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A KONCEPCIÓTÓL A STRATÉGIÁIG 

Beszélgetés Inkei Péterrel, a Budapesti Kulturális Obszervatórium igazgatójával

Kimagasló egyéniség vagy meghatározó szellemi áramlat szükséges ah-
hoz, hogy megfogalmazódjon egy ország kulturális stratégiája. Inkei Péter 
ma Magyarországon egyiket sem látja, de azt mondja: ez nem is baj. 

 
– Magyarország uniós tagsága mennyiben változtatta meg a 

magyar állam szerepét a kultúrafinanszírozásban? 
– Alapvetően semennyire. Az európai közösség alaptör-

vényei meglehetősen egyértelműen fogalmaznak: az unió a 
tagállamok kulturális életét nem finanszírozza. Sem a műkö-
dését, sem a fejlesztését. Két dolgot finanszíroz e területen. 
Hamar felmerült az igény, hogy a kultúra kapjon szerepet az 
európai integrációban, így az EU eljutott oda, hogy az orszá-
gok közötti kulturális együttműködést lehet és kell finanszí-
rozni. Ez viszont számszerűen nagyon kis összeg, de annál jó-
val nagyobb a jelentősége. Nem akkora, hogy befolyásolja az 
egyes tagállamok kultúrájának vagy akár az európai együtt-
működésnek a mikéntjét, de mégis azért nagy a jelentősége, 
mert minden tagországban kötött a kultúrára fordított köz-
pénzek legnagyobb része, azaz vagy intézmények működésére, 
vagy programokra, vagy beruházásra lehet fordítani. Szabad 
forrás mindenütt szűken áll rendelkezésre, s a nemzetközi 
pénz ezekhez a piciny forrásokhoz képest, még ha arányaiban 
kicsi is, mégis jelentős. És bár igaz, hogy ezeken az együttműkö-
dést elősegítő pályázatokon részt vehetnek a legnagyobb nemzeti 
intézmények is, de igazából mégis csak a „szabadcsapatok”, a füg-
getlen csoportok számára jól elérhető ez a forrás. Mindez jelentő-
sen felpezsdítette a kulturális kapcsolatokat. Viszont kétségtelen: 
az egyes országok kulturális életében nehéz beazonosítani, hogy 
mi az, ami ebből a forrásból származik. 

– Akkor miként értelmezzük Hiller István miniszter kijelenté-
sét, hogy a kulturális stratégiát a második Nemzeti Fejlesztési 
Tervvel kell összehangolni – hiszen a II. NFT európai források 
lehívásáról és felhasználásáról szól? Kultúrára viszont, mint 
mondta, nemzeti kereteken belül nem áldoz az unió. 

– Ez egy másik vetület. Önmagában nem létezik az unió szá-
mára olyan cél, hogy a kultúrát támogatni kell. A Kultúra 2000, 
illetve a Kultúra 2007 közvetlen együttműködési programok – az 
embereknek általában ezek jutnak eszükbe, amikor uniós támo-
gatási programokra gondolnak. Emellett még van egy-két olyan 
projekt, amely kulturális együttműködésre irányul, de nem pá-
lyázatalapú, s inkább közönségkapcsolati, píár-programja az uni-
ónak. Például az EU-nak jelentős reklám a Kulturális Főváros 
program, amely márkaértékű, és egyáltalán nem azért jött létre, 
hogy egy-egy városnak jobb legyen a kulturális élete vagy infrast-
ruktúrája. Az unió alapokmányában egyetlen összefüggésben sze-
repel a kultúra: az 1.5.1-es cikkelyben azt rögzítették, hogy az EU 
számára érték a nemzetek kultúrája. Ennyi. Amikor a hét éves 
nemzeti tervet – mind a huszonhetet a huszonhét tagállamban – 
elkészítik, s kiadják hozzá az irányelveket, abban nyoma sincs a 
kultúrának. Még áttételes biztatás sincsen benne arra nézve, 
hogy „legyetek kulturáltabbak”. De 2000-ben a lisszaboni prog-
ramban az Európai Tanács meghirdette: tíz éven belül az unió 
lesz a legdinamikusabban fejlődő, legkreatívabb térség. Várható 
volt, hogy ez kerül a mostani hét éves tervezés tengelyébe is. De 
mivel 2005-ben kiderült: az elképzelés éppenséggel a visszájára 

