
Szilágyi Sándor: Körlevél Török Andrásnak

2005. május–június.

Kedves barátaim!

Sajnálom, hogy Török András indiszkréciója (a neki szóló magánlevelem körlevéllé 

átminősítése) miatt belevonódtatok ebbe a vitába. Azért sajnálom, mert ennek nem ez lett 

volna a módja és formája. Bánni viszont nem bánom: végül is közügyről van szó, és 

tanulságokkal szolgálhat a jövőre nézve. Éppen ezért megküldöm további fotós barátaimnak.

A történtek megértéséhez viszont tudnotok kell néhány dolgot. 

Engem Kemenesi Zsuzsa keresett meg pár hónapja, hogy segítsek neki fölkészülni erre a 

programra. Természetesen segítettem, de közben csöndben elképedtem: miért nem fordultak 

hozzám, hozzánk a program szervezői? Tizenöt fotóst vittem már ki New Yorkba, ahol három

alkalommal két-három hetes tanulmányutakon vettünk részt. Nincs szükség a 

tapasztalatainkra, a kapcsolatainkra?

Hibát követtem el, amikor nem kerestem föl nyomban Török Andrást, és nem kértem 

magyarázatot. Ha ugyanis az volt (márpedig szerintem az volt) az egész mögött, hogy Török 

András megmutatja: tud ő Szilágyi Sándor nélkül is lebonyolítani egy ilyen programot, az 

felelőtlen és gyerekes hülyeség. Mindaddig, amíg nem szolgál más, elfogadható 

magyarázattal, ezt a véleményemet kénytelen vagyok fönntartani. 

A kiutazás előtt kb. két héttel szintén Kemenesi Zsuzsitól tudtam meg, hogy Török András 

nem megy ki a csoporttal. Ekkor fölhívtam Török Andrást, és fölajánlottam neki: segítek New

Yorkban pásztorolni a csoportot. Egyrészt ismerem a várost, mint a tenyeremet, másrészt 

tudom mozgósítani a kinti kapcsolataimat, harmadrészt tudtam: kell egy kurátor, aki a 

megfelelő fórumokon képviseli a csoportot, különben amatőr dilettánsok gyülekezetének 

fogják föl a dolgot. Szerintem mindenki jól járt volna. 

Török András azt mondta: nagyon jó, köszöni szépen -- majd három nap múlva azzal hívott 

föl, hogy Eperjesi Ágit küldi helyettem.



Van ennek az eljárásnak egy emberi oldala, amit nem szeretnék megvitatni; bízom 

mindannyiótok empatikus készségében.

Van azonban egy szakmai része, és ez az, amiért az első levelemet is írtam. 

Összefoglalva, amit erről az egészről és a tanulságairól gondolok:

1. Török András egy ejtőernyős kultúrpolitikus, aki pályája során egy ponton történetesen a 

Mai Manó Házban landolt, de ezt az életrajzi tényt leszámítva a fotóművészethez semmi köze 

nincsen. Én legalábbis nem tudok róla, hogy bármi is volna. 

2. Annak idején, amikor Török a Ház élére került, üdvözöltem a dolgot, ugyanis 

helytelenítettem, hogy Kincsesnek szinte monopóliuma alakult ki a szóba jöhető kiállítási 

lehetőségek fölött. Tartok tőle, hogy Török távozásával visszaáll ez a monopolhelyzet, ami 

nem lesz jó. 

3. Azt gondoltam: Török, a kívülálló, majd nyilván pályázatokat ír ki a különböző szakmai 

programokra. Ehelyett fönntartotta a tanácsadói rendszert, ami csak a szar újabb és újabb 

megkeverése utáni tovagörgetésére volt jó. 

4. Nem tudom, ki lesz Török András utóda a Ház élén. Egyet tudok: ha nem pályázatok útján 

történik majd a szakmai programok kialakítása, tovább fog zülleni a Ház. És a mostanihoz 

hasonló konfliktushelyzetek alakulnak ki.

2003. 05. 17.

András!

Vártam, hogy lehiggadjak, de ez máig nem történt meg, ugyanis szakmai szempontból 

fölháborítóan dilettánsnak és érthetetlennek tartom a döntésedet, hogy nem engem küldtél ki 

NY-ba a csoporttal.

Nem velem: a csoporttal szúrtál ki, amikor az Eperjesi Ágira bíztad őket, akiről lehetett tudni, 

hogy le fogja őket szarni, és intézi a maga dolgait. Ahogyan ez végül történt. Miért nem 



kérdeztél meg erről valaki szakmabélit, aki egyébként szereti az Ágit, de volt már ilyen 

tapasztalata? Pl. Drégelyt? Ha jutalmazni akartad az Ágit: miért nem szereztél neki egy 

egyszemélyes utazást ahelyett, hogy magára hagyod a csoportot?

