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Előszó 

 

 

 
Miért alacsony a művészek átlagjövedelme? Miért válnak olyan sokan 

művészekké az alacsony jövedelmi kilátások ellenére? És miért van az, 

hogy a művészetek olyan nagymértékben függnek az olyan 

adományoktól, mint a támogatások és adományok? Összefügg ez a 

három jelenség? Azért kapnak a művészetek annyi támogatást és 

adományt, mert a művészek többsége olyan keveset keres? Vagy a 

művészek sokasága és alacsony jövedelmük annak köszönhető, hogy a 

művészetek adományokat és támogatásokat kapnak? Az alacsony 

jövedelmű művészek feláldozzák-e magukat a művészetükért, vagy egy 

olyan rendszer áldozza fel őket, amely úgy tesz, mintha támogatná őket? 

Ebben a könyvben a művészetekben elterjedt ajándékozási szféra 

okait és következményeit, valamint az alacsony jövedelmeket és a 

nagyszámú művészt vizsgálom. Elutasítom azt az érvet, hogy az 

/embereket nem érdekli eléggé a művészet, és hogy ennek 
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következtében a művészek jövedelme alacsony marad, és így végül az 

adományozók is bekapcsolódnak. (Függetlenül attól, hogy ki hogyan 

definiálja a művészetet, a művészeti termékekre fordított kiadások soha 

nem voltak nagyok. Mindazonáltal az elmúlt évtizedekben a nyugati 

nemzetek művészeti kiadásai nagyobb mértékben emelkedtek, mint a 

jövedelmek. Így az alulfogyasztás fogalma nehezen tartható fenn). Az 

átható ajándékozási szféra megmagyarázása érdekében megvizsgálom a 

művészek motivációit, a művészeti világ attitűdjeit és a művészetet 

övező mítoszokat. Ebben a könyvben azt az érvet képviselem, hogy a 

művészetek gazdasága kivételes. A művészetek misztikájának hatása 

multidiszciplináris megközelítést igényel. Ezért a szociológiából és a 

pszichológiából vett meglátásokat fogok felhasználni. Mindazonáltal 

neoklasszikus közgazdasági hátterem a könyv folyamán végigvonul. 

Művészként elmerültem a művészvilágban. Ha körülnézek, sok 

minden elgondolkodtat. Ismerek olyan művészeket, akik sok pénzt 

keresnek, és van egy-két kollégám, akik viszonylag jól keresnek. Más 

kollégáknak sikerül túlélniük, ahogy nekem is, mert rendszeresen 

eladják a munkáikat, ösztöndíjakat és támogatásokat kapnak, vagy 

érdekes másodállásaik vannak. A legtöbb kollégám azonban szegény. 

Alig adnak el, pocsék másodállásuk van, és mégis folytatják. Nem értem, 

miért nem hagyják ott a szakmát. 

Közgazdászként és társadalomtudósként nem hagyhatom figyelmen 

kívül ezt a zavaros helyzetet. Deirdre McCloskey egyik mondatát 

használva felmászom a tizedik emeletre, és lenézek a művészvilágra. 

Észreveszem, hogy a művészetek gazdasága alapstruktúrájában 

hasonlít, mondjuk, az élelmiszertermeléséhez. Mindkét gazdasági 

ágazatban a vásárlás és az eladás, az árak pedig a keresletet és a 

kínálatot szabályozzák. Ennek ellenére továbbra is értetlenül állok a 

látottak előtt. Nem tudom például felfogni sem a számos adományt és 

támogatást, sem az alacsony fizetésért dolgozni hajlandó művészek 

sokaságát. Még ebből a tizedik emeleti perspektívából is nehéz 

meglátnom a folyamatok mintáit. 

A művészetek ellentétei és Janus-szerűsége a művészek és a 

közgazdászok számára egyaránt zavarba ejtő. Ezért ez a könyv azt 

javasolja, hogy a művész és a közgazdász egyesítse erőit. Együtt 

nézzenek le a tizedik flóráról. Mivel tudásuk és perspektívájuk egymást 

erősítheti, elkezdik felismerni a művészetek gazdaságának mintáit. Ez a 

könyv megpróbálja megmagyarázni ezeket a mintákat. 

A legszembetűnőbb szempont ezekben a mintákban a művészetek 

gazdaságának kétarcú jellege. Az ellentét a külső jelekből is látható. Az 

egyik oldalon ott van a pompa világa, a magnificent operaházak, a sikkes 

megnyitók, a nagyon magas jövedelmű művészek és a gazdag 

adományozók világa, akiknek státuszát a művészetekkel való 
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kapcsolatuk növeli. A másik oldalon ott van a művészek nagy többsége, 

akik keveset vagy semmit sem keresnek; gyakran pénzt veszítenek a 

művészeti tevékenységgel, és a veszteséget másodállással vagy a 

támogatóiktól kapott támogatással pótolják. Ráadásul a 

társadalombiztosításból és más, nem a művészetre szánt juttatásokból 

nagy összegek folynak be. 

A kontraszt a művészetekben is megmutatkozik, amelyek eredendően 

kétarcúak. Egyrészt a pénzt és a kereskedelmet elutasítják. Másrészt a 

kereskedelem nagyon is jelen van a szakrális művészet templomában, 

ahogyan a zsidók templomában is. A művészet temploma nem létezhet 

kereskedelem nélkül. Sőt, a művészet kereskedelme abból a 

meggyőződésből fakad, hogy a művészet szent és a kereskedelmen 

túlmutató. A műkereskedők számára a gazdaság tagadása profitable: 

kommersz dolog anti-kereskedőnek lenni. A pénz ilyen tagadása és 

egyidejű elfogadása szinte minden művészeti tranzakcióban jelen van. 

Vajon ez a kettős erkölcsi mérce hozzájárul-e a gazdagság és a 

szegénység közötti erős ellentéthez a művészetekben? Ezekre a kihívást 

jelentő kérdésekre próbál választ adni a művészetek kivételes 

gazdaságáról szóló könyv. 

 
A tárgyalt művészeti ágak Mivel képzőművész vagyok, a 

képzőművészetből fogok példákat használni többször, mint más 

művészeti ágakból, de ez nem jelenti azt, hogy elemzésem csak a 

képzőművészetre vonatkozik. Ellenkezőleg, elvileg minden olyan 

tárgyat vagy tevékenységet kezelek, amelyet a nyugati emberek 

művészetnek neveznek. A művészetek gazdaságának elemzése 

szempontjából azonban fontos elismerni, hogy a szakértők (vagy a 

közvélemény) bizonyos tárgyakat és tevékenységeket hamarabb 

neveznek művészetnek, mint más tárgyakat és tevékenységeket. 

Például az opera gyakran "több művészet", mint a popzene. E jelenség 

tanulmányozása érdekében egyetlen művészeti formát sem zárunk ki 

az elemzésből, legyen az alacsony vagy magas szintű. 

Van egy kivétel: elemzésem nem az alkalmazott művészetekre 

vonatkozik, hanem csak az angolszász országokban "finom 

művészeteknek", illetve a nyugat-európai kontinensen "autonóm 

művészeteknek" nevezett művészetekre. Az iparművészetekben a 

művészek többlete nem olyan nagy, és a jövedelmek is elfogadhatóbbak. 

Más szóval, az iparművészet gazdasága nem olyan kivételes. 

A könyv a művészetek gazdaságát elemzi a nyugat-európai 

kontinensen, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban. A 

könyvben visszatérő hangsúlyt kap a művészetek gazdaságának a 

nyugat- nyugat-európai kontinensen és az Egyesült Államokban történő 

összevetése. Nagy-Britannia sok tekintetben valahol középen 
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helyezkedik el. Ezért a könyv nem szentel külön figyelmet a 

művészetek gazdaságának olyan országokban, mint Kanada, 

Ausztrália vagy Japán. 

 
Módszer és forma A művész és a közgazdász összefogása 

könnyebben mondható, mint megvalósítható. A közgazdászok 

kultúrája különbözik a művészek kultúrájától, amint azt C. P. Snow A 

két kultúra című könyvében megfigyelte.1 A művészek és a 

közgazdászok különböző nyelveket beszélnek. Mindazonáltal a 
látszólagos ellentmondás is bőséges anyagot kínál az elemzéshez. Ezért 

minden fejezetet a művészként és a közgazdászként és 

társadalomtudósként vallott meggyőződésem közötti szembesítéssel 

fogok kezdeni. Más szóval, mindkét nézőpontot komolyan véve, 

megpróbálok foglalkozni a művészetek misztikumának gazdasági 

hatásaival. Ennek során a szociológia és a pszichológia filozófiáinak 

meglátásait is felhasználom. 

De azzal, hogy a művészek nézőpontját egynél több tudományág 

nézőpontjával együtt használom, azt kockáztatom, hogy az olvasókat 

útközben elveszítem. Egyrészt a művészek és más művészettel 

foglalkozók, valamint a más társadalomtudományban képzett olvasók 

talán túlságosan közgazdaságtannak figyelik a történetet, míg a 

közgazdaságtudományban képzettek talán túlságosan művészi vagy 

szociológiai érvekkel figyelik az érveket. Figyelmeztetnem kell az 

olvasót arra is, hogy ez a könyv nem a közgazdaságtanhoz gyakran 

társított precíz, szigorú és takarékos kutatásokat kívánja produkálni. 

Annak érdekében, hogy értelmet adjak a művészetek kivételes 

gazdaságának, hangsúlyozni fogom azt a sok kétértelműséget, amellyel e 

sajátos gazdaság tanulmányozása szembesül. Mindazonáltal azzal, hogy 

megpróbálom kielégíteni a bennem élő művészt és közgazdászt, 

remélem, hogy az olvasó is elégedett lesz. 

A könyvben szereplő elemzés a meglévő elméletekre, a rendelkezésre 

álló adatokra és saját "ritkaságkutatásomra" támaszkodik a művészetek 

területén. A művészként tett megfigyeléseim
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fontos etnográfiai empirikus forrást jelentenek a közgazdaságtan 

értelmező megközelítésén belül.2 Hozzájárulnak a művészeti öko- 

nómiáról alkotott képhez, ahogyan azt ebben a könyvben bemutatom. 