fordult, azaz Európa kissé lemaradt a Távol-Kelethez és Ameri-
kához képest, ezért aztán a mostani, 2007-es indítású hét éves 
terv inkább a kétségbeesett megkapaszkodás jegyében készült, s a 
lisszabonihoz képest prózaibbá vált. Ugyanis annak fontos eleme 
volt a kohézió, az összetartozás, amely egyrészt gazdasági, más-
részt társadalmi összecsiszolódást egyaránt jelent. A 2000-es terv-
től többet remélhettünk volna, mint a mostanitól, amely két jel-
szóra épül: foglalkoztatás és versenyképesség. A nemzeti fejleszté-
si terveknél emiatt olyan kulturális politikának van esélye, 
amely ezzel összhangban áll. 

– De hogyan kapcsolódhat a foglalkoztatáspolitikához a kultú-
rafejlesztés? 

– Magyarországon nem született olyan kulturális stratégia, 
amely ezt a taktikai célt mindenestül felvállalta volna, ez a gon-
dolat csak eleme a különböző kulturális stratégiáknak. De attól 
még, hogy egy nemzet nem rendeli alá a saját kulturális straté-
giáját az uniónak, születhetett volna egy olyan stratégia, amely 
megválaszolja a kérdést, hogy miképpen tud egy kulturális stra-
tégia egy meglehetősen technokratikus európai célkitűzéshez al-
kalmazkodni. Látens módon, lopakodva ez a gondolatkör megje-
lenik, különben nem tudtunk volna fejezeteket beajánlani az 
NFT operatív programjába, csak mint külön kerek fejlesztési 
program nem fogalmazódott meg. Lehet, hogy ha megszületne, 
akkor sem lenne sikeresebb. Márpedig ez a kérdés nem olyan 
ijesztő, mint ahogy azt először gondolnánk. Az európai kulturális 
politikákban volt az elmúlt évtizedekben több olyan hullám, 
amikor e technokrata szemléletnek egyik vagy másik eleme ke-
rült előtérbe. A kultúrpolitika ciklikusai mindig felvetik azt az 
alapkérdést: milyen szerepet tulajdonítsunk a kultúrának, meny-
nyiben legyen eszköz vagy cél? Ez klasszikus dilemma, amelynek 
egyik véglete a l’art pour l’art, az önmagában való 
katarziskeresés, a másik pedig a GDP-növelés, az ország kivitel-
ének, az adóbevételeknek a növelése. Sok olyan cél létezik, 
amelynek a kultúrát alá szokták rendelni. A ’80-as években 
Nyugat-Európában például felfedezték a munkahelyteremtést. 
Be kellett látni ugyanis, hogy a jóléti állam ideje lejárt, helyette 
inkább a tartalékokat kell keresni. Akkor megszámolták, hogy 
hány embert tart el a kultúra. A ’90-es években, egészen mosta-
náig a kultúra mint a településfejlesztés eszköze jelent meg, és el-
terjedt a „kreatív város” fogalma. Mint újabban minden trend, ez 
is az angolszász világból indult. Mindenesetre erős és igen hatá-
sos áramlat az, amely azt kutatja: miképpen lehet egy régiót vagy 
várost felhozni kulturális eszközökkel, illetve miképpen tud a 
kultúra vonzó hatással lenni a tőkére, hogyan tudja megtartani a 
lakosságot? A kultúra turizmust segítő szerepe folyamatosan je-
lenlévő törekvés, nem kapcsolódik valamely irányzathoz. Mind-
ez példa arra, hogy a kultúra idomítható a versenyképesség és a 
foglalkoztatás szempontjaihoz. 

– Érdekel a véleménye a következőről. A kultúra jórészt termék, a 
társadalom fogyasztja, a piacon vásároljuk. Egy részét eltartja a piac, 
más részét nem tudja eltartani az a szűk közönség, amely érdeklődik 
iránta. Az államnak melyiket érdemes, illetve melyiket kell támogatnia? 