De ez az egész história szakmai szempontból gyalázatos módon volt előkészítve. Miért nem 

kérdeztél meg engem, aki levezényeltem három sikeres tanulmányutat, tapasztalataim és 

kapcsolataim vannak kint, hogy tudnék-e segíteni? Szívesen megtettem volna, már az 

előkészítés során, a kiutazás reménye nélkül is. Vagy ha engem valami (számomra 

érthetetlen) okból nem akartál megkérdezni, legalább a többieket (Kerekes, Barta, Drégely, 

Vékás stb.) miért nem kérdezted meg?

És végül: miért nem kérdezted meg a Házhoz közel álló szakmabélieket (pl. Kincses, 

Kerekes), hogy jó ötlet-e engem kiküldeni a csoporttal? Miért döntesz ezekben a kérdésekben 

egyedül, miért ártod bele magad szakmai kérdésekbe?

Szeretném, ha válaszolnál a kérdéseimre.

Saci

Kedves Saci,

hogyne válaszolnék kérdéseidre, akármilyen indulatosak is.

Az egész programmal kapcsolatos visszajelzések igen jók voltak  a résztvevők részéről, 

Portlandből, New Yorkból, Houstonból, máshonnét.

Remélem ismered a lebonyolított program egészét, és úgy kritizálod azt.

A New York-i programokat nem én, nem is Eperjesi Ági, hanem az International Center of 

Photography szervezte. Ági részben biztonsági szelepként ment a társasággal, részben mint 

fiatal művész. Én egyébként örülök, hogy az ő karrierje is halad előre  ő is egy fiatal művész, 

akinek médiuma részben a fotográfia. És valóban sokat segített önzetlenül a Háznak.



A döntést nem egyedül hoztam. Kincses (utólag) egyetértett döntésemmel.

Valótlanság, és visszautasítom, hogy "ez az egész história szakmai szempontból gyalázatos 

módon volt előkészítve", ahogy állítod. Meggyőződésem szerint egy ilyen utat nem lehet 

Budapestről barkácsolni (még Neked sem.), hanem kinti szakmai partnerekre kell bízni. Így is

történt.

Egyébként köszönöm jobbító megjegyzéseidet, segítő szándékodat. Leveled becsületbe vágó 

közügyről szól, úgyhogy elküldöm az érintetteknek.

Talán értesültél róla: június 30-cal távozom a Mai Manó Ház éléről. Úgyhogy újabb 

kártevésre, gyalázatos módon előkészített amerikai tanulmányutakra  részemről  nem kell 

számítanod.

Üdvözlettel

Török András

05. 19.

András!

Nem válaszoltál a kérdéseimre, illetve megkerülted őket.

Tehát:

1. Miért nem tartottál igényt a mi kinti tapasztalatainkra és kapcsolatainkra? Mi indokolta, 

hogy egyikőnket sem kerested meg előzetesen az ügyben? Tudsz mondani egyetlen okot? 

2. Nekem semmi kifogásom az ellen, hogy Eperjesi Ágit jutalomútban részesítsd -- de miért 

azon az áron, hogy NY-ban magukra maradnak a tanulmányúton részt vevő művészek?

Lehet, hogy nem vagy tisztában vele, de szakmailag igenis dilettáns dolog galériákba úgy 

küldeni művészeket, hogy ők mutogassák a portfóliójukat. Erre ugyanis egy kurátor (vagy 



dealer) hivatott. Ezt a szerepet szerintem én (vagy más kurátor) el tudtam volna játszani. Ági, 

a helyzeténél fogva, nem, hiszen ő is egy a művészek közül. 

Mielőtt bárki félreértené: én a kialakult helyzetben dealerként viselkedtem volna ugyan, mert 

a galeristák nem állnak szóba közvetlenül a művészekkel, de nem tartottam volna igényt az 

ilyenkor szokásos 10 %-os eladási részesedésre, hiszen nem én szerveztem az utat.

3. Nem örülök neki, hogy otthagyod a Házat. Szerintem, ha nem ambícionálod, hogy 

illetéktelenül beleártsd magad szakmai kérdésekbe, és rossz döntéseket hozzál, hanem 

"megelégszel" a menedzseri szereppel, pompásan együtt tudtál volna működni 

szakmabéliekkel. Ez nem csak a mostani ügyre vonatkozik. 

Üdv:

Saci 

05. 20.

András!

Hajlandó vagy végre arra az egyetlenegy kérdésre válaszolni, hogy a tanulmányút itthoni 

előkészítése során miért nem kérdeztél meg engem (és a többieket), hogy mit tapasztaltunk 

kint, miben tudnánk segíteni?

