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Lehet-e a kultúrával váIasztást nyerni?
El ismerendő teljesítmény-e ByeA!exé?
Mit üzen Alföldi Mephistója? L. Simon
LászlóvaI, a Nemzeti Kulturális Alap
alelnökével az intézmény húsz évéről,
a ku ltú rafi nanszír ozás kérdéseiről és
a hisztipotenciálról beszélgettünk.

- Kezdjük az éppen aktuális skan-
dalummal: Makk Károly filmrendező,
a Széchenyi lrodalmi és Múvészeti
Akadémia (SZIMA) elnöke zűrösnek
és átláthatatlannak nevezte a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) működését, an-
nak apropóján, hogy avonatkozó szak-
kollégium nem támogatta a Makk által
yezetett intézrnény első alkalommal
megrendezendő íesztiválját. Mit szól a
vádakhoz?

- Ma Magyarországon, mikor a kultú-
r afi,nanszír ozás területén gyakorlatilag az
NKA az egyedüli komoly állami szerep-
1ő - eltekintve a már önálló filmfinanszi

rozástó1, - és az egvetlen o7yan szervezet,
amelyben szigorúan kötött jogszabályi
környezet határozza meg a szakmai ku-
ratóriumokban ülő szakemberek mun-
káját, nem tudok mit kezdeni az íIyen
kritikákkal. Azzal sem, ahogyan ezt né-
hán1, újság tálalja, szándékosan politikai
indokokat keresve ott, ahol nincsenek. A
Népszabadság például ezt a címet adta a
cikkének: ,,Az MMA konkurense nem
kap pénzt", és ,,a nyilvánvalónak túnő po-
litikai magyarázata" szerint ,,a jelenlegi
hatalom elsorvasztani igyekszik" a SZI-
}IA-t, méghozzá,,azéttteszi ezt, hogv ne
lehessen konkurense a Fekete Gr-örgr-íé-
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le, államilag felpuffasztott, pénzzel, é.
jogcímekkel teletömködött, alaptörr-énr,-
be emelt magánakadémiának". Az ilr,en
cikkek egy olyan pá'tyázati procedúrát
bírálnak, amely mögött széles körű szak-
mai konszenzus van, s amelynek a sikere-
it, jelentőségét és szakmaiságát az elmúlt
hónapok médiavitáiban a korábbi szocia-
1ista miniszter, Hiller Tstván is kiemelte.
Ebben a konkrét esetben az NKA Kultu-
rális Fesztiválok Kollégiumának tavaszi
felhívására összesen 388 darab páIyázat
érkezett. A páIl,ázók3 587 985 411 forin-
tot igényeltek tervezett programjaikhoz,
miközben a kollégiumnak köze1 1 milli-



évi közel tízezer páIyázati anyagát. En
már csak a kuratóriumok elém terjesz-
tett, pozitív döntéseit látom, ezt követően
legfeljebb a miniszter élhet a vétójogával.
Akkor most kinek a nyakába akarlák ezt
az e7maradt támogatást varrni} Egy olyan
kuratóriuméba, ahol a Horn-kormány
egykori kulturális helyettes á]lamtitkára,
Inkei Péter vagy éppen a fesztiválügyek-
hezkiváIóan értő Zimányi Zsófia ugyan-
úgy helyet foglal, mint Kálomista Gábor,
és egyikük sem szavazott rá?
- Rögtön szembeállították viszont

e döntéssel Dézsy Zoltán Elment az
őszö d cimű Gyurcsány-fi lmjét, amelyik
viszont ötmilliós támogatást kapott.
- Ami viszont nem szakkollégiumi

döntés volt, hanem a miniszteri keretbői
megítélt összeg. Persze lehet vitatkozni
azon, hogy a jeIzett alkotás jó-e, vagy
sem, de ez o7yan, mintha valaki azt mon-
daná, hogy nekem ez a nonfiguratív fest-
mény nem tetszik, borzalmas, erre most
miért adunk pénzt? A támogatott alko-
tások jelentős része nem állja ki az tdő
próbáját, de ez csak utólag derűl ki, főleg,
hogy a legtöbb esetben - legyen szó iro-
dalmi múről, szoborról, festményről vagy
filmről - csak tervekkel, ötletekkel pá-
lyáznak az alkotók, éppen a megíráshóz,
megvalósításhoz kérve pénzt. Azt, hogy
valami jő-e, vagy sem, egyébként sem az
én tisztem eldönteni, Nem beszélve arról,
hogy ez a film mégiscsak egy vetülete a
kortárs múvészetek sokszor hiányolt, je-
lenre való reflektálásának.