– Erre nem tudok jó választ adni, de azért belefogok. Tet-
szett, ahogy kezdte: a kultúrát a társadalom fogyasztja. Ez 
azért fontos, mert azokban a közegekben, amelyben a kulturá-
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lis politikát megszólítják, ezt el szokták felejteni. Kulturális 
politikán kultúratámogatást értenek, és azt kérdezik: mennyi 
pénzt ad az állam? Létezik egy nem teljesen őszinte beszéd, 
amikor nyomulunk az unió felé, és kikutatjuk, hogy más nem-
zetek költségvetésében milyen hatalmas és növekvő arányt 
tesz ki a kulturális típusú bevétel, és ez hogyan jelenik meg a 
munkahelyek számában, a GDP-ben – és erre hivatkozva kö-
vetelik: tessék Magyarországon jobban támogatni a kultúrát! 
Támogatásról meg azt gondolják, hogy értelemszerűen a tá-
mogatásra szorulót, tehát a gyámoltalanokat tessék támogat-
ni, akik valami miatt nem boldogulnak a piacon. Az a baj, 
hogy a szórakoztatóipar összes nyüzsgése ilyenkor fel van vál-
lalva, mert beleszámítják abba a kulturális körbe, amely ha-
tással van a nemzetgazdaságra, de amikor a támogatásról be-
szélnek, akkor az alternatív, újító, fiatal vagy éppen kiöregedő 
kulturális törekvéseket gondolják célcsoportnak, amelyek felé 
nonszensz felvetni azt a követelményt, hogy a közönsége tart-
sa el. A gyámolítás kapcsán olykor fenntartásaink vannak – 
amelyet olykor a társadalom szélesebb rétegeinek képviselői, 
olykor pedig még a vájt fülűek közül is néhányan megfogal-
maznak –, hogy egyik másik produkcióra ennyi pénzt kiadni 
hiábavalóság. Mindenesetre azt mond-hatom: a közpénzből a 
kultúrára fordítható összegek nagy részét átláthatóan és indo-
koltan használják fel. A legmozgékonyabb művészcsoportok 
el tudnak jutni a legmagasabb csúcsokra, ahol természetesen 
a legkifinomultabb teljesítményekre hivatkoznak, azok támo-
gatását vetik fel, és lenézéssel beszélnek azokról a művészek-
ről, akik a „piacon” árulják alacsonyabb szintű műveiket. Pe-
dig a kulturális munkások nagyobb része olyan emberekből 
áll, akik ezt az arisztokratikus kört nem bízták meg a képvise-
letükkel. A kérdésére még van egy olyan válaszom: a pénz 
nem csak a természetszerűleg támogatandókra megy, például 
nem csak a nemzeti intézmények fenntartására, hanem annak 
is van létjogosultsága, hogy az állam beavatkozzon a piaci 
működésbe. Ahogyan történt a mi Nemzeti Kulturális Ala-
punknál, ahol hosszú vita után nem zárták ki az adományo-
zandók köréből a gazdasági vállalatokat, mert kimondták: a 
célt kell látni, nem a mögötte lévő embert vagy céget. Olyan 
elképzelés is van, hogy a könnyűzene is kapjon támogatást. 

– Olyannyira, hogy az NKA keretében működik vagy műkö-
dött a populáris zenekultúra ideiglenes szakmai kollégium, ame-
lyen keresztül a könnyűzenét támogatja az állam. 

– Nem tudom, jelenleg ez milyen állapotban van. 
– Hetente változik az NKA felépítése? 
– Bozóki András, minisztersége idején indította el a 

PANKKK kezdeményezést. Ez egy szójáték, nemzeti könnyűze-
nei programot takar, de amióta nem Bozóki a miniszter, ez elha-
lóban van. Az ő tevékenysége ellenállást váltott ki, a közeg ki is 
vetette magából. De ettől függetlenül ez megtörtént. Leginkább 
Angliában él egy, a kelet-európai szemlélettel ellentétes felfogás, 
ahol a kultúrát a mi régiónkkal ellentétben nem övezi ájult tisz-
telet, a „szegények vagyunk, de nemes lelkünk van” attitűd. 

– Nyilván a mi térségünkben uralkodó szemléletet meghatározza 
az a sajátos kelet-európai történelmi háttér, hogy nagyon sokszor a 
kultúrán keresztül tudott egy-egy nemzet megmaradni, amikor az ál-
lamisága elveszett, vagy éppen súlyos veszélybe került. 