Megpróbáltam meggyőző képet alkotni. Ebben az összefüggésben egy 

sor tézist és tételt fogalmazok meg. Elsőként ismerem el, hogy e tézisek 

némelyikének empirikus alátámasztása nem elégséges. Úgy érzem 

továbbá, hogy az intézményi közgazdaságtanból származó több input 

gyümölcsöző lett volna. Mivel végül is elszántan folytatom a művemet, 

szívesen hagyom, hogy más, képzettebb és türelmesebb kutatók 

figyelembe vegyék ezeket a hiányosságokat. Mindenképpen remélem, 

hogy a művészetek gazdaságáról alkotott képem arra inspirálja az 

olvasókat, hogy megrajzolják saját képüket. Csak így kezd majd 

kialakulni valami "igazi" kép. 

Az egyes fejezetek végén feltett kérdések remélhetőleg a vita 

ösztönzésére szolgálnak. Azért vettem fel őket, hogy a szöveg olvasása 

kevésbé legyen passzív. A kérdésekre nincs egyetlen "helyes" válasz. A 

kérdések remélhetőleg arra késztetik az olvasót, hogy a fejezet 

figyelmeit továbbgondolja. 

 
Kiknek írtam ezt a könyvet Az első csoport, amelyre e könyv 

megírásakor gondoltam, a művészek. Kollégáim valószínűleg sok 

mindent felismernek abból, amit írtam. Az elemzés remélhetőleg segít 

nekik abban, hogy jobban megértsék gazdasági helyzetüket. Nem várom 

el tőlük, hogy minden következtetésemmel egyetértsenek, de azt 

hiszem, élvezni fogják a vitát. Kritikai álláspontja miatt úgy gondolom, 

hogy ezt a könyvet minden leendő művésznek kötelező olvasmánynak 

kellene lennie. Arra kell késztetnie őket, hogy átgondolják azokat a 

döntéseiket, amelyek miatt művészekké váltak. 

Ez a könyv a kultúra iránt érdeklődő közgazdászoknak is szól. 

Számukra várhatóan új és olykor ellentmondásos meglátásokat fog 

tartalmazni. Ugyanez vonatkozik más társadalomtudósokra is. 

Igyekeztem a közgazdasági meglátásokat úgy bemutatni, hogy a nem 
közgazdászok számára is hozzáférhetőbbé és érdekesebbé tegyem őket. 

Ezt a könyvet elsősorban a művészeti adminisztrátoroknak és a 

művészettel kapcsolatos munkakörökben dolgozóknak írtam. Mivel ők a 

"közvetítők" a művészetek és a világ többi része között, különösen 
zavarban lehetnek a művészetek gazdaságának kivételes jellege miatt. 

Arra számítok, hogy ők, valamint a művészetekkel kapcsolatos munkát 

fizetni szándékozó diákok profitálnak majd leginkább könyvemből. Ez a 

kulturális tanulmányok, a kulturális gazdaságtan, a 

művészetgazdaságtan, a művészethisztorika, a művészetmarketing és a 

művészeti menedzsment különböző kurzusait követő hallgatókra 

vonatkozna. A könyv nem nyújt egyenes tanácsokat, de remélhetőleg 
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meglátásai megismeréssel, inspirációval, élménnyel és némi hasznos 

elkeseredéssel szolgálnak az olvasónak. 



 

Köszönetnyilvánítás Az ing csoport művészeti osztálya, az Erasmus 

Egyetem, az Oktatási, Kulturális és Tudományos Minisztérium (ocw) és 

a Holland Tudományos Kutatási Szervezet (nwo) mindannyian 

hozzájárultak a projekthez. 

Különösen hálás vagyok barátaimnak, Arjo Klamernek és Olav 

Velthuisnak. Klamer több módon is hozzájárult ehhez a könyvhöz. 

Először is, eljött Rot- terdamba, és fiatal tudósok inspiráló csoportját 

gyűjtötte maga köré. Ez új lendületet adott a közgazdaságtan iránti 

elsorvadt érdeklődésemnek. Másodszor, jó volt Arjo-val versenyezni. 

Megpróbálom megmutatni, hogy néhány nézetem jobb, mint az övé. 

Harmadszor és ami a legfontosabb, azzal járult hozzá, hogy 

tiszteletteljesen kritizálta a kéziratot. (Még egy olyan rendkívül 

tekintélyfóbiás ember is, mint amilyen én vagyok, el tudta viselni ezt a 

kritikát egy "felsőbbrendű" barátjától.) Olav és én fontos társadalmi-

politikai nézeteket osztunk meg. Ezért az írás folyamata során a lehető 

legjobban jött sparring partnerünk volt. A beszélgetéseink arra 

bátorítottak, hogy tovább menjek, mint ameddig egyébként mentem 

volna. 

Szeretnék köszönetet mondani a következő személyeknek is, akik 

mindannyian lényeges hozzájárulást nyújtottak a könyvhöz: Steve 

Austen, Maks Banens, Mark Blaug, Deirdre McCloskey, Krista Connerly, 

Peter Cross, Wilfred Dolfsma, Maarten Doorman, Bregje van Eekelen, 

Karlijn Ernst, Marlite Halbertsma, Sicco Heyligers, Teunis IJdens, 

Suzanne Janssen, Rianne Lannoy, Berend Jan Langenberg, Wouter de 

Nooy, Henk van Os, Pieter van Os, Bart Plantenga, Merijn Rengers, Marc 

Roscam Abbing, Barend Schuurman, Irene van Staveren, Ruth Towse, 

Rolf Toxopeus, Giga Weidenhammer, Rutger Wolfson és P.W. Zuidhof. 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani a következő városoknak, 

amelyeket 1997 augusztusa és 2001 februárja között látogattam meg e 

könyv írása során. Amszterdamon kívül Bangkokba, Barcelonába, 

Brüsszelbe, Budapestre, Isztambulba, Lüttichbe, Londonba, Poznanba, 

Prágába és Recifibe is eljutottam. Ezek a nyüzsgő városok és az ott 

megismert emberek miatt megérte ezt a projektet. A legtöbb ember 

számára, akivel találkoztam, a művészet nem sokat vagy semmit sem 

jelentett. Csodálkozom, hogy még mindig sikerül ekkora felhajtást 

csinálni belőle.



 

Fejezet  1 

Szakrális művészet 

Kinek van hatalma meghatározni a művészetet? 

 
 

Kényelmetlenül érzem magam a művészet miatt 

Alex, aki művész és közgazdász is egyben, egy házban él hat felnőttel és 

két gyerekkel. Egy nappalin osztoznak, és együtt vacsoráznak. A többi 

felnőtt átlagon felüli végzettséggel rendelkezik, és műszaki szakmákban 

dolgozik. Alex észrevette, hogy otthon általában inkább közgazdászként 

viselkedik, mint művészként. Így mindannyian ugyanazt a nyelvet beszélik. 

Amikor elkezd művészként viselkedni, a lakótársai kevésbé érzik jól 

magukat. 

Hetente egyszer Alex elhozza a kis Juditot, a ház egyik gyermekét az 

iskolából, és együtt töltik a délutánt. Néha galériákat vagy múzeumokat 

látogatnak. Judith négyéves, és még mindig élvezi. A minap az apja, Eddy, 

bevallotta Alexnek, hogy örül, hogy Alex kulturális műveltséget visz 

Judith életébe. A szüleitől tényleg nem várhat sok kulturális nevelést - 

tette hozzá Eddy bocsánatkérően. 

 
Kulturális felsőbbrendűség kontra alsóbbrendűség 

Alex nehezen jellemzi saját művészetét. A művészethez értő emberek 

általában úgynevezett kortárs vagy avantgárd műalkotásként jellemzik 

műveit. Hozzáteszik, hogy művészete az outsider art vagy az "art brut" 

aspektusait mutatja.1 Alex úgy gondolja, hogy ez egy senki földjére 

helyezi őt, ahol munkásságát az avantgárd művészet és a hagyományos 

körök egyaránt tisztelik. Mindkét területen kiállít. Alex azonban hamarosan 

rájött, hogy a művészet e két területe nem azonos súlyú a művészeti 

világban. 

Alex minden évben kiállítja pasztellrajzait a "fejekről" - ahogy ő nevezi őket 

- egy éves portréműsorban. Az ebben a kiállításban kiállító portréfestőkben 

egy dolog közös: nem szégyellik felfedni hagyományos iskolázottságukat. 

A kiállítás egyik napján Alexnek a kiállítás ideje alatt figyelőként kellett 

részt vennie. Rengeteg ideje volt arra, hogy megfigyelje az embereket. 

Korábbi tapasztalataiból már tudta, hogy minél tovább maradnak a 

látogatók egy adott művész alkotása előtt, annál jobban értékelik a 

művet. A legtöbb ember azonban megállás nélkül elhalad a műve mellett, 

mintha nem lenne semmi látnivaló. Amikor később szembesíti őket, 

általában bocsánatot kérnek, még akkor is, ha nem tudják, hogy ő a 

művész. Általában valami olyasmit mondanak, hogy: "Gondolom, ez 
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jó, de nekem személy szerint nem tetszik." De örömmel veszi 

tudomásul, hogy egyes látogatók - kisebbségben - csak szemet szúrnak a 

munkáira. Amikor Alex szembesíti őket, dühösen kijelentik, hogy az ő 

munkája az egyetlen dolog itt, amit művészetnek lehet nevezni. Alex 

megjegyzi, hogy ezek a látogatók ezt úgy fejezik ki, mintha tény lenne. A 

korábbi csoporttal ellentétben nem személyes véleményként fejezik ki. Nem 

volt bocsánatkérés. Alexet megdöbbenti a két csoport viselkedésének 

aszimmetrikus jellege. 

 

Miért van az, hogy Eddy az első illusztrációban bocsánatot kér, amiért 

nem tudott kulturálisan orientáltabb nevelést biztosítani a lányának? És 

mivel magyarázható, hogy a kiállítás hétköznapi látogatói, azok, akik a 

hagyományos festményeket kedvelik, bocsánatot kérnek, amiért nem 

mutatnak nagyobb érdeklődést az avantgárd festmények iránt, míg 

azok, akik az avantgárd festményeket kedvelik, dühösek, amiért 

szembesülnek a hagyományosabb festményekkel? 

Hogy őszinte legyek, művészként és művészetkedvelőként 

természetesnek veszem a viselkedésbeli különbséget. Úgy gondolom, 
hogy bizonyos művészeti ágak felsőbbrendűek másoknál, és ezért 

természetesnek tartom, hogy az egyik csoport nem tiszteli a másik által 
preferált művészetet, és hogy az utóbbi csoport felnéz az első csoport 

művészetére. Társadalomtudósként azonban néha zavarba ejt a 

csoportok egymás közötti megítélésének aszimmetriája, és szeretném 

megérteni. 