-Vagyis?
- Tessék megnézni az amerikai, angol,

francia filmmúvészetetl Elő, regnáló po-
litikusokról készülnek filmek, valóságos,
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árd forint állt a rendelkezésére. A függet-
len kurátorok végül 188 pályázó igényét
támogatták, összesen 964 millió forinttal.
A kiírásban pedig benne á11, hogy jelen-
tősebb összegre csak azok a jelentkezők
számíthatnak, akik hosszú évek őta je-
1en vannak a fesztiválpiacon: így kapott
húszmilliónál nagyobb támogatást példá-
ul a Múvészetek Völgye, a 22. Zempléni

Fesztivál vagy a Budapesti Nemzetközi
Cirkuszfesztivál. trgy először megrende-
zendó eseményre ugyanennyit kérni, úgy
gondolom, eleve irreális. Ráadásu| azzal,
hogy ilyen fesztiválterv van, én is csak
a múlt heti sajtóhír kapcsán szembesül-
tem - az NKA működése nem one man
show. Nekem nincs szavazati jogom, és
nem is tudom egyesével átnézni az NKA

mindennapi szituációkról, az amer7kai
elnökválasztásról vagy az angol király-
nőről akár. Vagy említhetném a Vaslady
cím(i mozit: még Angliában is vitatkoztak
arról, morálisan megengedhetó-e, hogy
egy akkor még élő, de súlyos betegséggel
küszködő, egykori nagy tekintélyú mi-
niszterelnököt megrogyott emberként áb-
rázo71anak. Nem akarok ebben igazságot
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osz;tarli, de ha Nagy-Britanniában jelentős
nyilvánosság figyelmére igényt tartó alko-
tások foglalkoznakaz ottani politika máig
meghatároző szereplőive1, és képesek va-
lóságos értékrendi, a politika színterén is
megjelenő vitákat generálni, akkor lehet,
hogy érdemes elkészíteni őket. A Tha-
tcher-film egyébként érdekes volt még a
mi szempontunkbó1 is, abban az értelem-
ben, hogy a gazdasági és politikai válság-
kezelésnek milyen konzervatív módszerei,
metódusai lehetnek. Miért is ne lehetne
ma ugyanígy egy magyar filmet készíteni
a honi politika kedélyeket borzoló esemé-
nyeiről és személyeiről - pró és kontra?

- Idénviszont a támadásokellenére is
ünnepel az NKA. Miklesznek azév ez-
zel kapcsolatos kiemelt eseményeii
- Főigazgatőnk a munkatársakkal vé-

gigjárja a megyeszékhelyeket és a fon-
tosabb nyári fesztiváIokat; megmutatjuk,
hogy az elmúlt húsz évben több mint 110

milliárd forint támogatást osztottunk
szét 7I0 ezer néI több p áIyázó kőzőtt.

- Nem félnek, hogy kész az ellenzéki
vád: íme, újabb kormánypropaganda az
adőfrzetőkpénzén?
- Már csak azért sem, meft az őszl,

médiakampányunk sem közvetlenül az
adófrzetők pénzébő| megy: a Szerencse-
játék Zrt. a salát, egyébként is használt,
lekötött médiafelületeinek egy részét egy
hónapra átengedi nekünk. A példaértékú
együttműködés eredője, hogy az NKA a
bevétele nagy részét, azaz az ötös iottó
nyereményadój ának kilencven százalékát
eleve a Szerencsejáték Zrt. tevékenysége
révén kapja, így áttételesen a Szerencse-
játék Zrt. a magyaf kultúra legnagyobb
mecénása. Illetve maga az állam, amely
lemond errőI a rengeteg adórőI. Ezt a
szisztémát a brit National Lottery min-
tájára vezették be még Hiller Istvánék,
és kitűnően múködik. E folyamatos je-
Ienlét záróeseménye pedig egy, a kultú-
r afinanszír ozásról szóló konferencia lesz
októberben, amelyre európai uniós tag-
államok az NKA-hoz hasonló státuszú
szervezeteinek a vezetőit is meghívjuk
előadást tartani. Ezek javarészt a poszt-
szocialista államok - Lettország, L|tvá-
nia, Esztország, Románia -, illJtve egy-
két nyugati otszág.
- Mennyire eltérőek egyébként az

egyes országok gyakorlatai az álíami
kultúrafi nan szít ozás területénl

* Nagyon, Előszőr is nincs minden or-
szágbani7yen, az NKA-hoz hasonló köz-
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ponti mecenatűra-szerv; van, ahol csak
tartományi szintű van, van, aho1 tema-
tikailag megosztott, van, aho1 egyálta7án
nincs. Abban is eltérő az ál7ami szerep-
vállalás, hogy melyek az erősen preferált
területek.

