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Elhülve olvastam az interjút (Kritika, 1998/10), melyben Jankovics Marcell, a Nemzeti 

Kulturális Alap új elnöke fölvázolja vízióit a vezetésére bízott intézmény jövőbeni működéséről.

Nagyon remélem, hogy ezek csak egy szereptévesztésben élő, nem a megfelelő posztra került 

ember rémálmai.

Szereptévesztés és rémálom: súlyos szavak, illik őket indokolni. Nos, azért tartom az elnök úr kifejtett 

nézeteit a szereptévesztés megnyilvánulásának, mert egy efféle kultúrpolitikusi vízió 

összeegyeztethetetlen azzal a tisztséggel, amire megbízást kapott. Egyszerűen nem illik bele az NKA 

jelenleg érvényben lévő, jogszabályokban is rögzített Szervezeti és Működési Szabályzatába, és 

ellentmond az NKA egész eddigi filozófiájának, működési elvének is. 

Mire gondolok? Arra, hogy amikor az MDF-kormány 1993-ban létrehozta a Nemzeti Kulturális 

Alapot, ezt kifejezetten azzal a céllal tette, hogy a kultúra támogatását depolitizálja, 

függetlenítse a minisztériumtól és annak tisztviselőitől, és egyúttal biztosítsa a közpénzek 

elköltésének társadalmi ellenőrzését is. Ezt tükrözi egyebek mellett az a tény is, hogy az 

elosztandó közpénzek többsége fölött olyan szakmai kollégiumok dönthetnek, melyeknek tagjait 

az adott művészeti vagy kulturális terület szakmai szervezetei delegálják. Még a kollégiumokba 

delegált minisztériumi tag személyére is ezen szakmai szervezetek tehetnek javaslatot.

Ezzel szemben Jankovics Marcell előadja: „társadalmasítani kell a kuratóriumokat. A kurátorok ne

lobbykat és intézményeket képviseljenek, hanem értelmes, okos, művelt, a területet ismerő 

kívülállók legyenek. A képzőművészet ügyeiről ne csak képzőművészek döntsenek, [...] 

Szakirányú végzettség nélkül is tudom, hogy jó-e egy kép vagy egy festő életműve.” 

Az elnök úr bizonyára tudja, mit lehet megítélni szakirányú végzettség nélkül, s mit nem. Én csak 

azt tudom, hogy volt már itt egy rendszer, melyben fontos döntéseket „laikusok”: díszkohászok, 

díszfonónők és díszegyebek bölcs belátására bíztak, és hogy az nem volt jó. Népi demokráciának

hívták azt a rendszert – és jól tudjuk, mi a különbség a népi demokrácia és a demokrácia között. 

Nem kellene most más színekben visszahozni, azt gondolom.

Hogy kerül a csizma az asztalra?

Sorolhatnám még mindazokat a passzusokat, amelyeket megütközéssel olvastam, de inkább 



megmaradok a kaptafámnál: a fotóművészet támogatási rendszerénél, illetve ennek elnöki 

bírálatánál. Ebben ugyanis Jankovics Marcell elképesztő mértékű tájékozatlanságról és érthetetlen 

rosszindulatról tesz tanúbizonyságot, s a szövege tele van tendenciózus csúsztatásokkal. Sorolom.

A fotóművészetnek „önálló kollégiuma van, ami a fotóművészet kivételezett helyzetének 

köszönhető. Annak idején Katona István, a Fotóművész Szövetség egykori elnöke Kádár János 

titkára volt. Ez a fotósoknak olyan jogok megszerzését tette lehetővé, amelyek más művészeti ág 

képviselőinek szemében elképzelhetetlenek voltak.” Katona István 1986-tól 1991-ig volt a Magyar 

Fotóművészek Szövetségének elnöke; leköszönése óta nyugdíjas, semmiféle tisztséget nem tölt be 

a fotós közéletben – a Nemzeti Kulturális Alapot, mint említettem, 1993-ban hívták életre, 

melynek valóban van önálló Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma. Hol itt az összefüggés? 

Egyébként is: miféle kivételezett, helyzetről beszél Jankovics Marcell? Arról, hogy miközben 

szerte a világon a művészeti egyetemeken önálló szak a fotóművészet oktatása, nálunk a 

Képzőművészeti Főiskolán csak az Intermédia szakon belül foglalkoznak vele, mintegy 

érintőlegesen? Vagy arról, hogy az Iparművészeti Főiskolán, ahol csak alkalmazott fotót 

oktatnak, még ezt is beolvasztották a grafikába? Netalán arról, hogy olyan nemzetközileg is 

nagyra tartott dokumentarista fotósunk, mint Benkő Imre (kollégáival egyetemben) a legjobb 

esetben is öt, azaz öt tekercs film árát kapja egy-egy megjelent képéért? Vagy hogy Kerekes 

Gábor, abszolút világszínvonalú fotóművészünk ételfotók készítéséből kénytelen fönntartani 

magát? Merthogy Magyarországon nincs a fotóművészetnek műtárgypiaca: a kis fotógalériák 

méltatlan körülmények között fuldokolnak a fenntartási költségek tengerében. 