– Így van. De hasonló szemlélet él még a német és francia 
területen is, ahol nem a kultúrán keresztül kellett a pozíció-
jukat megtartani. A kontinensen a kultúrában a szellem 
nagysága sokkal nagyobb presztízst élvez, mint az angoloknál, 

akik „kalmár nemzetként” leginkább kereskedésben és gyar-
mati háborúkban jeleskedtek. Értékrendjükben persze mindig 
is rangja volt a kultúrának – elvégre Anglia mégis csak 
Shakespeare országa. Az angoloknak a 20. század vége felé 
sokkal kevesebb lelki akadályt kellett legyőzniük ahhoz, hogy 
a kulturális politikájukat rendkívül gyakorlatiassá tegyék. A 
British Council és más intézmények működésében is sokkal 
inkább előtérbe helyezik, hogy mi az exportképes, mi az, ami 
külföldön is eladható. Mivel a könnyűzene eladható, a kultú-
raértelmezésük sem válik el a szórakoztatóipartól. A kiváló 
színházkultúrájukban nem különül el a „magas” és az „alter-
natív”. A nagy nemzeti kulturális intézmények is plebe-
jusabbak működésükben, mint ami a kontinensen jellemző, 
például sokkal prózaibb módon dolgozik a menedzsment. 

– Magyarországra mennyi jutott el ebből a praktikus szemléletből? 
– Ez a folyamat zajlik. A nyugati világban van egy tisztes-

ségtelen előnyük az angoloknak: az ő nyelvük a világnyelv. 
Ráadásul a gazdaságban is sikeres nemzetpár az angol és az 
észak-amerikai. Például angol lelemény a hivataltól, kor-
mányzattól független kultúratámogatási rendszer, az Art 
Council, a nemzeti kulturális alap. Ami náluk sajátosan mű-
ködik: többet költ beruházásra, mint működtetésre. A másik 
találmányuk a lottó: korábban a protestantizmus jegyében be-
tiltották a szerencsejátékot, mígnem a 20. század végén a la-
zulás odáig jutott, hogy bevezették a lottót. De a bevételt 
nem az államadósság csökkentésére használják, hanem alap-
vetően négy szféra támogatására, ebből az egyik a kultúra, s 
ennek nagyobbik részét az Art Councilon keresztül beruházá-
sokra költik. Hatalmas összegekről van szó. A „kreatív ipar” 
fogalmát is az angolok találták ki. Arra vezethető vissza a fel-
virágzás, hogy programszerűen nagyon bőkezűen határozták 
meg a kultúra fogalmát: beleértettek mindent, ami a kreativi-
tással függött össze. Módszertanilag ezt a hozzáállást azóta is 
folyamatosan vitatják, de a hatása nagyon meghatározó. Pél-
dául a hazai szabadalmi hivatal, illetve annak elnöke kezde-
ményezésére Magyarország is vállalta, hogy egy nemzetközileg 
összehangolt módszer szerint kiszámolja: hogy a nyilvántar-
tások szerint a nemzeti jövedelemhez mennyiben járultak 
hozzá a kreatív ágazatok. 

– Mit jelent az, hogy kreatív ágazatok? Mennyivel több ez, 
mint amit kultúra alatt értünk? Ide kell érteni mondjuk a tudomá-
nyos eredményeket is? 

– Nem, ennél jóval tágabb értelmű ez a fogalom. A szerzői jogi 
eredetiséggel védett szellemi termékek, a bejegyzett újítások, a sza-
badalmi hivatal hatáskörébe tartozó dolgok, az innovációk tartoz-
nak ide. Egyik igen jelentős szektor például a számítástechnika, 
mert a játékprogramokat is ide sorolják. Én nem érintkezem a 
kompjúteres játékok világával, de kétségtelenül ez a legnagyobb 
kreatív ágazat, amelynek kulturális kötődése van, hiszen történe-
ten alapul, rajzokon keresztül valósul meg, tehát képzőművészeti, 
irodalmi képzés alapozza meg. Ezzel szemben hagyományos módon 
mi még mindig azt érjük kultúrán, ami a kulturális minisztérium 
hatáskörébe tartozik – mindez nagyjából a fele, harmada annak, 
ami a kreatív ágazatok fogalom alá sorolható. De ez nem baj. Ha 
azt mondjuk, hogy az ország jövedelmének öt százaléka származik a 
kreatív ágazatból, akkor mondhatjuk: ez a kultúra, és ebben nin-
csen torzítás, minden elemének van kapcsolata a hagyományos ér-
telemben vett kulturális közeggel, intézményekkel. S ez az a pont, 
ahol az uniós fejlesztésekhez idomuló kulturális stratégiának terepe 
lehet. Az elmúlt időszakban, amikor nálunk is több nekifutásra 
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születtek stratégiai tervezetek, akkor e szempont mindig a közre-
működők tudatában volt, adóztak annak az egyre izmosodó törek-
vésnek, miszerint minden uniós ország építse a kreatív iparára a 
tudásgazdaságát. Ahogyan az angolok meg szokták fogalmazni: ré-
gen az autókat gyártották a szigetországban, és megvásárolták hoz-
zá a dizájnt, most pedig megtervezik az autókat Angliában, és va-
lahol a Távol-Keleten rakják össze a vasakat (vagy közelebb, Szlo-
vákiában). Mert megjelenik ez a hangsúlyváltás a gazdaságpoliti-
kában, hogy a fenntartható tervezés olyan tőkebefektetéseket je-
lent, amelyek után nem kell hatalmas összegeket a környezet re-
generálására fordítani.  