- Nálunk például melyek?
- A színházi szféra másokkal összeha-

sonlítva kiemelt támogatást kap. Vannak
oly al or szágok, amelyek j óva1 nagyobbak,
mégis sokkal kevesebbet fordítanak az
egyébként kevésbé tagolt színházi struk-
túrájukra. Nálunk viszont a függetlenek
támogatása állandóan visszatérő problé-
ma, hatalmas a hisztipotenciál, miközben
Európában nincs még egy ország, ahol ez
\étező kategória lenne: a kőszínházza7
nem rendelkező úgynevezett függet-
len társulatok seho1 másutt nem kapnak
működési támogatást. Ehelyett befoga-
dó intézmények vannak, és azt mondják,
ha neked jó a társulatod, produkciód, be
tudsz jönni. KizáróIag projektalapú a tá-
mogatás, ahogyan az NKA-ban is, vagyis
a működést nem finanszíro.7ák, ki kell
gazdálkodni a bevételekből. En a magyar
rendszert is ebbe az irányba tolnám el,
hogv művek versenyezhessek művekkel.

- Nyilván az adott területektől is függ,
de mindezek fényében erősiteni vagy

gyengíteni kellene az állami szerepvál-
lalást?
- Magyarországon az elmúlt húsz év-

ben a kotmányzati háttérintézmények
esetében nagy volt a váItozás. Persze
az NKA esetében is voltak hangsúlyos
módosítások, például m7kor az első Or-
bán-kormány idején függetlenített állami
pénzalapból a minisztérium alá betagolt
szervezetté, alapprogrammá vált. Később
visszaalakult függetlenítet t pénzalappá
- ez jelenleg is így van. Ezzel egyitt az
elmúlt húsz évben nem sok ilyen stabilan
működő intézménye volt a magyar al-
lamgépezetnek - a szakmai és politikai
támadások, kritikák ellenére is.

- Az őn idejében ilyen volt például a
,,lex L. Simon"l

- Többek közt. Amikor az NKA-I érin-
tő törvénymódosításnak köszönhetően a1-

elnök lettem, ezze7 akifqezéssel támadott
a balo1dali és a szélsőjobboldali média.
Miközben ez a jogszabály-módosítás nem
azt szolgáIta, hogy egyszerre lehessek á1-

lamtitkár meg NKA-vezető, ennek addig
sem volt jogi akadáiya, hanem azt, hogy
Balog Zoltán gyakorolhassa az elnöki
jogkört a miniszterség mellett úgy, hogy
egyébként van mellette valaki, aki az
operatív munkát a bizottságban továbbra
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is irányítja. EttőI az alap működése, an-
nak átláthatósága, követhetősége, szak-
maisága, a kuratóriumi rendszer logikája
semmit sem változott. Az pedig, hogy
a kollégiumi rendszer az én elnökségem
alatt megváltozott, szintén nem egyedi
dolog: a szocialista kormányzat idején el-
nökösködő Harsányi László és mások is
hozzányíItak ahogyan a kurátorok szá-
ma, személye is többször változott. A 1eg-

fontosabb szakmai területek ugyanakkor
az elmílt húsz évben folyamatosan képvi
seltették magukat az NKA-ban - a filmes
kollégium pedig azért szűnt meg, mivel
időközben létrejött a Nemzeti Filmalap.
- Ha már szóba kerültek a politikai

támadások, mit gondol most, egy éwel
a választások előtt: kultúrával lehet vá-
lasztást nyerni?
- Veszíteni lehet, nyerni nem. Régeb-

ben nem így volt, de ma már úgy látom,

XXI. színadi kultúrájának méltó képvise-
7őjévé váLt?" Ez kulturális gesztus vagy csu-
pán politikai marketingfogás?

- On szerint?
- szerintem inkább tünet: erősen me-

diatizáIódik a kulturális élet, miközben
alapvető értékbeli kérdéseket nem tisz-
tázunk.

- Mi számít értéknek, és mi nem?
- Es mi az, ami ebből támogatandó -

nem feltétlenül csak anyagilag. De visz-
szatétve az eredeti kérdésére, hogy miért
nem lehet ma kultúrával váIasztást nyer-
ni,. számít például a színházba, moz7ba
járó kőzőnségnek bármit is az, hogy a
kormány az egyik legismertebb magyaí
filmszínésznek Jászai Maridíjat adott?
Másként feltéve a kérdést: szavaznának-e
azért eggyel többen ránk, mert Csányi
Sándor fontos elismerést kapott? Szerin-
tem nem.

rintem múvészi érteiemben erőteljesen
megkérdőjelezhető. Akkor lenne ugyanis
ez az előadás művészileg is kimagasló, ha
az adott politikai szittlációtóI függetlenül
képes lenne megmutatni a gyenge, a ha-
talomnak kiszolgáltatott, annak bezlpá-
Iő míivészt.