Lehetséges, hogy bizonyos műalkotások "több" művészet, mint 

mások? Ez attól függ, hogy ki hogyan definiálja a művészetet. Tehát mi a 

művészet? Bár valószínűleg ez az utolsó kérdés, amit az ember egy, a 

művészetek gazdaságáról szóló könyvben várna, mégis azt kívánom 

megmutatni, hogy a kérdés megvitatása elengedhetetlen a művészetek 

gazdaságának elemzéséhez. 

 
 

1 A művészet az, amit az emberek művészetnek neveznek 

 
Amikor művészeti kollégák között vagyok, mindig vitákba keveredünk 

arról, hogy mi a művészet és mi nem az. De amikor közgazdászok között 

vagyok a művészet-gazdaságtan filmben, soha nem vitatjuk meg ezt a 

kérdést. Hasonlóképpen, a művészetek közgazdaságtanáról szóló 

könyvekben és cikkekben a közgazdászok ritkán fordítanak figyelmet a 

tárgyuk definíciójára. David Throsby a kulturális közgazdaságtan 

fejlődéséről szóló fontos áttekintésében a következőket írja: "Amikor 

megkérdezték, hogy definiálja-e a jazzt, Louis Armstrong állítólag azt 

válaszolta: "Ha meg kell kérdezned, soha nem fogod megtudni."".2 



 

Throsby ezután elveti a művészet definiálásának kérdését. Ezzel azt 

akarja sugallni, hogy ha meg kell kérdezni, mi a művészet, akkor soha 

nem fogod megtudni. Ugyanakkor Throsby elvárja olvasóitól, hogy 

tudják, mi a művészet. Vagyis azt, hogy ez hallgatólagos tudás; hogy ez 
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nem csak lehetetlen, de szükségtelen is szavakba önteni ezt a tudást. 

A téma nem definiálása trükkös lehet. Végül is a művészetről tárgyaló 

közgazdászok mindig rendelkeznek egy implicit elképzeléssel arról, 

hogy mi a művészet és mi nem az, és ez az elképzelés szükségszerűen 

befolyásolja a figyelmüket.3 A művészetek gazdaságáról szóló számos 

tanulmányban például nem fordítanak figyelmet a popzenére, miközben 
ennek a mulasztásnak az okai nem világosak. Vajon azért, mert a 

popzene nem művészet, vagy más okok állnak a háttérben? 

Művészként és műkedvelőként szeretném hinni, hogy a műalkotások 

olyan termékek, amelyeknek olyan belső tulajdonságaik vannak, 

amelyek végső soron művészetté teszik őket. A zene és a festészet 

bizonyos formái művészetnek számítanak, mások nem. De ha valaki 

arra kérne, hogy nevezzem meg azokat a tulajdonságokat, amelyek a 

festményeket művészetté teszik, talán olyan tulajdonságokra mutatnék 

rá, amelyekkel néhány kollégám nem értene egyet. Ezért vannak a heves 

viták. Nyilvánvaló, hogy ellentétes nézetek léteznek arról, hogy mi a 

művészet, és ez nem segít a művészet időtlen definíciójának 

megalkotásában. 

Az ilyen jellegű viták miatt érthető, hogy a közgazdászok nem érzik 

magukat elég kompetensnek ahhoz, hogy abszolút kijelentéseket 

tegyenek arról, hogy mi a művészet. A témáról azonban relatív 

értelemben is lehet beszélni. Hogyan definiálják az emberek a 

művészetet? Van-e egyeseknek nagyobb beleszólásuk a művészet 

definíciójába, mint másoknak? És hogyan érvényesülnek ezek a 

különbségek a művészetek gazdaságában? 

Louis Armstrong említésével Throsby egy olyan jelenséget érint, 

amely a jelen kontextusban fontos. Ha Throsby a művészetek 

gazdaságáról szóló cikkét abban az időben írta volna, amikor Louis 

Armstrong zenészként tevékenykedett, soha nem hivatkozott volna rá. 

Az a meglepő, hogy azokban a napokban a legtöbb ember nem nevezte 

volna Armstrongot művésznek. Abban az időben a jazz nem volt 

művészet. Valószínű, hogy Armstrong nem tekintette magát művésznek. 

Bizonyára úgy tekintett magára, mint kiváló zenészre és nagyszerű 

szórakoztatóra, ahogy a közönsége is, de nem művésznek. Azóta a jazz 

művészetté vált, méghozzá visszamenőleg is. Throsby tehát nyugodtan 

idézheti Armstrongot a művészetről szóló értekezésében. 

Meglepő, hogy a művészet határai milyen mélyrehatóan tudnak 

változni. Az értékek megváltoztak, és ezzel együtt a művészet definíciója 

is. Akkoriban a jazz nem számított "igazi" művészetnek, ma pedig az. 

Másrészt sok műkedvelő a XIX. század végi német szimbolista 

festményeket már aligha tekinti "igazi" művészetnek. Ebből következik, 

hogy amit az emberek művészetnek neveznek, az relatív; nem a belső 

tulajdonságokon alapul, ahogy a bennem élő művész szeretné hinni. 

Mivel az, hogy mit tekintünk művészetnek, relatív, én inkább a 

szociológiai megközelítést követem: művészet az, amit az emberek 

művészetnek neveznek. Annak elhatárolása, hogy mi a művészet, az 



 

emberek megítélésén alapul, ahol az "emberek" lehet egy kis csoport is. 
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a bennfentesek csoportja vagy az általános lakosság. A művészet 

szociológiai megközelítésében gyakran egy "művészeti világ" határozza 

meg, hogy mi a művészet egy adott művészeti területen.4 A kifejezés 

arra utal, hogy azok az emberek, akiknek viszonylag nagy beleszólásuk 

van a művészet definíciójába, kapcsolatban állnak egymással; egy 

csoport vagy "világ" részei. Az ilyen világokat lehet szűken vagy tágan 
definícionálni. Ha nincs másként jelezve, a művészeti világokat tág 

értelemben használom. 

Azzal, hogy bizonyos jelenségeket művészetnek neveznek, az 

emberek valójában rangsorolják ezeket a jelenségeket. Az emberek 

mindig megkülönböztetik azokat a termékeket, amelyeket művészetnek 

tartanak, azoktól, amelyeket nem. E bináris rendezés mögött egy 

folyamatos rendezés húzódik meg. Az emberek a termékeket többé-

kevésbé "művészetnek" minősítik. Valahol húznak egy határvonalat: e 

vonal felett a művészetet magas művészetnek, művészetnek vagy "igazi" 

művészetnek tekintik, míg e vonal alatt alacsony művészetnek, 

populáris művészetnek vagy nem-művészetnek. 

Mivel a művészetek fejlődnek és új műfajok jelennek meg, a 

művészeti világ folyamatosan újrapozícionálja ezt a határvonalat. Ez a 

jazz példájából is kitűnik. Viszonylag kis művészeti világok elemzésekor 

annyi rendezés és határvonal, valamint ebből következő definíció lehet 

a művészetnek, ahány művészeti világ van. A társadalmon belül 

azonban ezek a különböző vélemények "összeadódnak", és kialakul egy 

domináns definíció. Ez a meghatározás végül a művészetek gazdaságát 

irányítja. 

Nyilvánvaló, hogy ez a könyv nem ad választ a szó szerinti "mi a 

művészet?" kérdésre. Senki sem tudja pontosan felismerni a művészetet 

valamilyen objektív eszközzel. Ehelyett az embereket arról kérdezzük, 

hogy szerintük mi a művészet. Ebben az összefüggésben meg kell 

jegyezni, hogy amikor az emberek bizonyos dolgokat művészetnek 

neveznek, nem mindannyian mondják vagy szavazzák meg ugyanazt. 

Egyeseknek nagyobb a beleszólásuk, mint másoknak. Ez a piachoz 

hasonlítható, ahol egyeseknek több pénzük van, mint másoknak. Ezért a 
művészet az, amit az emberek művészetnek neveznek, elismerve, hogy 

egyeseknek nagyobb beleszólásuk van, mint másoknak (1. tézis). 

 
 

2 Kulturális alsóbbrendűség és felsőbbrendűség színezi a művészetek 
gazdaságát 

 
Művészként szinte kizárólag a gazdag és művelt embereket szolgálom 

ki. Néha kényelmetlenül érzem magam emiatt. Gyakran nem érzem, 

hogy a munkám jobb lenne, mint azoké a "művészeké", akiknek a 



 

munkáit például a szabadtéri piacokon lehet megtalálni, és akik a nem 

annyira gazdag és nem annyira művelt embereknek adják el a 

munkáikat. Nem értem, hogy az én munkámat miért ítélik igazi 

művészetnek, míg az övékét nem. Társadalomtudósként szeretném 

megérteni ezt a jelenséget. Ezért mászom fel a tizedik flatoronyig, abban 

a reményben, hogy meglátom a mintázatát annak, ami történik. 

A tizedik flórától észreveszem, hogy a jelenség nem egyedi. Először is, 

sok más példát is látok a szisztematikus ízlésbeli különbségekre. 
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a magasabb és alacsonyabb osztályok között. Megjegyzem például, hogy 

a könyv nyomdásza, aki munkásosztálybeli háttérrel rendelkezik, Guns 

and Roses CD-ket, képregényeket és egy kis delfinszobrot vásárol, amit 

az ablakpárkányára tesz. Ezek a dolgok jelentik számára a művészetet. A 

könyv szerkesztője, akinek előkelőbb a neveltetése, Paganini zenéjét 

tartalmazó CD-ket vásárol, és elmegy a modern művészetek 

múzeumába, hogy megnézze Lichtenstein festményeit és Jeff Koons 

szobrait. Ez az ő művészete. Az ízlések különböznek; ez nem olyan 

különleges. Első pillantásra úgy tűnik, hogy ezek az eltérő preferenciák 

egymást nem átfedő, különálló területekről származnak, amelyek 

teljesen eltérő és összeegyeztethetetlen nézeteken alapulnak arról, hogy 

mi a művészet. Aztán észreveszem, hogy a szerkesztő és a nyomdász, ha 

nem is részletesen, de tudnak egymás művészeti döntéseiről. Egymás 

művészetét ítélik meg. Egyrészt a képregényrajzok a szerkesztő 

számára kevésbé számítanak művészetnek, mint Lichtenstein 

nagyításai. Ami azt illeti, valójában neheztel a nyomdász művészeti 

választásaira: "Ez nem művészet!" Másrészt a nyomdász mondhatna 

valami olyasmit is, hogy: "Nos, igen, ez a klasszikus dolog - mi is volt a 

neve? Paginanni? - természetesen "igazi" művészet, a Guns and Roses 

pedig nem az. Igen, tudom, a klasszikus zene az "igazi" művészet, és azt 

hiszem, többet kellene tudnom róla, és a modern művészeti 

múzeumokban lévő dolgokról is, de hát, tudja, ez egyszerűen nem a 

magamfajta embereknek való." Nyilvánvalóan felnéz a szerkesztő magas 

művészetére, míg a szerkesztő lenézi a nyomdász alacsony művészetét. 

