
Szilágyi Sándor: Körlevél a szerzőknek

Kedves leendő Szerzők!

Kőrösi Orsolyától elvileg zöld utat kapott a fotóművészeti kismonográfia-sorozat 

terve. Ez a jó hír. Rossz hír viszont, hogy ha az eredeti elképzelés szerint, 

nyomtatásban jelentetnénk meg a sorozatot, évente csak max. 4 kötet tudna kijönni, 

ergo 6-7 évre elhúzódna az egész terv. Ez szerintem vállalhatatlan: 5-6 év múlva már 

másokról kell kismonográfiát írni. A monográfiák anyagának fölkutatását és a 

szövegek megírását max. három év alatt muszáj „lezavarni”, mert különben 

megbuggyan az egész.

A megoldás az lesz, hogy egy külön szájt felületén, pdf-ben jelennének meg a 

sorozat kötetei – ugyanúgy megszerkesztve, angol és magyar nyelven, betördelve stb.,

ahogyan eddig is elképzeltük.

Röviden összefoglalom, hogy mi is lenne a ti feladatotok:

1. Könyvtári és levéltári (Artpool, Magyar Fotográfiai Múzeum) kutatás keretében föl 

kell tárni az adott művész/alkotó fotőművészeti munkásságának írásos (meghívó, 

katalógus, cikk, interjú) és egyéb médiumban létező (hang, videó, fotó a 

kiállításokról) dokumentumait. (Ehhez kiindulópontként rendelkezésre bocsájtom az 

általam már összegyűjtött dokumentumokat.) Lehetnek emellett egyéb 

dokumentumok is, de az erre, a (fotó)művészeti munkásságra vonatkozó résznek a 

lehető legteljesebbnek kell lennie. Különösen fontos lenne az eddig nem publikált 

kiállításmegnyitók begyűjtése!

A feltárt anyag jpeg formában bekerül a projekt közös dokumentum-bázisába.  

2. A művésszel és a pályája/élete szempontjából legfontosabb kulcsfigurákkal Oral 

History interjút kell készíteni, melyeket egy profi gépírónő leír (ami, higgyétek el, 

óriási segítség!). A leírt szöveget nem kell megszerkeszteni, csak „könyvjelzőzni”. (A

technikai részleteket majd megbeszéljük.)

Az Oral History interjúk is közös kutatói bázist alkotnak. Ezeket – szemben a 

dokumentumokkal – a személyiségi jogok védelme miatt nem publikáljuk, hanem a 



CK-ban lesznek letétbe helyezve, és csak egy speciális, személyre szóló kóddal lehet 

majd őket elérni a neten, kutatás céljából.

3. Össze kell állítani az alkotó ouvre-katalógusát. Alkotónként változhat, hogy ebbe 

mi értendő bele: a (fotó)művészeti kontextusban szerepelt, kiállított vagy publikált  

művei mindenképp; ezeket viszont a nem publikált képek közül ki lehet egészíteni. 

Az egyéb művészeti ágakban (film, zene), illetve az egyéb fotográfiai médiumokban 

(alkalmazott fotó) is alkotók esetében ez utóbbi területekről elsősorban azokat a 

műveket kellene az ouvre mellé tenni, kiegészítésként, melyek vizuális és/vagy 

intellektuális szempontból a művészi kontextusú képekkel összefüggésbe hozhatók.

4. A célcsoport: 

– magyar (művészeti) egyetemi/főiskolai hallgatók és középiskolások

– külföldi érdeklődők (művészeti hallgatók, a tanáraik, kurátorok) 

– a nagyközönség (fotót kedvelők)

Ergo: olyanoknak kell írni, akikről azt kell feltételeznünk, hogy gyakorlatilag semmit 

nem tudnak az adott művészről, és a korszakról, a kontextusokról is csak minimális 

(és alkalmasint torz) tudással rendelkeznek. 

5. A műfaj ennek megfelelően: 

– nem akadémikus értekezés (nem egymásnak írjuk), hanem  

– szakirodalommal, kutatással is alátámasztott ismeretterjesztés, felvilágosító 

jellegű történetmesélés.

Ez utóbbin nem sztorizást értek, hanem hogy minél plasztikusabban, életszerűbben 

kellene bemutatni azt a társadalmi/polittikai/művészi környezetet, amelyben ezek az 

alkotók létrehozták a nagyszerű műveiket.

6. A monográfiák kb. 3 + 1 szerzői ív (egy ív = 40 ezer karakter, szóközzel) 

terjedelműek lesznek. Persze, fél vagy max. egy ív eltérés lehetséges: majd 

egyeztetünk.

A + 1 ív a monográfiák kötelező kellékei: CV, Publikációk, Kiállításjegyzék, Művek 

gyűjteményekben, Névmutató.

A fő szövegnek a következő tartalmi elemeket kell tartalmaznia (nem feltétlenül 

külön-külön fejezetekben, sőt!):



– Portré, családi háttér, életrajzi elemek stb.; szóval, hogy minél inkább magunk elé 

tudjuk képzelni a figurát, akiről szó van

– Pályakép: csomópontok, törések, váltások

– Az életmű korszakolása (nyilván összefügg az előzővel, de nem azonos vele)

– Az ouvre (illetve az ebből kiemelkedő főművek) rendszerezése (műfaji és/vagy 

stilisztikai, ill. bármilyen más releváns szempontokból)

A legfontosabb:

– Az életmű korabeli fotó-, illetve képzőművészeti kontextusai, párhuzamai:

– magyar

– nemzetközi

– kelet-közép-európai

– nyugati

Ezekhez hivatkozásként jól lehet majd használni a dokumentumgyűjtemény 

katalógusait! 

Itt jegyzem meg, hogy aki ezt eddig még nem tette volna meg: érdemes 

elzarándokolni a Mai Manó Ház Könyvtárába, ahol – sok egyéb mellett – 

megtalálhatók a svájci Camera c. folyóirat bekötött számai: a legtöbb fotósnak ez volt

a fő referenciája, mondhatni a Bibliája.

+ az életmű mai olvasatai (pl. gender, ha releváns), esetleg mai folytatói, párhuzamai, 

mai szempontú értékelése. 

Nagyon fontosnak tartom viszont, hogy a mai olvasatokat és szempontokat ne vetítsük

vissza a múltba! A műveket, illetve a művész alkotói dilemmáit stb. mindenekelőtt a 

saját, korabeli kontextusaikban kell megjeleníteni, leírni.  

7. Ezeket a szempontokat természetesen mindenki úgy – olyan formában, stílusban, a 

szövege szerkezetében, fölépítésében stb. – érvényesíti, ahogyan az neki a legjobban 

kézre esik. A hangvétel pl. lehet személyes, vagy ilyen elemekkel is átszőtt – de ez 

sem előírás. 

8. A sorozatnak természetesen formai szempontból (pl. a hivatkozások és az 

irodalmjegyzék formája stb.) egységesnek kell majd lennie. Ezeket majd a maga 

idején megbeszéljük. Bár már ott tartanánk!
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