- Ám ha Alföldi ezt rrregteszi, lehet-
séges, hogy akkor is valamiféle rend-
szerkritikát olvasott volna ki rendezé-
séből a vele inkább szirrrpatizálók nagy
része.
- Igen, de akkor nem is lett volna mit

bírálnom. Ráadásul Alföidi a kritikámra
válaszul annyit 1egyzett meg, hogy ,,kö-
rülbelúl ennyire érdekli a kultúrpoliti-
kusokat a kultúra. De azért véleményük
van róla". Miközben én, mikor Alföldi
működéséről szóltam akár támogatólag,
akár kritizálva, még politikusként is
szakmai keretek között maradtam, el-

ze nem állja kj az idő próbáját, de ez Gsak utóIag derüI ki

a kultúrának a társadalomban betöltött
szerepe, valamint a politikára gyakorolt
hatása jóva1 kisebb, mint egy évtizeddel
ezelőtt. Miközben vannak oiyan szerep-
lői a magyar szellemi életnek, akik ezt
nem hajlandók belátni, éppen ezórt a sa-
ját maguk politikai potenciálját is rosszul
kezelik: Konrád György, Heller Agnes
és még jó páran, hiába bizonyítottak a
maguk területén, nem értik a mai vilá-
got, nem látják, politikai értelemben hol
a helyük. Tíz évvel ezelőtt arról íttam,
mennyiben járllt hozzá a Fidesz 2002-
es választási kudarcához a kultúrpolitika,
illetve annak részbeni hiánya - ám ez a
mai viszonyok között nem érvényes. Ha
esetleg nem nyernénk meg a váIasztást -
remélem, nem így 7esz -, akkor sem az
íenne az oka, hogy a kultúrpolitikánkat
erősen támadják.

- Mi lehet az oka a kultúra ilyen mér-
tékű háttérbe szorulásánakl
- Az internetes kultúra a magaskultú-

rához való viszonyt alapvetően alakítja át,
s hihetetlen tempóban popularizálódik a
kulturális élet. Kérdés, miről szól például

^z 
a gesztxs, hogy Matolcsy György emlék-

érmet adott ByeAlexnek, ezze7 az indoklás-
sal:,,az e7ért teljesítményévelMagyarország

- A fordítottja viszont igaz:ha otyas-
valaki kap díjat, aki vitatható, aközvé-
lemény egy része azonnal felhördül, és
máris a demokráciát látják veszélyben
forogni.
- Igen, ám ezek a vélemények csak és

kizárólag politikai értelemben, a politikai
erőtérben értelmezhetők.
-AzAlföldi-ügyis?
- Ami a Nemzeti Szinház igazgatója

körül a mai napig történik, alapvetően
politikai és nem kulturális jelenség, illet-
ve annyiban az, amennyiben a politikum
kulturális kérdés. Alföldi Róbert kiváió
színészként remek érzékkel játssza el a

politika által meghurc olt igazgatót. Ezzel
együtt az ő megszólalásai is inkább ér-
telmezhetők politikailag, mint múvésze-
tileg. Ezért is bíráltam a Mephisto-ren-
dezését, mert úgy 7áttam, hogy Alföldi
elszalasztotta a lehetőségét annak, hogy
Szabó István filmjéhez hasonló módon
elemelkedjen a napi sérelmektől: ami
neki konkrétan az,hogy nem ó maradt a
Nemzeti igazgatója, Nem egy j elenetben
szándékosan, konkrétan és szó szerint
beemelte a remény színházát vízíoná7ó
Vidnyánszky Attila mondatait, megjele-
nítve riválisát az e7őadásban - ami sze-

ismerve az ő egyébként valóban jó ren-
dezői és színészi kvalitásait. Ugyanezt
a szakmai szolidaritást tőle most nem
kaptam meg. Félreértés ne essék, nem
azt szeretném, hogy egyetértsen velem.
Viszontválas za azonban puszta politikai
kiszólás, amely engem, mint politikust
próbál pozicionálni és gyengíteni; ezzel
igyekszik kiszorítani abból a kulturális
térbő7, amelybe önmagát beletartozónak
véIi. F,z a Mephisto-előadás állítólag ere-
detileg is benne volt Alföldi programter-
vében, és nem p,,l,sztán búcsúdarabnak
szánta, S okat gondolkodtam azon, v ajon
miben 1ett volna más a rendezése, ha a
Fidesz yezette kulturális kormányzat
meghosszabbítja a mandátumát. Alfö1-
di komolyan vette a pá7yázatát, mindent
elkövetett a maradás érdekében. Akkor
hogy alakult volna Hendrik Höfgen sze-
repe? Ahogyan most az AlföIdit politi-
kai alapon dicsóító közönség és a kritika
egy része szükségszerűen beielátja Vid-
nyánszkyt, épp olyan módon beleláthat-
ja Alföldit is, trbből következik, hogy
akarva-akaratlanul magát is beleren-
dezte a darabba: az önmaga hatalomhoz
való viszonyát.

Farkas Anita, §zentei Anna
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