Kutatások kimutatták, hogy a társadalmi osztályok nemcsak 

homályosan ismerik egymás preferenciáit, hanem többé-kevésbé 

hasonlóan rendezik azokat.5 Ami a szerkesztőnek magas, az a 

nyomdásznak is magas. Ezért a művészetre vonatkozó ítéletek 

nagyrészt hasonlóak a különböző társadalmi csoportok között. 

Párhuzamosan futnak. Az egymás művészeti választásaival kapcsolatos 

ítéletek azonban nem hasonlóak. Éppen ellenkezőleg, aszimmetrikusak. 

Ez a nyilvánvaló aszimmetria vagy az ítéletek nem kölcsönössége az, 

ami annyira szembetűnő. Az embereknek vannak elképzeléseik más 

társadalmi csoportok művészetéről, és ezeket az elképzeléseket 

értékelik. Az A csoport lenézi a B csoport művészetét, míg a B csoport 

felnéz az A csoport művészeti döntéseire. Ezt a jelenséget aszimmetrikus 

ítéletalkotásnak vagy kulturális aszimmetriának nevezem.6 Ez az 

aszimmetria az, ami az illusztrációkból kiderül. Az filozófia első 

illusztráción az a-kulturális lakótárs bocsánatot kér, amiért nem 

kulturálisan művelt. A második illusztráción látható, hogy egy csoport 

bocsánatot kér, amiért a hagyományos művészetet részesíti előnyben, 

míg a kortárs művészetet előnyben részesítő csoport szidja a 

hagyományos művészetet kedvelő csoportot a preferenciái miatt. Az a 

tény, hogy a társadalmi ranglétrán felfelé haladók nagyobb 

valószínűséggel változtatnak a művészeti választásukon, mint a lefelé 

haladók, szintén azt bizonyítja, hogy az ítéletek aszimmetrikusak. 



 

Kétféle művészet létezik: felsőbbrendű és alsóbbrendű művészet, magas 

és alacsony művészet, vagy valódi és nem művészet. 

Általában az emberek annyira belebonyolódnak a magas kontra 

alacsony művészetről szóló vitákba, hogy képtelenek egy tizedik-

flórányi perspektívát kialakítani, hogy lássák. 
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a saját és mások viselkedésének mintái. A tizedik emeletről azonban 

megfigyelhetjük, hogy jelentős társadalmi egyetértés van abban, hogy 

mi az "igazi" művészet és mi nem az. Egy adott kultúrán belül létezik egy 

uralkodó és egységes alapáramlat, amely meghatározza, hogy mi több és 

mi kevesebb művészet.7 

A későbbi fejezetek érvelésének nagy része azon a tézisen alapul, 

hogy a kulturális alsóbbrendűség és a kulturális felsőbbrendűség miatt 

az ítéletek aszimmetrikusak. A tézis öt általánosan elfogadott 

feltételezésen alapul. 

1 A társadalomban létezik egy általános társadalmi rétegződés. Egyes 

emberek magasabb pozíciókat töltenek be, több vagyonnal és 

becsülettel rendelkeznek, mint mások, és a legtöbb ember tisztában 

van ezekkel a pozíciókkal. 

2 Az emberek "jobbá akarják tenni magukat". (Ez az öko- nomika egyik 

alapfeltevése.) Ez azt jelenti, hogy az emberek szívesebben másznak 

felfelé a társadalmi ranglétrán, mint lefelé. 

3 Mivel az emberek a társadalmi ranglétrán magasabb pozíciókra 

törekszenek, a magasabb pozícióban lévő emberek szimbolikus 

javaira és gyakorlataira - beleértve a művészeti alkotásokat és a 

művészet fogyasztásának módjait - összpontosítanak. Felnéznek 

ezekre a javakra és gyakorlatokra. Ez az ő jövőjük. Másrészt 

megpróbálnak elhatárolódni a társadalmi ranglétrán náluk lejjebb 

álló emberektől. Lenéznek az ő javaikra és gyakorlataikra. 

4 Szimbolikusan gazdag tartalma miatt a művészet a társadalmi státusz 

megjelölésére szolgál. 

5 A társadalom társadalmi kohéziója elég erős ahhoz, hogy fenntartsa a 

magas és alacsony művészet közös fogalmát.8 

 
Ha ezek a feltételezések helyesek, akkor megoldást kínálnak az 

illusztrációkban felvetett kérdésekre. 'Miért néznek fel az alsóbb 

osztályok a felsőbb osztályok által választott művészetre, míg az 

utóbbiak lenézik az előbbiek művészetét?' 'Hogyan magyarázzuk meg, 

hogy Eddy és a kiállításon jelenlévők miért néznek fel a finom 

művészetekre, és miért kérnek bocsánatot azért, hogy olyan keveset 

tudnak róla?' 'Miért van ez? Mivel az emberek javítani akarják 

társadalmi helyzetüket, általában a felettük állók művészete felé 

orientálódnak, és bocsánatot kérnek a saját választásaikért. 'És miért 

értenek az emberek nagyjából egyet abban, hogy mi az igazi művészet? 

A társadalmi kohézió miatt az emberek osztoznak a társadalom magas 

és alacsony szintjeinek általános felfogásában. 

Ezeket a feltételezéseket általában ritkán vitatják. Mindazonáltal 

egyesek azt állítják, hogy a magas és alacsony művészet közötti 

különbségek kezdtek eltűnni.9 Való igaz, hogy a magas művészet néhány 



 

kortárs fogyasztója elég nyilvánosan fogyasztja az alacsony művészetet 

is. Ez azt jelentheti, hogy a kul- turális aszimmetria kevésbé lesz fontos. 

Én például Tom Jones-t hallgatok, annak ellenére, hogy kevés közös 

vonásom van az átlagos Tom Jones-rajongóval. Ez a fajta kozmopolita 

mindenevés, ahogy Peterson nevezi. 
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ez azonban nem feltétlenül mond ellent az aszimmetria fogalmának.10 

(1) Ez a jelenség többnyire nem kölcsönös; leginkább az elit 
művészetfogyasztókra vonatkozik, és ritkán az alacsony művészet 

átlagos fogyasztóira.11 (2) Gyakran relevánsabb a művészeti termékek 

fogyasztásának módjait vizsgálni.12 Még ha bizonyos műalkotások, mint 
például Van Gogh festményei, "közösek" is a magas és az alacsony 
rétegek között, a műalkotások fogyasztásának módja és a szimbolikus 

gyakorlatok, amelyeket szolgálnak, különböznek a különböző osztályok 

között.13 Például, amikor az alsóbb osztályok művészete a magasabb 
osztályok mindenevő fogyasztási szokásainak részévé válik, ezek a 

szokások néha "táborok". Itt kettős erkölcsi mérce érvényesül: a 
fogyasztók egyszerre csodálják és gúnyolják az alsóbb osztályok 
kultúráját. Ezért nem gondolom, hogy a magas és alacsony művészet 
közötti különbség szükségszerűen eltűnőben van, és fenntartom, hogy 

az aszimmetrikus ítélet tézise továbbra is érvényes marad.14 

Egyébként a közgazdaságtanban szokásos módon a "fogyasztás", 

"fogyasztani" és "fogyasztó" kifejezéseket tág értelemben használom. 

Néhány olvasó valószínűleg a fogyasztást a "felhasználással" hozza 

összefüggésbe, de ebben a könyvben a művészet fogyasztása nem azt 

jelenti, hogy a művészetet lenyelik. A nézés, a hallgatás és a részvétel 

mind-mind a fogyasztás formái lehetnek. 

Amíg létezik társadalmi rétegződés, és amíg a művészeti termékeket 

arra használják, hogy jelöljék az ember társadalmi ranglétrán elfoglalt 

helyét, addig a művészeti termékek aszimmetrikus megítélése is fennáll. 

A ranglétrán magasabban állók lenézik a náluk alacsonyabb rangúak 

művészetét, míg az utóbbiak nem lenézik, hanem felnéznek az előbbiek 

művészetére (2. tézis). Ebből következik, hogy a művészet 

meghatározásának hatalma nem egyenlően oszlik meg a társadalmi 

osztályok között (3. tézis). A magasabb pozícióban lévőknek de facto 

nagyobb beleszólásuk van a művészet meghatározásába, mint az 

alacsonyabb pozícióban lévőknek (4. tézis). Akár tudatában vannak 

ennek, akár nem, a magasabb pozícióban lévők kisajátítják a művészet 
definícióját. 

 
 

3 'A művészet szent' 

 
A művészet nyilvánvalóan vonzó a magasabb társadalmi rétegek 

számára. Melyek tehát azok a vonzó tulajdonságok, amelyeket az 

emberek a művészeti világban a művészethez társítanak? A szakralitás 

az egyik ilyen tulajdonság, méghozzá viszonylag állandó. 

Már jóval a romantika előtt az emberek a művészetet a szakrálisnak 

tartott dolgokkal hozták kapcsolatba, és ez az asszociáció ebben az 

időszakban szilárdult meg. A romantika óta pedig az emberek 
hajlamosak művészetnek nevezni az általuk szakrálisnak tartott 

tárgyakat és tevékenységeket, és fordítva. Azáltal, hogy a tárgyakat és 



 

tevékenységeket művészetnek nevezik, megszentelté válnak. Amit az 

emberek művészetnek neveznek, azt hajlamosak szentnek tekinteni, 

vagy szent dolgokat képviselni.15 

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a nézet nem jelenti azt, hogy a művészet 
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objektív értelemben szent. (És azt sem, hogy a szerző szerint a művészet 

szent. Épp ellenkezőleg, a könyv számos meglátása inkább a művészet 

demisztifikálására törekszik). Ugyanakkor azt is fontos elismerni, hogy 

ha a társadalomban létezik a művészet szentségébe vetett általános hit, 

akkor bárki hordozhatja ennek a hitnek a nyomait. 