Miről beszél az elnök úr? Mire gondol, amikor az újságírónak azt mondja: „ha külföldi 

könyvesboltokban jár, Magyarországról elsősorban fotóalbumokat talál. Magyarországot a 

fotóművészet sokkal inkább képviseli, mint mondjuk az ipar- vagy képzőművészet”? Miért keveri 

össze az országot „eladni” hivatott, idegenforgalmi fotóalbumokat a fotóművészek albumaival? 

(Mellesleg: miért baj. hogy egyre több színvonalas turisztikai fotóalbum jelenik meg 

Magyarországról?)

De menjünk tovább! „Az Iparművészeti Főiskola sok-sok szakából csak egy a  fotó. Ugyanakkor 

az egész iparművészet az Alap pénzéből mindössze kétszer annyit kap, mint a fotó. Meg kell 

változtatni az arányokat.” 

Először is: gyomorforgató, hogy az elnök úr megpróbálja szembeállítani a két művészeti ág 



képviselőit. Biztos vagyok benne, hogy az iparművészek többsége erről ugyanígy 

gondolkodik. Csak zárójelben: az Iparművészeti Főiskolán, mint említettem, alkalmazott, 

magyarán: reklám-, divat- és sajtófotót oktatnak – mi köze van ennek a fotóművészethez? 

Kezdem azt hinni, hogy Jankovics Marcell szemében: fotó – fotó, lett légyen szó művészfotóról, 

képeslapról, riportfotóról, óriásplakátról stb. 

Másodszor: nézzük már meg közelebbről azokat a bizonyos arányokat! Előttem van ugyanis a 

Nemzeti Kulturális Alap 1998. évi szakmai költségvetése. Ebből kiderül, hogy az Alap összesen 

3,203 M Ft fölött rendelkezett; ennek az összegnek közel kétharmada, pontosan 2,086 M Ft volt 

az, amit a tizenöt szakmai kollégium pályázatok kiírása útján eloszthatott. Ebből 60 M Ft jutott a 

Fotóművészeti Szakmai Kollégiumnak – a digitális kultúra támogatására szánt 25 M Ft után a 

második legkevesebb összeg, az egész forrás 2,88 %-a. Ez volna az a bizonyos kivételezett helyzet? 

Az álmok netovábbja?

Kezemben van a Fotóművészeti Szakmai Kollégium összesítése is az 1998-ban beérkezett 

igényekről és az odaítélt támogatásokról: 184 támogatási igény érkezett be, ebből 93-at tudott 

támogatni a Kollégium; az igényelt összeg összesen 193,322,066 Ft volt, a megítélt támogatás 

pedig 54,897,466, plusz 400,000 Ft a miniszteri különkeretből. Nyilván, mint minden más 

kulturális területen, ez csak töredéke a tényleges igényeknek. Ezen érdemes volna változtatni – de 

nem az elnök úr sugallta irányban! 

Az adatok mellesleg arról tanúskodnak, hogy a Kollégium nagyon is kiegyensúlyozottan végezte 

munkáját; csak néhány példa: a négy szakmai folyóirat igényéből mind a négyét támogatta, 

majdnem a teljes összeggel; a 21 fotóalbum megjelenéséhez igényelt közel 44 millióból 8 albumhoz 

adott támogatást, közel 8 milliós összegben; az 58 kiállítás és katalógus tervét 33 esetben támogatta, 

16,2 M Ft-ot költve erre a célra. Sorolhatnám még.

Régi bölcsesség: ha már segíteni nem tudsz, legalább ne rombolj! Azt hiszem, Jankovics Marcell 

félreérti a szerepét, amikor kultúrpolitikai álmai megvalósulását reméli most, hogy az NKA elnöki 

székébe került. Bízom benne, hogy akik erre a felelős posztra tették, nem engedik 

elhatalmasodni rajta az „intézkedélyességet” (hogy egy klasszikusunkat idézzem). Mert az 

elképzeléseit olvasva csak azt mondhatom: ez egész biztosan nem lesz így jó. Senkinek.

Ennél rosszabb már csak az lehet, ha a jelenlegi kormányzat egy tollvonással megszünteti az NKA

autonómiáját, és visszaállamosítja a támogatások elosztását. De erre még rémálmaimban sem merek 



gondolni.


