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Gábor!

Őszintén sajnálom, hogy ennyire elmérgesedett a könyvemben való szerepeltetésed körüli 

ügy. Tartok tőle, hogy a bármiféle kompromisszumot kizáró, ultimátum-szerűen 

megfogalmazott álláspontod miatt olyan helyzetbe hozol engem és ezzel magadat is, amit 

utólag te is meg fogsz bánni. Ez a könyv ugyanis, szinte függetlenül a kvalitásaitól, jó pár 

évig a korszak progresszív fotóművészetének a kézikönyve lesz. Nagyon kérlek, Gábor, tedd 

lehetővé, hogy a könyvben a művészi teljesítményeddel adekvát, méltó formában 

szerepelhessél, ahogyan azt eredetileg terveztem.  

Csak emlékeztetlek rá, Gábor: ennek érdekében én több ponton is engedtem az eredeti 

álláspontomon, jórészt a meggyőződéseim föladásával. 1. Belementem abba, hogy nem 

használom az „ügynök” kifejezést, hanem ehelyett a „tmb., titkos megbízott” terminust 

használom. 2. A beszervezésed tényének háromszori említéséből egyet elhagytam. 3. 

Lemondtam arról, hogy az összes jelentésedet közöljem. 4. Fölajánlottam, hogy nem a könyv 

CD-mellékletében, hanem egy külön weboldalon közlöm a Stúdióval, illetve a fotós 

szerepléseiddel kapcsolatos jelentéseidet.

Te viszont hajthatatlan vagy (legalábbis legutóbb, amikor beszéltünk, még az voltál). Nem 

fogadod el, hogy az első említés után hét (!) fejezettel később lévő fejezetben, ahol ennek 

funkciója van, újból megismételjem a beszervezésed tényét, holott én erre fölajánlottam, hogy

itt, a 12. fejezetben „az 5. fejezetben említett élethelyzete” kifejezéssel körülírom. De 

legfőképpen ahhoz ragaszkodsz, hogy ne közöljem a Stúdióval kapcsolatos dokumentumokat 

a könyvemben, illetve hogy látni szeretnéd – még a webes megjelenés esetén is – a 

dokumentumok elé írott fölvezetőmet.

Ami a dokumentumok közlését illeti: szerintem azzal járnál jól, Gábor, ha az összes 

dokumentumot közölnénk. Ezzel elejét lehetne venni a „mi minden lehet még abban a 

dossziéban?” sanda kérdésének. Tudomásul veszem, hogy te ezt nem így érzed. Abból viszont

nem tudok engedni, hogy egy erről a korszakról és benne a Stúdióról szóló történeti 

munkában, miután kutatásokat végeztem, a Stúdióról talált dokumentumokat ne közöljem. 

Ilyen nincs! És olyan sincs, hogy előre akarod látni, hogy ebben az ügyben mit írok. Én 



történész vagyok, te pedig az ügyben érintett szereplője ennek a történetnek. A szerepeket 

nem lehet fölcserélni; ebben nincs helye semmiféle alkunak. Nekem egyetlen kötelességem 

van ezzel kapcsolatban: be kell tartanom a vonatkozó törvényi előírásokat. Be fogom őket 

tartani. 

Ezzel a levéllel szeretnék még egy lehetőséget adni neked arra, hogy józanul átgondold és 

mérlegeld: nem járnál-e te is jobban vele, ha elfogadnád a végső kompromisszumos 

megoldásomat. Amennyiben szombat éjfélig nem reagálsz a levelemre, az alábbiak szerint 

vagyok kénytelen eljárni, eleget téve ezzel a kérésednek, miszerint letiltod a képeid közlését, 

ha nem úgy történik minden, ahogyan te akarod. A határidőt azért szabom, mert le kell adnom

a kéziratot tördelésre. Sajnálom, de ha utólag mégis meggondolnád magad, azt már nem 

tudjuk (a többes szám ezúttal: a kiadó, a tördelő és én) figyelembe venni.   

Az alábbiak történnek tehát, ha minden marad úgy, ahogyan most:

1. Az Előszóban meg kell magyaráznom, hogy miért nem szerepelnek a képeid sem a rólad 

szóló szöveghelyeim illusztrálásaként, sem a műmellékletek között, de még a CD-n közölt 

korabeli dokumentumok újraközléseiben sem. A magyarázatban természetesen szerepelni fog,

hogy nem én, hanem te cenzúráztad ki a képeidet, és hogy ennek oka a Stúdióra vonatkozó 

ügynökjelentéseid publikációja. 

2. Ami a CD-n szereplő cikkek illusztrálásaként, illetve a kiállítási katalógusokban szereplő 

képeid nem közlését illeti, ezt technikailag csak úgy tudom elképzelni, hogy a megfelelő 

oldalaknál magát a képet egy szürke négyszöggel kitakarom, melyen „A szerző kérésére a 

képet nem közöljük” felirat lesz olvasható. Megmarad természetesen a képaláírás, mert ez 

fontos történeti információ, amit nem hagyhatok el. 

Ha van jobb technikai ötleted erre, szóljál; én e pillanatban nem tudok. 

3.  A megfelelő szövegrészeknél lábjegyzetekkel utalok majd rá, hogy az olvasó hol találhatja 

meg a vonatkozó képet. A helyzet felőlem nézve filológiailag korrekt, de íróként borzalmas 

lesz: minden, csak nem olvasóbarát. Magyarán: csonkul a könyv – ami szerintem nem csak 

nekem fáj majd.



4. Nem csinálok szart a számból: én a magam részéről tartom magam ahhoz a 

kompromisszumhoz, amit neked fölajánlottam. Tehát a műveiddel kapcsolatban csak egyszer 

írom le, hogy tmb. voltál, a második alkalommal körülírom, és a Stúdióval, illetve a fotós 

szerepléseiddel kapcsolatos dokumentumokat nem a CD-mellékleten, hanem egy weboldalon 

közlöm, amire a könyv megfelelő helyén odairányítom az olvasót.

Szerintem így, az eredeti szándékaimmal ellentétben, a (felőlem nézve) elkerülhetetlen, ám 

szimpla, már-már hangsúlytalan tény- és dokumentumközlés helyett ezerszer élesebb fénybe 

kerül a múltadnak ez a sötét foltja. Én ezt nem akartam, és most sem ezt akarom. De ha ilyen 

helyzetbe hozol, nem tehetek mást. 

Nagyon kérlek, Gábor, hogy próbáld meg józanul végiggondolni a helyzetet, és dönts a 

legjobb belátásod szerint. Tiéd a döntés joga és felelőssége.