Én sem vagyok más. Én is hajlamos vagyok piedesztálra emelni a 

művészetet, mintha szent lenne, és ezért különleges bánásmódra 

szorulna. Hadd mondjak két példát. Először is, amikor olyan fiatalokkal 

találkozom, akiket érdekel, hogy művészekké váljanak, azonnal 

ösztönözni kezdem őket. Nem foglalkoznék azzal, ha csak fodrász vagy 

menedzser akarnának lenni. Csak később tájékoztatom őket arról, hogy 

már így is túl sok művész van, és a művészet csalódást okozhat nekik. 

Másodszor, nemrégiben egy holland folyóiratban a hollandiai művészeti 

támogatások csökkentését szorgalmaztam. Miután leírtam a 

véleményemet, észrevettem, hogy saját magam legnagyobb ellensége 

vagyok. Még mielőtt bárki reagált volna, bűntudatom támadt, és sok 

álmatlan éjszakám volt. Úgy éreztem, mintha valahogy meggyaláztam 

volna a művészetet. 

Sok művész és műkedvelő a művészetet eredendően szentként éli 

meg. A műalkotás megelevenedik. Nemcsak a művész van "benne" a 

műalkotásban, hanem gyakran Isten vagy egy természetfeletti erő is. A 

művészet csodálatos. Ez egy felülről jövő ajándék, és a művészek 
megajándékozottak. Mivel az ajándék forrása ismeretlen, olyan csodáról 

van szó, amely meghaladja az emberi felfogóképességet.16 

Felvetődött, hogy a művészet szakralitásában csatlakozott a 

valláshoz, és bizonyos fokig átvette annak helyét.17 Akár igaz ez, akár 

nem, a művészetfogyasztás egy része egyértelműen hasonlít a vallási 

fogyasztásra. Például a múzeumokban és a klasszikus koncerteken 

uralkodó csend a vallási munkára emlékeztet.18 A művészetnek aurája 

van, ahogy Walter Benjamin nevezte. Ő hívta fel a figyelmet a művészet 

kultikus értékére és a művészet rituális funkcióira.19 Minél magasabb a 

tárgyak és tevékenységek kultikus értéke és minél fontosabbak rituális 

funkcióik, más szóval, annál szakrálisabbak a tárgyak és tevékenységek, 

és következésképpen annál valószínűbb, hogy művészetnek nevezik 

őket. (Benjamin arra számított, hogy a művészet technikai 

reprodukciója annak demystifikációjához vezet. De eddig a technikai 

reprodukció nem vetett véget a művészet kultuszának. Ehelyett csak új 

formákat adott hozzá). 
Az, hogy a művészet vagy a szépművészet piedesztálra kerül, 

szolgálhat egy célt. A művészet valószínűleg olyan értékeket képvisel 

vagy fejez ki, amelyek a társadalom számára kiemelten fontosak. A 

művészet, akárcsak a vallás, a társadalom alapvető értékeit és azok 

változásait fejezi ki. Sőt, a művészeti alkotások kommentálják ezeket az 



 

értékeket, gyakran kevésbé közvetlenül, de nem feltétlenül kevésbé 

hatékonyan, mint egykor a nagy vallásos könyvek történetei. 

Megörökítő képességüknél fogva a művészet lenyűgöző archívumot 

kínál arról, ami korábban történt. A régi festmények, szobrok és 

irodalmi alkotások élénkségével egyetlen történelemkönyv sem 

versenyezhet. A "művészet" egy kincsesbánya, amely szinte minden 

értéket tartalmaz. 
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amit őseink hagytak hátra. A művészet így a felhalmozott múltat 

képviseli. Mindenekelőtt ez a minőség az, ami a művészet feltételezett 

szakralitását növeli. A művészek, akárcsak a papok, egyszerre őrzik és 

gyarapítják ezt a kincsestárat. Mivel a művészet magas értékeket 

képvisel, felnéznek rá. A művészetnek mint a civilizációs értékek 

hordozójának szentnek kell lennie.20 Ugyanez vonatkozik arra az esetre 

is, amikor a művészet a nemzetek vagy etnikai és vallási csoportok 

identitásában rejlő fontos értékeket fejezi ki. 

Az átlagemberek alacsony vagy népszerű "művészetének" 

perverzitása növeli a magas művészet szentségét. Az alacsony 

"művészet" lealacsonyít, míg a könnyű művészet megnemesít. Allen 

Bloom The Closing of the American Mind című könyvében a rockzene 

"semmi magas, mély, finom, ízléses vagy akár tisztességes", míg a finom 

művészet, beleértve a klasszikus zenét is, "valami magas, mély, 

tiszteletre méltó".21 A művészetek aszimmetrikus értékelése tehát 

nemcsak a fine művészetek szakralitásából és ezért abszolút 

felsőbbrendűségéből következik, hanem az alacsony "művészet" 

perverzitásából is. 

A művészet szakralitása más tekintetben sem áll önmagában. Más, 

viszonylag állandó tényezőkkel kölcsönhatásban határozza meg, hogy az 

emberek mit neveznek művészetnek, mint például a művészet 

hitelessége, haszontalansága és távoli volta, olyan elemek, amelyekről a 

következő fejezetekben lesz szó. 

 
 

4 'A művészet hiteles' 

 
Egy műalkotás és alkotója hitelesnek mondható. Formai értelemben 

akkor autentikusak, ha a szóban forgó művész az egyetlen, aki az adott 

műalkotást létrehozhatta.22 A művész egyedi figyelemnyomát 

valahogyan sikerül belecsempészni a műalkotásba, annak stílusába, 

szignójába vagy valamilyen más tulajdonságába.23 Az expresszionista 

műalkotásokban a személyes kézjegy jól látható; az emberek 

"felismerik" a műalkotásban a művészt. Más műalkotásokban ez a 

tulajdonság rejtettebb marad, sőt, olyannyira, hogy néha csak a művész 

aláírását lehet hitelesnek tekinteni. 

A hitelesség miatt az emberek felnéznek a művészetre és a 

művészekre. Mi mással magyarázható, hogy 1998-ban a holland 

kormány hajlandó volt 36 millió eurót (kb. 32 millió dollárt) fizetni Mon- 

drian egy befejezetlen festményéért, ahogyan azt a 232. oldalon található 

illusztráció is mutatja? Elvégre ez csak egy vászondarab egy fakeretben, 

rajta néhány festékpöttyel.24 Könnyen lehetne sokkal olcsóbb 

másolatokat készíteni, amelyek megjelenésükben szinte mindent 

nyújthatnának, amit az eredeti kínál. Az emberek mégis úgy vélik, hogy 

az eredeti pótolhatatlan, mert tudják, hogy Mondrian készítette ezt a 

különleges műalkotást. Úgy érzik, hogy valamilyen módon "benne van" a 



 

festményben. Vagy, hogy egy másik példát mondjak, csak a hitelesség 

rendkívüli fontosságával magyarázható, hogy egy Rembrandt-festmény 

ára a következő szintre esik 
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kevesebb, mint tizede, amikor szakértők bizonyítják, hogy Rembrandt 

tanítványa festette. 

A hitelesség rendkívüli értéke a modern művészetben hosszú múltra 

tekint vissza, amely a reneszánszban kezdődik. A reneszánsz előtt a ma 

művészetnek nevezett alkotások alapvetően többszörözött műalkotások 

voltak, amelyeket általában képzett mesteremberek készítettek. A 

készítőknek soha nem állt szándékukban hagyni, hogy személyiségük 

befolyásolja a művüket. A reneszánsz idején kezdtek a műalkotások 

megelevenedni - a művész "belépett" a műalkotásba. Így a művész 

aláírása már nem volt lényegtelen. Az animáció egyértelműen mágikus 

aktus volt. Fokozatosan kezdte szentté tenni a műalkotást, és ez a 

szentség apránként a művészekre is átragadt. 

A reneszánsz előtt az emberek elsősorban egy csoporthoz tartoztak. A 

reneszánsz óta a hitelesség fokozatosan a modern társadalom egyik 

legfőbb eszményévé vált. Ez az eszmény csak a romantikával vált 

egyértelműen megtestesültté specifik egyéniségekben, mindenekelőtt 

az úgynevezett bohém művészekben. A kultúra mint egy felsőbbrendű 

valóság leképezése a romantika "találmánya" volt, akárcsak a szabad, 

önzetlen, önzetlen, veleszületett ihleten alapuló "alkotás" eszméje.25 

A tizenkilencedik század elején a művészek bohémként kezdtek 

megjelenni, akik a polgárság mellett álltak. Eleinte ezek a bohém 

művészek viszonylag jelentéktelenek voltak. A tizenkilencedik század 

végére számuk megnőtt, és a huszadik század elejére a bohém 

művészek jelenléte mindenütt érezhetővé vált. Jelenleg a bohém művész 

szinte minden művész számára példaképül szolgál. Még azoknak a 

(posztmodern) művészeknek is, akik szembeszállnak ezzel a modellel, 

és megpróbálnak egy új modellt kidolgozni, a régi modell marad a 

viszonyítási pont. 

A művészek voltak és vannak az egyetlenek, akik bizonyítani tudják 

egyediségüket, hitelességüket. Bár a mindennapi életben a polgárság a 

bohém művészek iránti megvetését mutathatta ki, a művészek iránt 

irigység érzései is kialakultak, valamint a sikeres művészek és általában 

a művészet iránti növekvő megbecsülés. A sikeres művészekre úgy 

tekintettek, mint a hitelesség egyedüli előállítóira. Az igazi művészek 

zsenik voltak és vannak. A művészetnek ez az imádata a huszadik 

században nagyon fontossá vált. 