Saci

05. 20. Eperjesi Áginak:

Szia, Ági!

Szerettem volna ma a kiállításon elmondani azt a két mondatot, amit fontosnak tartok, hogy 

megérts: nekem semmi bajom azzal, hogy NY-ba küldött ki a Ház. Azzal van bajom, hogy ezt

egy csoportos tanulmányút keretében tették meg veled. 



Szerintem, ha ismered az előzményeket, nem is vállalkoztál volna rá. Azt ugyanis fenntartom,

hogy a csoportot egy kurátornak (művészettörténész, kritikus) kellett volna vezetnie, nem 

pedig egy művésznek. Ennyi. Téged pedig az önkéntes munkádért vagy egy külön úttal, vagy 

egy következő csoportban való biztos hellyel kompenzálni.

Mindegy, nem érdekes, hogy mi volt. Fontos az, hogy az efféle ügyeket pályázatok útján, nem

pedig ilyen-olyan sutyorgások  útján kell intézni a jövőben. 

Ennyit szerettem volna elmondani.

Barátsággal üdvözöllek:

Saci

05. 21.

Szia, Ági!

Örülök, hogy nem a személyed és a kiutazásod ténye elleni támadásnak vagy furkálásnak 

fogod föl a dolgot. Ha valamit, hát azt nagyon rühelltem volna.

Én azért továbbra is azt gondolom, hogy Török András jó alaposan elbaltázta ezt az egész 

ügyet. Az itthoni előkészítésbe be kellett volna vonnia engem, vagy ha ezt valami (számomra 

ismeretlen) ok miatt nem akarta, legalább azokat a művészeket, akik részt vettek az általam 

szervezett programokon. Tényleg tudtunk volna segíteni. Mondok néhány példát.

Segíthettünk volna a portfóliók összeállításában, hiszen van róla fogalmunk, hogy kint mire 

harapnak, mire nem. 

Elmondhattuk volna, hogy vigyenek ki a művészek Leica formátumú diákat is a műveikről, 

mert a galeristák és főleg a gyűjtemények és fesztiválok kurátorai azt használják a 

megbeszéléseiken.

Átadhattuk volna a kint már meglévő és azóta is ápolt kapcsolatainkat. 

Pl. találkozhatott volna a csoport Lyle Rexer szakíróval, aki annak idején a The New York 

Times-ba egészoldalas cikket írt rólunk, és a könyvébe bevett három magyar művészt. 

Találkozhatott volna a csoport Robert Gurboval, a Kertész hagyaték fotós kurátorával.



A kinti galériákról is elmondhattunk volna ezt-azt, és akkor nem fordul elő az a -- szerintem --

botrányos dolog, hogy a Howard Greenberg Gallery előre megbeszélt találkozójára senki nem

megy el. Az utánatok menők esélyeit rontottátok el ezzel.

Egyáltalán: New Yorkról és a New York-i galériákról, múzeumokról, szokásokról 

elmondhattuk volna, amit jó tudnia annak, aki oda készül.

Sorolhatnám még.

A többit a sorok közé írtam.

Egyúttal kérlek, hogy -- mert látom: nem körlevlet írtál -- küldd el a levelet a válaszommal 

együtt az érintetteknek. Ha már ilyen idétlen formában kommunikálunk erről, ismerjék meg a 

véleményem egészét. Gondolom, neked sincs takargatni valód. De erről én nem dönthetek.

A címzettek:

gyenis.tibor@dpg.hu, csiz@axelero.hu, ali@ektf.hu, tamas.nagy@ni.com, kgj@enternet.hu, 

gabriella.csizek@maimano.hu, kincsesk@c3.hu, fotomuz@visio.c3.hu, a.bankuti@hvg.hu, 

bzsp@vnet.hu, dregeye@freemail.hu, nemeth@finit.hu, gautier@finit.hu

At 09:50 2003. 05. 21.Oµ +0200, you wrote:

Szia Saci,

nagyszerű, hogy úgy tűnik, a vége felé közeledik a vita. 

A magam részéről két dolgot szeretnék elmondani.

Az egyik, hogy nem voltam vezetője a csoportnak, a vezető az ICP munkatársa

volt. 

Kérdezzük meg, hogy ő örült volna-e, ha van vezetője a csoportnak? Gondolom, így 

meghatványozódott a munkája. Kérdezzük meg?

Ők szervezték helyben a programokat. Én művészként voltam jelen,

Bocs, Ági, de azt gondolom: egy olyan programban, amelynek a többi művész résztvevőjét 

pályázati úton választják ki, legalábbis nem elegáns utólag, pályázaton kívül bekerülni. 