– Látok egy ellentmondást. Ön azt mondta: kultúra az, amit 
a kulturális minisztérium annak tart, de ebbe nem tartozik bele ez 
a kreatív ágazat. 

– Én azt mondtam: a legkézenfekvőbb kultúraértelmezés ez. 
– A társadalom kollektív tudatában viszont egyáltalán nem 

szerepel az ön által kreatív ágazatként emlegetett kategória. 
– Ez így van. Kevés olyan kontextust tudok ma Magyarországon 

elképzelni, hogy amikor kultúráról beszélünk, abba a szoft-
verfejlesztést is beleértjük, és az nem tűnik erőltetettnek. De ha egy 
kulturális stratégia magába szuggerálja, hogy a társadalom egészének 
céljaihoz kellene kötődnie, s ebből az egyik az, hogy a gazdaságban a 
kreatív alkotóerő érvényesüljön, akkor ebből sok dolog következik. 
Például az, hogy a művészeti oktatásban a dizájn, a formatervezés 
megfelelő szerepet kapjon, felértékelődjön, megjelenjen a nyitás a 
gazdasági hasznosítás felé. Az iskolákban és műhelyekben megjelen-
nek, megerősödnek az alkalmazott területek. Még a zenében is így 
van ez. Olyan dolgok válnak fontossá, hogy a nagy zenei intézmé-
nyekben ne csak a klasszikus komponálást lehessen tanulni, hanem 
például a számítógépes zenei keverést. 

– Jelenti-e mindez, hogy a l’art pour l’art kultúra vesztese ma 
egy modern kulturális stratégiának? 

– Nem feltétlenül. Elítélően említettem korábban, hogy a 
lobbizás milyen gyakran hivatkozik a gazdasággal kapcsolatban 
álló kreatív ágazatok nemzetgazdaságban kimutatható eredmé-
nyeire, csak azért, hogy a gyámolítandó kulturális területekre 
több pénz jusson. De ez nem baj. Valójában egy rátermett kultu-
rális miniszter meg tudja indokolni, hogy miért kell általában a 
közvetlen hasznot nem hozó művészeteket támogatni úgy, hogy 
gazdasági érveket is használ. Például akár a turizmus, akár a krea-
tív városfejlesztés esetében egyértelmű: valójában egy kulturáli-
san sokszínű város lehet izgalmas. És nem az az izgalmas, amiről 
lerí, hogy valamilyen gazdasági célt is szolgál, hanem sokszor a 
provokatív, az újszerű, a meghökkentő, vagy éppen az elandalító 
lehet izgalmas. Tehát fontos: a kultúra esemény legyen. Híre 
menjen: ez az a hely, ahol a dolgok történnek. Sok város játszik 
erre, és ezen alapon erősíti meg az egyébként „semmire nem jó” 
kortárs kulturális tevékenységet. De ide kell sorolni a régészetet 
is, vagy bizonyos esetben akár a levéltárak működését, mert ott is 
történhet izgalmas dolog. Ezekre is rá lehet bizonyítani: azáltal, 
hogy figyelemfelhívóak, érdekesek, forgalmat s azzal bevételt ge-
nerálnak. Csak egy példa: megyek az osztrák autópályán, s látom a 
feliratot Linznél, hogy „Anton Bruckner városa”. Mit profitál ab-
ból a gazdaság, hogy egy zeneszerző darabjait játsszák? És mégis, 
valahogyan hasznosítják ezt is. 

– Mindenki panaszkodik, hogy évről évre egyre kevesebb pénz jut 
a kultúrára. Amikor egyre kevesebb a pénz, az államnak döntenie 
kell, mely területeket támogatja, és melyeknek a rovására. Most me-
lyek a sarokpontjai annak a stratégiának, amelyet most kialakítanak? 