A reneszánsztól kezdve egészen a romantikáig egyes művészek 

nagyra becsültek, de nem kínáltak alternatívát a polgári életmóddal 

szemben, amely az akkori üzleti és kereskedelmi világba figyelemmel 

beágyazódott. Az elmúlt száz és fél év alatt azonban a művészek és a 

művészetek a polgári életmóddal szembeni alternatíva szimbólumává 

váltak. Ez egy romantikus, nem pedig reális alternatíva volt; és 

valószínűleg ez növelte a vonzerejét. A romantika óta a társadalom 



 

imádta a hiteles és szent művészetet. 
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A művészeti fogyasztók gyakran próbálnak azonosulni egy vagy több 

kedvenc művészükkel. Azzal, hogy meghallgatják a műveiket, vagy 

körülveszik magukat a műveikkel, egy kicsit osztoznak a művész 

egyediségében.26 A művészeket imádják. A piacon ez rendkívül magas 

árakat, valamint magas jövedelmeket eredményez a művészek egy kis 

kiválasztott csoportja számára. 
Az emberek még ma is irigykednek a művészekre. Beszédes, hogy 

amikor tudósok társasági összejövetelén vagyok, a házigazda általában 
nyomatékosan művészként mutat be. Sőt, sokkal több figyelmet kapok, 
mintha közgazdászként mutatkoznék be. Ez arra utal, hogy még mindig 
létezik egy romantikus elképzelés a művészetekről. Racionális modern 
társadalmunkban a művészet egy űrt tölt be, vagy pótolja azt, ami a 

mindennapi életünkből hiányzik. A művészetek romantikus alternatívát 

kínálnak (5. tézis).27 

 
 

5 "A művészet felesleges és távoli 

 
A távolságtartás és a haszontalanság két másik viszonylag állandó 

tényező, amely gyakran megtalálható az emberek által művészetnek 

nevezett tárgyakban és tevékenységekben, és következésképpen 

hozzájárul a művészet szakralitásának fogalmához. A művészet 

hajlamos elszakadni a mindennapi élet szükségleteitől.28 Az étel például 

kielégíti a szükségleteket. Funkciói közé tartozik a táplálkozás és a 
társas együttlétek. A művészet azonban úgy tűnik, hogy nem szolgál 

ilyen célt; szuperflúzió, par excel- lence luxus. Az esztétikai élmény tehát 

öncélú. 

Laermans szerint a klasszikus zenét és a modern képzőművészetet 

azért tekintik művészetnek, mert az emberek a használhatatlanság és a 

luxus jellemzőit tulajdonították nekik. Egyetlen elismert céljuk az 

esztétikai élmény nyújtása. A popzene és a tömegesen előállított 

alacsony művészeti termékek más formái viszont nem művészet, mert 

az embereknek szükségük van rájuk, hogy azonosulni tudjanak 

másokkal, hogy példaképeket találjanak, hogy megértsék az életet, és 

ami a legfontosabb, hogy megtanulják, mi a jó és mi a rossz.29 

Ebből a szempontból árulkodó, hogy amikor az alacsony művészeti 

műfajok, például a popzene vagy a reklámtervezés művészei 

megpróbálnak csatlakozni a finom művészetekhez, gyakran azt állítják, 

hogy termékeik formálisabbá és elvontabbá váltak, és ezért kevésbé 

hasznosak. 

Ha a művészetnek kevés használati értéke van, akkor luxuscikké 

válik, és így a műalkotások elsősorban a tehetős emberek és 

intézmények körében találhatók meg. Mivel mindennapi szükségleteiket 

kielégítik, megengedhetik maguknak a művészetet. Ebben a tekintetben 

a művészet arisztokratikus. Olyan emberekhez jut el, akiknek soha nem 

kellett keményen megdolgozniuk azért, hogy meg tudják vásárolni, és 



 

akiknek látszólag nincs "szükségük" rá. Az a tény, hogy a művészet és a 

művészet fogyasztása az emberiség nagy többségének mindennapi 

gondjai fölé emelkedik, különleges státuszt ad a művészetnek. 
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A művészet mint luxuscikk szintén távoli; nehezen hozzáférhető. 

Gyakran drága. Sok embernek nincs pénze vagy szellemi tere ahhoz, 

hogy megengedhesse magának ezt a luxust. Túlságosan lekötik őket a 

mindennapi élet követelményeinek teljesítése. Ezért felnéznek azokra, 

akik megengedhetik maguknak a művészetet. Ők pedig felnéznek a 

művészetre. Ez részben megmagyarázza a művészet megítélésének 

aszimmetriáját, amelyről korábban már volt szó. A kívülállók 

megpillantják a modern művészeti múzeumok nagy és lenyűgöző 

festményeit és a pompás operaházakban előadott drága operákat; ezért 

felnéznek ezekre az intézményekre, amelyek számukra távoliságukban 

olyan elérhetetlenek. Van itt egy párhuzam az egyházzal. A 

templomokban és a katedrálisokban az emberek is kaptak egy kis 

ízelítőt a tényleges dologból, ami részben rejtve maradt. Ezért azok, akik 

hozzáférnek a műalkotásokhoz, egy kicsit olyanok, mint az istenek, 

látszólag mentesek a földi gondoktól.30 

Abban, amit az emberek művészetnek neveznek, a használhatatlanság 

szubjektív tapasztalata egy viszonylag állandó tényező, amely a 

művészetet még szentebbé teszi. Ez az, ami e fejezet kontextusában 

számít. Mindazonáltal a tizedik flórából láthatjuk, hogy a "haszontalan" 

finom művészet valójában sokféleképpen használható. Innen láthatjuk 

például, hogy a popzene fentebb említett különböző felhasználási 

módjai a finom művészetekre is érvényesek. A magas művészet az 

identitás kialakításában és a jó és a rossz megismerésében is funkciót 

tölt be. Sőt, a magas művészetnek saját funkciói is vannak. A 

megkülönböztetésre szolgál.31 Az emberek a művészet feltételezett 

haszontalanságának felmutatásával imponálnak másoknak; a művészet 

fogyasztásával azt mutatják, hogy mennyire megszabadultak a 

mindennapi gondoktól. És a művészetet arra használják, hogy 

megvédjék magas társadalmi pozíciójukat. 

 
 

6 "A művészet szembemegy a szabályokkal, és így hozzájárul a 
megismeréshez" (Goodman) 

 
A művészet definíciójában még két viszonylag állandó tényezőt kell 
tárgyalni, mert ezek szerepet játszanak e könyv elemzésében: a 

leleményesség és az illúzió. Hegel óta a művészetfilozófusok a 
műalkotásokat a találmányok láncolatának részeként tekintik. Hegel, 

Adorno, Goodman, Barthes és Lyotard, akik mind fontos iskolákat 
képviselnek, hangsúlyozták, hogy a műalkotások egymásból 

következnek.32 A művészet unfin- tálódik a formájában.33 A későbbi 
műalkotások egyszerre követik és kérdőjelezik meg elődeiket. Az 

újítással a művészek szándékosan megszegik a szabályokat. 34 Néha az 



 

újítást vagy a változást a művészetben haladásnak tekintik, de nem 

feltétlenül.35 (Egyértelműen nem jelent előrelépést egy olyan 
posztmodernista számára, mint Lyotard. Sőt, az innováció bizonyosan 
nem minden időben és minden kultúrában állandó jellemzője a 
művészetnek). 

Goodman megközelítésében például a művészek megsértik a meglévő 
szabályokat azáltal, hogy új metaforákat vezetnek be, amelyek két 

szimbólumrendszert kapcsolnak össze.36 Ezáltal 
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ezért illúziókat keltenek. Az új művészet tehát kisebb-nagyobb tabukat 

feszeget (6. tézis). Amikor Van Gogh megváltoztatta a meglévő vizuális 

"nyelvet", csak ellenállásba ütközött, míg ma az emberek mindenütt 
értékelik az általa bevezetett változásokat. És eközben Marcel Duchamp 

figyelmében először sikertelenül próbálta kiállítani immár híres művét. 
Megváltoztatta a művészet paramétereit, és így természetesen 

ellenállásba ütközött.37 A tabuk lebontása sokféle formában történhet. A 
hetvenes években Kellendonck holland író volt az első, aki dialógusokat 
írt dialektusban egy novellában, amely egyébként holland nyelven 

íródott. Ezzel szakított az akkori formai szabályokkal.38 Eközben Marcus 
Harvey képzőművész "megfestette" egy angol nő portréját, aki sok 

gyermeket gyilkolt meg. Ennek a nőnek az arcát úgy komponálta meg, 
hogy több száz, valódi gyermekek kezéről készült lenyomatot használt 

fel.39 Így sikerült megszegnie mind a kontextuális, mind a formai 
szabályokat - az illemszabályokat (a feldolgozható és nem feldolgozható 
témák) és a felhasznált eszközökre vonatkozó szabályokat. 

Goodman szerint tehát a művészetet a nem-művészettől (de a 

tudománytól nem) az különbözteti meg, hogy a művész megváltoztatja a 
szabályokat. A kézművesekkel ellentétben a művészek többé-kevésbé 
szándékosan változtatják meg a szabályokat. A művészet így járul hozzá 

a megismeréshez.40 Ezt a tulajdonságát osztja a tudománnyal. Goodman 
mind a művészetben, mind a tudományban a kíváncsiságot tekinti 

hajtóerőnek, amelynek célja a megismerés önmagában és önmagáért.41 

 
 

7 "A művészek hasonlítanak a bűvészekre" (Egy személyes vélemény) 

 
Miért járulnak hozzá a műalkotások, ahogy Goodman javasolja, a 

megismeréshez? Azért, mert megérintik és lenyűgözik a közönséget. 

Újra elgondolkodtatják a közönséget. A művész elképesztő illúziót 

teremt. Brahms zenéje például nem igazán viszi el a hallgatót egy arkan- 

diai tájban való utazásra. Breughel festménye sem készteti a nézőt arra, 

hogy szó szerint részt vegyen egy meleg esküvőn. A művészek a 

képzeletüket használják az illúziók megteremtéséhez. Ezek az illúziók 

gyakran egy illuzórikus "jobb" világba vezetik a műalkotásban 

gyönyörködő személyt. Ily módon a műalkotások romantikusak. De a 

művészeti illúziók nem csak a menekülés egy formáját szolgálják, 

hanem fel is ébresztik a közönséget. Ez akkor történik, amikor az 

alkotóművész új és váratlan metaforákat vezet be. Az ilyen illúziók 

frissességük miatt vonzzák a figyelmet. 