Szerintem hülye helyzetbe hoztak ezzel.



Még egyszer: szerintem a te New York-i úttal való, nyilván tökéletesen indokolt 

jutalmazásodat nem ennek a programnak a keretében kellett volna megoldani. Ez így nagyon 

csehszkósra sikeredett.

és a Mai Manó Ház, a program lebonyolitója képviseletében. Kommunikációs

nehézségeket segitettem feloldani, valamint a Ház képviseletében magáról a

programról beszéltem a találkozókon. 

A másik, hogy a tanulmányút második részének meggyőződésem szerint

általános tapasztalat és élményszerzés volt a célja. Szerintem a kurátorok

legjobban a művészek jelenléte nélkül tudnak dolgozni, én nehezen tudok

elképzelni annál dilettánsabb dolgot, minthogy a kurátor tárgyal, a

művészek meg szótlanul sorakoznak a háttérben.

Nincs igazad, Ági. Nincs annál dilettánsabb dolog, mint amikor egy művész (különösen 

külföldi, akiről semmit nem tudnak kint) önmagát ajánlgatja egy galériának. Ez ugyanis nem 

az ő dolga. Úgy tudom, több galériában furcsállották is a dolgot. Nem így volt?

   

Egyetértek azzal, hogy a résztvevőket pályázati úton szerencsés

kiválasztani. A baj csak az, hogy a pályázatokat is el kell bírálnia

valakinek, és máris ott vagyunk, ahol a part szakad. 

Nem egészen. A pályázat olyan, mint a parlamenti demokrácia: tökéletlen ugyan, de nem 

találtak még ki nála jobbat. Nevezetesen: a pályázatokat nyilvánosságra lehet hozni, és 

legalább az kiderül, hogy milyen lehetőségek közül választottak (jól vagy rosszul) a bírálók. 

Enélkül a sutyorgás és a háttérben való kavarás van. Tudok olyanról, aki épp ezt imádja; én 

rühellem.  

Üdvözlettel

Eperági

Üdv:

Saci



05.23.

Szia Saci,

Ha nem haragszol, nem küldöm szét a leveledet és a válaszomat, mert

szerintem a többiek nem érintettek. Egyáltalán nem értek egyet a vita

kiterjesztésével és dagasztásával. 

Ha maradt benned tüske, az már mélyebben lehet annál, hogy én ki tudjam

húzni...

Üdvözlettel

Eperági

Szia, Ági!

Rendben van: ne dagasszuk tovább a sarat. Nekem sincs ínyemre. (Csak emlékeztetlek rá: 

nem én minősítettem át körlevéllé egy magánlevelet.)

Egy valamit viszont higgyél el nekem: nem a dolog személyes oldala az érdekes számomra. 

Azt elintéztem magamban.

Ugyanilyen szenvedéllyel állnék ki az ügy elvi része mellett akkor is, ha nem volnék 

közvetlenül érintett. Mert a dolgok ilyetén szocreálos intézését, mint mondottam, nagyon 

rühellem.

Köszönöm szépen, hogy volt lelked tárgyilagos mederben tartani a kettőnk közti, ismétlem, 

elvi vitát. 

Amiben továbbra sem értek veled egyet. Továbbra is úgy gondolom: a Ház jövendő 

művészeti programjait (kiállítások, utazások, meghívandók, előadás-sorozatok stb.) 

kurátoroknak kiírt pályázatok alapján kell kialakítani, mert különben marad ez a színfalak 

mögötti szarkeverés. Számomra az egész ügynek ez a legfontosabb tanulsága.



Nem értek veled egyet abban sem, hogy a művészeknek maguknak kell-e magukat eladniuk, 

vagy egy közvetítő segítségével. Az én tapasztalataim szerint ez utóbbi a járható út; nekem 

legalábbis elég jól bejött.

Baráti üdvözlettel:

Saci   

-----------------------

Tuesday, June 10, 2003 8:51 AM

To: atorok@mail.tvnet.hu

Subject: lezár

András!

Szeretném a lovagiasság szabályai szerint lezárni a köztünk kialakult 

vitát, mind a személyes, mind a szakmai oldalát.

Arra kérlek, üljünk le, és beszéljük meg a dolgot.

Jelentkezz, hogy megbeszéljünk egy időpontot.

üdv:

Saci

Rendben.

Keresni foglak, most 4 napra Hollandiába utazom.

Akkor visszavonod, ugye, hogy ejtőernyősként érkeztem a Mai Manóba....

Én meg elismerem, hiba volt az indulatos magánleveledet köröztetni a fél világgal.



TA

----------------

(Török András azóta sem keresett meg az ügyben.)