– Én külső megfigyelőként csak kívülről tudom értékelni 

a mostani stratégiát, arról hivatalosan nem nyilatkozhatok. 
Az Ön által idézett megállapítással nem tudok azonosulni. 
Ma több pólusú a kulturális támogatás, mint korábban volt, 
amikor a források döntő részét a közpénz tette ki. Amikor a 
társadalom intenzív kultúrafogyasztóvá vált, nem tudok olyan 
kétéves kérdésnél leragadni, hogy az ország gödörben van. 
Majd két év múlva kijutunk a gödörből. A kétéves nadrág-
szíjhúzás, megszorítás inkább taktikai kérdés, mintsem straté-
giai. Stratégiai értelemben mindenképpen azzal kell számolni, 
hogy az átrendeződés hosszú tendencia. Tehát nem úgy kell 
megfogalmazni a problémát, hogy „jaj, egyre kevesebb a 
pénz”, hanem úgy: az elkövetkező időszakban valószínűleg a 
társadalomnak a kultúrára vonatkozó igénye, lehetősége és a 
forrásai egyaránt növekedni fognak. Hacsak valamilyen törés 
nem következik be, azt látjuk: növekszik azoknak a száma, 
akiknek köze van a kultúrához. Mindegyik társadalomban, 
nálunk is van egy olyan népesség, akiknek szinte semmi kö-
zük sincs a konvencionális értelembe vett kultúrához, de kö-
zülük is vannak, akik bekapcsolódnak. Vidéken, de még a 
nagyvárosokban is rengeteg olyan ember él, akiknek az élete 
szinte reménytelenül sivár. De mégis: a társadalmak tenden-
ciája, hogy az emberek az élmények irányába mennek el. Egy-
re általánosabb az a vélekedés, hogy a jelen életben kell az 
élményeket keresni és megtalálni, most kell megélni az éle-
tet, és ebben a szórakozás, az utazás és a kultúrafogyasztás is 
benne van. Egyre nyílik a világ, s a technológia fejlődése kö-
vetkeztében egyre kevesebb időt kell munkával tölteni. Egyre 
több szabadidővel rendelkeznek az emberek, még akkor is, ha 
az kényszeredett, űzött. Na már most, ezt ki kell elégíteni. 
Sokkal több formája van a figyelmünk lekötésének, s ennek 
nagy része kultúra. Márpedig a társadalom nagy része ezt meg-
fizeti. Ami a közpénzeket illeti: világszerte decentralizáció 
zajlik. Ma már, nálunk is, a városoknak is van saját kultúrpo-
litikájuk, korábban nem volt. A közpénzek is decentralizá-
lódnak, de emellett a magán- és üzleti támogatások rendszere 
is bővül. Az a legsematikusabb leegyszerűsítés, amit szoktak 
mondani, hogy az állam kivonul a kultúra finanszírozásából, 
helyette utazzunk a szponzori pénzekre. Ez nem így van. Ezek 
természetes, de egymással csak lazán összefüggő folyamatok. 
Arról van szó: olyan hihetetlen vagyonok halmozódtak fel a 
gazdaságban, amelyek korábban nem voltak. A vállalatok, fő-
leg a nemzetközi korporációk birtokában lévő pénz magától is 
kicsorog, még a kultúra felé is. De az nem úgy van, hogy ő a 
kormány helyett támogasson mondjuk egy múzeumot. Ese-
tenként támogatja, de nem úgy, hogy ez az ő dolga. Az utóbbi 
időben a vállalatok imázsépítésének egyre erősebb formája a 
társadalmi felelősségvállalás. Arról van szó, hogy tudják: ezt 
elvárja a társadalom. Ha annyit keres a vezérigazgató, mint egy 
település teljes jövedelme, ráadásul a nemzetközi vállalatok a tá-
voli országokat kizsákmányolják, akkor annyit enyhítenek a 
lelkiismeretfurdalásukon, hogy például a vakok kórusának adnak 
pénzt. Ez az érem másik oldala. A gazdasági hatalom tegye magát 
elfogadhatóvá a társadalom számára, márpedig annak az a formá-
ja, hogy ne csak a tőkemaximalizálásra törekedjenek, hanem 
próbálják a köz javát is szolgálni. 

– Amitől ráadásul a bevétele is növekszik, mert nem teljesen 
ablakon kidobott pénz mondjuk egy zenekar fenntartása, vagy egy 
kulturális program támogatása. 