A képzelet és az illúzió megteremtése révén a műalkotások 
bosszantják, meghökkentik vagy megérintik a művészet fogyasztóit, és 

arra kényszerítik őket, hogy újragondolják nézeteiket.42 A tudomány 
sem létezhet illúzió nélkül. Egy grafikon ugyanolyan távol áll a 
valóságtól, mint egy életrajz. Az illúziók megteremtésével mind a 
művészet 
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és a tudomány hozzájárul a megismeréshez, bár természetesen más-

más módon. De mióta scientific társadalomban élünk, a tudomány 

diszkrét illúziói ismerősnek tűnnek; már nem lepnek meg bennünket. A 

művészi illúziók ezzel szemben továbbra is meglepnek minket. Így 

nagyobb valószínűséggel tapasztaljuk őket "varázslatosnak". 

A művészet és a csoda közötti kapcsolat mindig is létezett. A múltból 

származó művek, amelyeket ma műalkotásoknak nevezünk, a maguk 

idejében gyakran a csoda státuszával rendelkeztek. Ezt a státuszt 

kivételesen értékes anyagok felhasználásából vagy egy új vagy virtuóz 

technikából nyerték. Az újabb keletű műalkotások azért keltenek 
ámulatot, mert olyan újításokat vezettek be, amelyek addig 

elképzelhetetlenek voltak, és amelyek másképp gondolkodtatnak és 

érzelmeket váltanak ki belőlünk. Ebben a tekintetben a legtöbb 

műalkotást a sűrűség teszi titokzatossá, szemben a tudományos művek 

diszkréciójával.43 A művészet sok szempontból mágikusnak tűnik, és a 

művész egy bűvészhez hasonlít. Metaforikusan szólva a művész egy 

varázsló. Valójában álmágusok; csak úgy tesznek, mintha varázsolni 

tudnának. Úgy tűnik, mintha természetfeletti erőkhöz férnének hozzá, 

de nem így van. Illúziókat hoznak létre. 

A művészet lehet "mágikus" anélkül, hogy szakrális lenne. A művészet 

"mágikus" aspektusa csupán azt magyarázza, hogy a művészetet 

nagyobb valószínűséggel tekintik szakrálisnak, mint a tudományt. 

 
 

8 A művészetek mitológiája befolyásolja a művészetek gazdaságát 

 
A társadalom vagy olyan hiedelmeket táplál a művészetről, amelyek 

hozzájárulnak ahhoz, hogy azt szentnek tekintsék, vagy ezek a 

hiedelmek a művészet szentségéből következnek. Az általam áthallott 

hiedelmeket a következő táblázatban soroltam fel. Ezeket a hiedelmeket 

vagy mítoszokat a könyv folyamán fogom tárgyalni. A kapcsolódó 

mítoszok gyűjteményét a művészetek mitológiájának nevezem. 

Ezeket a széles körben elterjedt hiedelmeket mítoszoknak is 

nevezhetjük, mert az emberek nem hisznek abban, hogy ezek igazolásra 

szorulnak. Egymástól függenek, de nem mindig következetesek. A 

művészvilágban az emberek hajlamosak feloldani az ellentmondásokat, 

hogy a mítoszok érintetlenül maradjanak. Például, bár a művészek 

szenvedhetnek a szegénységtől, az elismerés hiányától és más 

hátrányoktól, kárpótolja őket az a tény, hogy végtelen elégedettséget 

kapnak a munkájukból. Egy másik példa, hogy bár a művészet távoli és 

szent, mindenkinek egyenlő esélye van a sikerre. Eközben a szent és 

távoli művészet mintha azt sugallná, hogy egy külön kaszt, a művészet 

főpapjai ellenőrzik és védik a művészetet, és távol tartják a 



 

betolakodókat. Ez ellentmond annak az üzenetnek, hogy bárkinek, aki 

elég tehetséges, egyenlő esélye van arra, hogy sikeres művész legyen. 

Mert a 
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a művészetek 1mitológiája 
 

1 A művészet szent. 

2 A művészeten keresztül a művészek és a művészet fogyasztói egy 
szakrális világhoz kapcsolódnak. 

3 A művészet távoli és szuperflúziós. 

4 A művészet ajándék. 

5 A művészek tehetségesek. 

6 A művészet a közérdeket szolgálja. 

7 A művészet jót tesz az embereknek. 

8 A művészek autonómok; más szakemberek nem autonómok. 

9 A művészetekben szabad a véleménynyilvánítás. 

10 A műalkotás hiteles, és a művész az egyedüli alkotója; más 

szakmákban ez a hitelesség nem létezik. 

11 A hiteles munka létrehozása végtelen magánéleti elégedettséget ad. 

12 A művészek önzetlenül elkötelezettek a művészet iránt. 

13 A művészek csakis önmagukban motiváltak. 

14 A pénz és a kereskedelem leértékeli a művészetet. 

15 A művészi minőség csak akkor létezhet, ha független a 

költségektől és a de- mandtól. 

16 A művészeknek szenvedniük kell. 

17 A tehetség természetes vagy Isten adta. 

18 Mindenkinek ugyanolyan esélye van arra, hogy tehetséges vagy 
tehetséges legyen. 

19 Bizonyos művészeti tehetségek csak később jelennek meg valakinek a 
pályafutása során. 

20 Mivel a rendkívüli tehetség ritka, csak a művészek nagy 

csoportja képes néhány rendkívül tehetséges művészt adni a 

társadalomnak. 

21 A művészeti siker kizárólag a tehetségen és az elkötelezettségen múlik. 

22 A művészetek ingyenesek. A művészetekben nincsenek olyan 

korlátok, mint más szakmákban. 

23 A sikeres művészek gyakran autodidakta módon tanulnak. 

24 Tehetség és elkötelezettség esetén a művészetekben egyenlő 

esélyek léteznek; a legjobb győzedelmeskedik. 

25 Mert a legjobbak győznek, a művészet demokratikus és igazságos. 

26 Egyes művészek magas jövedelmei méltányosak. 
 

 

a főpapok néha lehetővé teszik, hogy az emberek születésüktől vagy 

társadalmi osztályuktól függetlenül csatlakozzanak a kaszthoz, az 

egyenlő esélyek kéz a kézben járnak a távolságtartással és a szentséggel. 

Ebben a könyvben azt kívánom bemutatni, hogy a művészetről és a 

művészekről szóló mítoszok vagy tartós hiedelmek teszik a művészetek 

gazdaságát kivételessé (7. tézis). 
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9 Következtetés 

 
Hogy lehet az, hogy Eddy és a kiállításon lévő emberek a fejezet elején 

lévő két illusztráción felnéznek a finom művészetekre, és bocsánatot 

kérnek, hogy olyan keveset tudnak róla? A válasz abban rejlik, ahogyan 

a művészetet definiálják. 

Az emberek művészet-definíciója fontos előkészítő téma mindazok 

számára, akik a művészetek gazdaságát tanulmányozzák. Bár az ízlések 

egyénenként és társadalmi csoportok között eltérnek, a társadalomban 

létezik a magas és alacsony művészet, valamint a művészet és a nem 

művészet közötti szinte általános rétegződés. Még ha az emberek nem is 

szeretik a magas művészetet, akkor is felnéznek rá, míg azok, akik nem 

szeretik az alacsony művészetet, lenézik azt. A kulturális 

alsóbbrendűség és a kulturális felsőbbrendűség vezet ehhez az 

aszimmetrikus megítéléshez. Létezik a magasabb és alacsonyabb 

művészet közös alaprendszere. Nem mindenki rendelkezik 

ugyanazokkal az erőkkel, hogy ezt a rétegződést befolyásolhassa, és így 

segítse a művészet definiálását. A művészet az, amit az emberek 

művészetnek neveznek, de egyes társadalmi csoportoknak nagyobb 

beleszólásuk van, mint másoknak. Ők sajátítják ki a művészet 

definícióját. Az ő művészetüket tekintik igazi művészetnek. 

Bizonyos tárgyakat és tevékenységeket nagyobb valószínűséggel 

neveznek művészetnek, mint másokat. Ez általában akkor van így, ha 

ezek a tárgyak vagy tevékenységek autentikusak és távoliak, és 

viszonylag könnyen kapcsolatba hozhatók a magasztossal és a szenttel. 

A művészet ráadásul az egyéniség presztízsének szimbólumává vált. Ez 

a presztízs a reneszánszban keletkezett, és a romantikában nyert 

lendületet. Ennek eredményeképpen a hiteles művészet és a művészek 

ma már nagyra értékeltek, és a művészetek rendkívül vonzóak. A 

művészetek romantikus alternatívát kínálnak a mindennapi élethez 

képest. 

Távolabbról nézve megfigyelhető egy másik állandó, amely 

meghatározza, hogy az emberek mit neveznek művészetnek. A 

művészet általában a találmányok láncolatának része. Számos 

művészetfilozófus megfogalmazta ezt a gondolatot. Goodman például a 

szimbolikus "nyelvek" művészek általi megváltoztatását hangsúlyozza. 

Hangsúlyozza, hogy a művészetben és a tudományban sok a közös 

vonás. A tudóstól eltérően azonban a művész inkább mágus. Ez 

megmagyarázza, hogy miért tekintik a művészetet inkább szakrálisnak, 

mint a tudományt. De bár a művészetről úgy gondolják, hogy egy szent 

világhoz tartozik, a Mammonhoz is erős szálak fűzik. A következő fejezet 

a szakrális világhoz és a pénz világához való kötődés következményeit 

vizsgálja. 



 

 
 

Megbeszélés 

 
1 Van-e a műalkotásoknak egy olyan alapvető rendje, amely egy adott 

kultúrán belül nagyrészt közös? 

2 Igaz-e, hogy az ítéletek aszimmetriája fennáll, ami azt jelenti, hogy a 
kon- 
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a magas művészet fogyasztói lenézik az alacsony művészetet, míg az 

alacsony művészet fogyasztói felnéznek a magas művészetre? 

3 A gyors technikai fejlődés következtében a kulturális értékek 

koherenciája olyannyira csökkenhet, hogy a magas művészettől az 

alacsony művészetig terjedő alapvető rend ideiglenesen megszűnik. 

Ez a mai helyzet? 

4 Tudna néhány olyan érvet felsorolni, amelyek ellentmondanak vagy 

alátámasztják azt a tézist, hogy a művészet részben helyettesíti a 

vallást? 

5 Meg tudja-e védeni azt az érvet, hogy a magas művészet haszontalan, 

a szövegben szereplő, a művészet hasznosságát hangsúlyozó érvekkel 

szemben? 

