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Kedves pozitív barátaim!

Azért írok, mert bejelentem: ezennel kilépek a Műhely szoros kötelékéből.

Ez annyit tesz, hogy továbbra is számítok rátok ilyen-olyan terveimben, amelyekkel igyekszem 

előmozdítani a kortárs magyar fotó itthoni és külhoni elismertetését, de a megbeszélésekre nem fogok 

eljárni. Persze, ha valami konkrét munkára, feladatra fölkértek, állok elébe.

Döntésem, ami régóta érlelődik bennem, annak nyomán vált véglegessé, hogy Kerekes Gábor csúnyán 

belegázolt a lelkembe.

Az történt ugyanis, hogy a múltkori megbeszélésünk után, ahol is Stalter Gyuri bejelentette, hogy 

Kardos Sándor és Haris László közreműködésével készül egy film az egykori stúdiósokról, rólatok, 

fölhívtam a két alkotót: érdemes lenne ezt a dolgot és az én hasonló kezdeményezéseimet 

összehangolni. (A részleteket megtaláljátok az alábbi levélben.)

Ezek után az történt, hogy Stalter Gyuri fölhívott: miért kerestem meg a Kardost, merthogy jól 

összezavartam, és hogy miért nem szóltam neki (Stalternek) erről? Megnyugtattam, hogy más ügyben 

kerestem; neki pedig azért nem szóltam, mert nem tudtam, hogy az ötlet inicializálásán túl is belefolyt a

dologba. Átküldtem neki a leveleket, amelyeket Kardosnak és Harisnak is átküldtem. Ezzel a dolog 

mindkettőnk részéről megnyugtatóan lezárult, véltem én.

Ámde este a Flusser-ankét1 ügyében fölhívtam Kerekes Gábort. (A beszélgetésnek ez a része, immár 

okafogyott lévén, nem tartozik ide.) Kerekes kifejtette, hogy mostanában "furcsa dolgaim vannak", 

majd azt találta mondani: becstelenség (vagy tán aljasság? már nem emlékszem a szóra) volt, hogy az ő

tudta nélkül fölhívtam Kardost és Harist. 

Erre nekem meg kiszaladt a számon: az anyád p...a!, és lecsaptam a kagylót.

1 2005. március 30., Mai Manó ház.



Néhány perc múlva próbáltam, fölhívni, egyrészt hogy az indulatos szavak miatt elnézést kérjek, 

másrészt hogy tisztázzuk a dolgot. Erre K. azt játszotta, még másnap délelőtt is, hogy fölvette majd 

rögtön lerakta a kagylót.

Ekkor írtam meg az alábbi levelet.

Erre K. nem válaszolt; Húsvét előtt sikerült végre vele beszélnem, de csak annyit mondott: nem 

telefontéma. Térjünk vissza rá az ünnepek után. Mindenesetre azóta sem jelentkezett, hogy bocsánatot 

kérjen tőlem.

Márpedig engem senki nem nevezhet aljasnak, becstelennek, ha erre nem szolgáltam rá.

De nem is ez a lényeg. Valami itt nagyon el van baszarintva, ha így lehet gondolkodni rólam.

Lehet, hogy ebben nekem is van némi részem; őszintén szólva nem tudom, hogy mi, de biztos van. 

Mindenesetre az nekem nem fér bele semmibe, hogy immár tíz éve tolom a szekereteket (legkivált 

Kerekesét), és utána azt kapom: becstelen, aljas. 

De erről nem akarok lelkizni. És senkivel, még Kerekes Gáborral sem kívánok összeveszni, bár 

köztünk most nyilván lesz egy jó félévnyi-évnyi mosolyszünet.

Szóval, ezért döntöttem úgy: kiszállok a Műhely körüli forgolódásból. 

Azért ezt a formát választottam a bejelentésre, mert a csütörtöki képmutogatásra már nem megyek el (a

digitális anyagot, gondolom, öcsém Gábortól majd megkapom), és ez amúgy sem jó alkalom (vendégek

lesznek, másért gyűltök össze), hogy megbeszéljük a dolgot.

A Flusser-ankét után, akinek kedve van, beszélhetünk a dologról. Győzködni nem kell, hogy maradjak: 

végleges az elhatározásom. Nem azért, mert meg vagyok sértve (megsértettek), hanem azért, mert 

igyekszem megőrizni a függetlenségemet, még ettől a csoportosulástól is. Tőletek külön-külön nem 

akarok távolságot tartani; ismétlem: számítok rátok, és ti is számíthattok rám. 

Na, csók, illetve pá:



Saci

P.S. Az alábbi levél ment el egy hete KG-nak:

Gábor!

Sajnálom, hogy tegnap este elöntött a pulykaméreg, és elnézést kérek azért, amit mondtam.

Te viszont, légy szíves, szállj egy kicsit magadba, mert nem ok nélkül történt, ami történt.

Miért is kellett volna nekem téged megkérdeznem arról, hogy fölhívhatom-e a Kardos Sanyit? Tudod 

egyáltalán, hogy miért hívtam föl? Ha nem: honnan veszed a bátorságot, hogy úgy minősítsd, ahogyan 

minősítetted? Ezért küldtelek el a picsába, aminek az indulatos megfogalmazásában nem volt igazam, s

ezért ismételten elnézést kérek -- magában a tényben viszont, hogy ezt az eljárásodat visszautasítsam és

kikérjem magamnak, igazam volt. 

Ugyanis két dolog miatt beszéltem a Kardossal és a Harissal, amihez nem sok közöd van sem neked, 

sem a Műhelynek mint olyannak. Az egyik, hogy a Szövetségben megtaláltam a Fényképészeti Lapok 

elveszettnek hitt példányait, és hogy csináljunk erről egy filmet.

A másik, hogy fölkérjem: legyen ő az operatőre azoknak az interjúknak, amelyeket éppen veled 

elkezdtem, s te magad elégedetlen voltál az operatőrrel.

Mondtam neki (és az alkotótársának, Haris Lacinak), hogy ezeket az interjúkat és a megkezdett 

kutatásaimat fölhasználhatják a készülő filmjükhöz. Mindketten örömmel vették az együttműködés 

lehetőségét.

Még egyszer: miért is kellett volna nekem ehhez tőled vagy bárki mástól engedélyt kérnem?

Szóval, Főnök, gondolkodjék el egy kicsit ezeken a dolgokon. És ha nem ért valamit, hogy miért 

csinálom ezt vagy azt, kérdezze meg tőlem. Barátok de még csak közeli ismerősök között is ez a 

normális eljárás.

Üdv:

Saci