– A hazai szóhasználatban a szponzorálás nem támogatást je-
lent, hanem befektetést, reklámakciót. Tehát a cég azért ad 
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pénzt egy zenekarnak, hogy az szerepeltesse a nevét a műsorfü-
zetben. Ennek van – nem túl sikeres – módszertana, hogy mi 
mennyit hoz a konyhára. Amiről én beszéltem, az ennek egy ol-
dottabb formája. Magyarországon ez egy-két éves, a világon talán 
négy-öt éves történet, ahol nem a szponzorálás a lényeg, hanem 
a társadalom előtt jó arcot mutatni, a társadalom iránt elkötele-
zettnek lenni, ami nem piacra célzott gesztus. Ahol a cég nevé-
nek a jobb csengése a cél, teljesen általánosságban. Míg a klasszi-
kus szponzorálás egy-egy célcsoport elérésére szolgál, az például, 
hogy a cég összes munkatársa árvíz idején kivonul a gátakra, és az 
összes alkalmazott két napig zsákot hord, általában elfogadhatóbbá 
teszi azt a habzsolást, amit minden tőkés végrehajt. Tehát abból 
indultunk ki, hogy egy olyan időszakban, amikor a kultúrára for-
dítható közpénz csökken, amikor a közhivatalok kulturális kiadása 
egyre szűkösebb, annál nagyobb felelősséggel kell átgondolni, hogy 
mire adják oda. A kérdés az: hogyan és milyen irányba kell elmoz-
dulni onnan, hogy az állam vállára nehezedik a megye és a város-
ok kulturális életének eltartása. De ezt ne kérdezze tőlem, mert 
nem tudom megmondani. Ez a probléma nem mindenütt tudato-
sul. Inkább van egy kétségbeesett csodavárás, hogy lesz egyszer 
még jó, vagy legalább helyettünk megoldja a problémát a tőke 
vagy az Európai Unió. Hát nem. Nyilvánvaló, hogy mindegyik ál-
lamnak hosszabb távon azt kell tudatosítania, hogy mit kell saját 
hatáskörben tartania, mert nincs más. 

– Ön szerint a magyar kultúrának melyek azok a területei, 
amelyre stratégiát lehet építeni? 

– Erre nem mernék válaszolni. 
– Rossz a kérdés? 
– Nem. De úgy gondolom: a stratégia még nem olyan kötött 

fogalom, amelynek kialakult volna a sztenderdje. Van egy test-
vérkifejezés – korábban gyakrabban használták –, ez a koncep-
ció. Az én felfogásom szerint a koncepció a szűkebb értelmű. Ar-
ról szól: melyek a legfontosabb területek, amelyeket ki kell 
emelni. A stratégia pedig ennek a megvalósítási vagy műveleti 
terve. Nem hiszek abban, hogy mindez eleve elrendelt, nekünk 
csak fel kell ismernünk. Úgy gondolom: a koncepció olyan mér-
tékben politikai termék, hogy politikai áramlatokhoz, és szemé-
lyiségekhez kapcsolódik. Ha visszatekintünk és elemzünk egy-
egy jellegzetes kulturális koncepciót, illetve politikát, akkor fog-
juk látni, hogy egyrészt valamilyen politikai irányzat felismerése, 
lefordítása, valamint az egyéniség a döntő. Nem úgy születik meg 
egy ország markáns kulturális politikája, hogy a szakértők addig 
keresik, amíg megtalálják, hanem valamilyen politikai akarat 
hozza létre, amelyet a szakértők esetleg megszűrnek. Aki megszü-
li a kulturális politika lényegét, tehát a legfontosabb célokat, az 
politikus egyéniség, vagy esetleg egy markáns szellemi áramlat, 
mozgalom. 

– Ma Magyarországon lát ilyen markáns áramlatot vagy egyéniséget? 
– Nem. De ez nem olyan nagy baj. Ilyen ritkán van. Álta-

lában a legtöbb országban a mindenkori kulturális irányítás 
eklektikusan és reaktívan működik. Sokat dicsértem az ango-
lokat, most megint megteszem. Náluk annyira kiforrott a par-
lamenti kormányzás, hogy még nagyobb a késztetésük arra, 
hogy világos célokat tűzzenek ki. Ezért lehet is náluk ilyet ta-
lálni: nem jelszavak gyűjteményét, hanem mindenkor érvé-
nyes stratégiát. Majdhogy nem tervgazdálkodásszerűen mű-
ködik ez Angliában. De ezzel együtt nem olyan fontos súly-
ponti kérdés, mint a franciáknál. Franciaországban a kultúra 
az identitás elválaszthatatlan része. Az, hogy ki a kulturális 
miniszter, hogy mi a programja, és neki világos programja le-

gyen, annak nem kell tagadnia az elődjét, de az ő egyéniségé-
nek meg kell jelennie. Az angoloknál ezzel szemben a műkö-
déshez szükséges tervszerűség az, amit kénytelen minden mi-
niszter megvalósítani. Franciaországban minden miniszternek 
fel kell nőnie ehhez a feladathoz, ezért mindegyik kisajtol 
magából egy programot, amit aztán azonosítanak vele, és neki 
is ehhez kell igazodnia. Ezért van az, hogy függetlenül attól, 
hogy mekkora egyéniség egy miniszter, sokkal kevésbé en-
gedheti meg magának, hogy eklektikus és reaktív legyen. Ná-
lunk ez nem így van. Nálunk természetesen a minisztereink is 
egyéniségek, és vannak prioritásaik, és ez így helyes. A szemé-
lyiségeknek és a politikai áramlatoknak kell meghirdetniük a 
kulturális koncepciójukat. Magyarországon általában az a jel-
lemző, hogy inkább sodródik a kulturális kormányzat. 

– Egyáltalán: készülhet-e ilyen körülmények között kulturális 
stratégia? 

– Nem tudom. De én nem is állítom, hogy a stratégia 
életszükséglet. Én arról beszéltem, hogy szükség van koncep-
cióra, stratégiai, távlati látásmódra, és annak hosszú-távon 
követhető műveleti tervére. Ilyet ritkán lehet találni, de az 
országok többsége ritkán hiányolja. Még én sem hiányolom. 
Úgy gondolom: kegyelmi állapot, ha egy országnak van ilyen. 
Bár néha az a rossz, ha van ilyen. A rendszerváltás évtized-
ében a kelet-euró-pai országok egy részében volt egy kényszer, 
hogy dolgozzuk ki az új rendnek megfelelő kulturális politi-
kát. És ezt magas szintű dokumentumba nyomták fel. És ez a 
kényszer többnyire eléggé használhatatlan dolgokat szült. Ez 
mindegyik országban úgy nézett ki, hogy „a következő két da-
rab súlyponti elemünk van: a kulturális örökség megőrzése és 
a tehetségek felkarolása” – s ezeket a maguktól értetődő dol-
gokat meglehetősen körülményesen adták elő. Gyakran for-
málisan létezik ugyan stratégia, de valójában olyan, mintha 
nem lenne. Ettől még az az ország a kulturális ügyeit intézheti 
ügyesebben, de ügyetlenebbül is. A kormányon nagyon sok 
múlik. Bár Angliában a kulturális miniszterek ritkán közis-
mert személyiségek. 

– A beszélgetés végén engedjen meg egy személyes kérdést: mi 
az, amit ön fogyaszt a kulturális palettáról? 

– Amit fogyasztok, az nem következik abból, hogy kulturális 
területen dolgozom. Ma este például hangversenyre megyek, de 
nem vagyok „ádáz” klasszikus zenei koncertlátogató. De remény-
kedem abban: a ma este is egy olyan élményt ad majd, ami igazán 
önmagáért való, ami az életnek egy másik dimenzióját adja. E te-
kintetben eléggé mindenevő vagyok. A populáris kultúrának egy 
részét is nagyon szeretem. Norah Jonest két évvel ezelőtt hallot-
tam először, és nagyon szeretem, bármikor felismerem a hangját, 
még egy áruházi forgatagban is. Családi hátterem, meg tán alka-
tom miatt is nem vagyok teljes értékű magaskultúra-fogyasztó, 
vannak olyan tartományok, amelyek előttem nem nyílnak meg. 
Wagner zenéjével hiába kísérleteztem, nem tudtam hozzá közel 
kerülni. Az irodalomban is így van: nem járatom le magam azzal, 
hogy megnevezzek olyan regényeket, amelyekről lefordultam. Sze-
retem például a mai cigány folkzenét, a Kalyi Jagot, az Ando 
Dromot. Emellett viszont még az átlagnál is inkább sznob vagyok 
olyan értelemben, hogy irritál a gagyi, a színvonaltalanság. Az, 
ami sokak életében a kikapcsolódást jelenti, számomra idegen, s 
talán illetlen módon távol tartom magam tőle. 

Sághy Erna 