6 Tudna olyan érveket felsorolni, amelyek ellentmondanak annak az 

elképzelésnek, hogy a művészet, akárcsak a tudomány, hozzájárul a 

megismeréshez? 
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Fejezet  2 

A gazdaság tagadása 

Miért dicsérik a művészeteknek adott ajándékokat, 

Miközben a piaci jövedelmek gyanúsak maradnak? 

 

'Mennyibe kerül ez a festés?' 

Ha belép egy kereskedelmi galériába, és meg akarja tudni a kiállított 

műtárgyak árát, bajban van. Ha nem ismeri a galériákat, valószínűleg a 

műalkotások mellett elhelyezett árcédulát fogja keresni. Bárhol máshol, a 

szupermarkettől az autószalonig ez az eljárás megkapja a kívánt információt. 

Nem így egy galériában. Ha ügyes vagy, egy furcsa, váratlan sarokban 

keresel egy papírlapot az árlistával. De gyakran nincs árlista, ezért 

összeszed egy kis bátorságot, és odamegy egy asztalhoz valahol a galéria 

hátsó részében. Ott találja a tulajdonost vagy egy asszisztenst, aki éppen 

telefonál, próbálja működésre bírni a faxot, gépel, vagy csak unottan néz; 

mindenesetre úgy tesz, mintha ott sem lenne. Szinte bosszúsan adja át a 

listát. Közben észreveszed, hogy sehol sincs pénztárgép. Azon tűnődik, 

hogy van-e valahol egy szekrényben elrejtve egy régi szivaros doboz, benne 

pénzzel. 

A műtárgyak eladásakor előfordulhat, hogy a listán piros matricák fedik az 

árukat. Egy pillanatra kísértésbe esik, hogy felemelje a matricát, hogy 

megtudja az árat. Hiszen a legtöbb vásárlóhoz hasonlóan ön is szereti 

összehasonlítani az ár-minőség viszonyokat. De aztán érzed, hogy az 

eladó tekintete rajtad van, és úgy döntesz, hogy nem teszed. 

Sokkal tovább maradsz ebben a galériában, mint tervezted. Mivel olyan 

nagy dolog volt megszerezni a listát, úgy érzi, nem adhatja vissza túl 

hamar. Mindenesetre biztosan kétszer is meggondolja, hogy még egyszer 

belépjen-e egy galériába. 

 
Hogyan kössünk üzletet elegánsan 

Sacha Tanja vezeti az ING Group, Hollandia második legnagyobb 

bankjának (és Európa egyik legnagyobb bank-biztosítótársaságának) 

művészeti gyűjteményét, és ennek eredményeként ő felügyeli Hollandia 

legnagyobb képzőművészetre fordított magánköltségvetését. Sacha Tanja 

két asszisztensével együtt látogatja meg Alex műtermét. Körülbelül másfél 

órát maradnak. Teát isznak és a mindennapi dolgokról beszélgetnek. Nincs 

magasztos beszélgetés a magas művészetről. Közben ő és asszisztensei 

átválogatják Alex munkáit. Válogatnak és al-válogatnak. Mindezt 

hatékonyan teszik. Az első negyedórában az egyik asszisztens - nem Mrs. 

T! - véletlenül megkérdezi 
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Alex árai. A látogatásuk hátralévő részében nem történik további utalás az 

árakra vagy a pénzre. A látogatás végén Sacha közli Alexszel, hogy négy 

rajzot szeretne. Alex úgy gondolja, hogy jó döntést hozott. Alex 

természetesen boldog. Mindazonáltal Alex elgondolkodik azon, mi lett volna, 

ha kevesebbet kér a rajzokért. Ha csak egy célzást tett volna, Alex jelentős 

árengedményt ajánlott volna neki a négy rajzért. Vajon akkor négy helyett 

hatot vett volna, vagy talán hamarabb visszatért volna a műtermébe, hogy 

többet vegyen? Alex úgy dönt, hogy a következő alkalommal - ha lesz 

következő alkalom - kedvezményt ad neki. 

Bár Sacha Tanja nem alkudott, nem igaz, hogy a bankja nem törődik az 

árakkal. A véletlen úgy hozza, hogy Alex közgazdász kollégája, Arjo 

Klamer csak egy héttel később, más kontextusban találkozik Sachával. 

Igazi közgazdászként az árakról faggatja őt, és Alex árairól kérdezi. Sacha 

bevallja, hogy tetszenek neki Alex rajzai, de egy kicsit drágának találja 

őket. "Mármint a papírmunkához képest" - pontosítja. Évente ennyi 

vásárlást bonyolít le, és bizonyára ismeri a piacot. 

Valamivel távolabb a múltban O. úr meglátogatta Alex stúdióját. Már 

korábban is járt ott. O. gazdag ember és szenvedélyes gyűjtő. Van pénze, 

amit elkölthet, de a gyűjteménye is fontos neki. Ezért természetesen 

minél többet akar kapni a pénzéért. Ezúttal nem volt csevegés. A művész 

és O a művészetről beszélgetnek, arról, hogy a művészet hogyan 

gazdagítja az ember életét, és Alex munkáinak egyedi tulajdonságairól. 

Alex munkáját piedesztálra emelik. Zavarba hozza őt. O úr rajzokat 

válogat, tanácsot kér Alex-től, de végül Alex véleményétől nagyon is 

függetlenül választ. Aztán körülbelül egy óra múlva kezdődik a pénzes 

rész. Túl magasnak találja Alex árait, pedig Alex már felajánlott neki 

kedvezményt, amiért törzsvásárlója. Alex munkája már nem különleges. 

O is ismeri a piacot, és beszél a közelmúltbeli egyéb vásárlásokról. Így 

aztán előállnak néhány érvvel, amelyek mindegyike releváns és 

meglepően földhözragadt. Alex sokkal jobban élvezi a látogatásnak ezt a 

részét, mint a magas művészetről szóló elmosódott beszélgetéseket, és 

úgy sejti, hogy O úr is így van ezzel. Egy bonyolult, néhány keretet is 

érintő alkuban végül egy olyan árban állapodnak meg, ami 15% -kal 

kevesebb. Alex kevesebbért is megkötötte volna az üzletet, ahogyan Mr. 

O is valószínűleg előre felkészült volna arra, hogy többet fizessen. Így 

mindketten jól érzik magukat, de ezt nem árulják el. Ez az epizód 

körülbelül tizenöt percig tart. Ezután, mielőtt Mr. O távozik, újabb 

beszélgetésbe bocsátkoznak a magas művészetről. Mr. O még inkább 

dicséri Alex munkásságát. Alexnek az az érzése támad, hogy el akarja 

törölni a pénzről szóló korábbi beszélgetést, amit mindkettőjük számára 

megalázónak tart. 

Sacha Tanja esetében a pénzzel kapcsolatos beszélgetés a minimálisra 

csökkent. O. úr esetében ez szépen elkülönült a beszélgetés többi 
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részétől. Ha Alexet megkérdezték, hogy melyik megközelítést részesíti 

előnyben, Alex azt válaszolta, hogy bár szereti az alkudozást, de inkább 
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Mrs. T minimalista megközelítése. Ő ezt sikkesnek találja. 

Alex legtöbb művész kollégája, akik nyilvánvalóan nem rendelkeznek 

gazdasági képzettséggel, utálják a pénzes részt. Amikor Alex és kollégái 

összejönnek, szokás, hogy gúnyolódnak a gazdag, de kapzsi gyűjtőkön, 

akik mindig alkudozni akarnak. De bár nem szívesen vallják be, Alex tudja, 

hogy néhány kollégája igazán jól ért a pénzes játékhoz. 

 
Engedje, hogy a kereskedője legyen a Maecenas 

Alex nemrég talált magának egy másik kereskedőt, akivel nagyon 

elégedett. Meglepő módon háromhavonta fizet neki. A korábbi dílerével 

Alex állandóan veszekedett a pénz miatt. A nő mindig tartozott neki. A 

hátralékai majdnem két évre nyúltak vissza, és ez egyszerűen túl sok volt - 

még ezen a színtéren is, ahol mindenkinek mindig kevés a pénze. Alex 

korábbi dílerének nyilvánvalóan kevés volt a pénze, de Alex rájött, hogy 

Alex többet tartozott neki, mint bármelyik másik művészének. Hogy miért? 

Talán Alex túlságosan elnéző volt vele a múltban. Soha nem szállt vele 

szembe. Valamikor a játék egy szakaszában taktikát váltott, és 

keményebb lett. Udvarias maradt, de minden alkalommal, amikor 

találkozott vele, felvetette a pénz kérdését. Leveleket írt, melyekben azzal 

fenyegetőzött, hogy behajtócéget von be. Ez az új stratégia változást 

hozott, de nem úgy, ahogy remélte. A nő majdnem ugyanannyi 

adóssággal tartozott neki, mint korábban, de most már félt is tőle. Nem 

állított össze újabb műsorokat, és más tevékenységeiből is kihagyta a 

férfit. Alex azon tűnődött, vajon mit rontott el. Volt valami, amit a 

kollégái tudtak, de ő nem? 

Végül Alex rájött, hogy a kollégái és az osztó egy olyan játékot játszanak, 

amit ő nem játszik. Amint pénzhez jutott, kifizette a leghálásabb 

művészeit. Ez azt jelentette, hogy egy szívszorító történettel rendelkező 

művész előbb kapta meg a pénzt, mint valaki, aki jogilag jobban 

megérdemelte. Az egyik művész arról panaszkodott, hogy megfagyott a 

műtermében, miközben a hideg miatt sűrűsödő festéket kevergette, és 

mindezt azért, mert nem volt elég pénze a fűtésre. Egy másik kolléga 

pedig hisztériázott, és szörnyű sértéseket kiabált a kereskedőre. Utána 

kibékültek, és még jobb barátok lettek. A kereskedő fizette őket Alex 

helyett. 

Alex kezdte megérteni, hogy a játék neve a nagylelkűség. Alex osztójának 

meg kellett engedni, hogy eljátssza a nagylelkű szerepét. Ezt a szerepet a 

történelem neki szánta: neki kellett a Maecenasnak lennie. Nem törődve 

azzal, hogy Alex valójában kamatmentes kölcsönnel szponzorálta őt. 

Alex nem játszotta jól a játékot, mert nem adta meg neki a lehetőséget, 

hogy eljátssza a nagylelkű szerepét. A játékszabályok közé tartozik egy 

tabu, amely megakadályozza, hogy a művész-kereskedő kapcsolat 

normális üzleti kapcsolat legyen. 
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Ennek ellenére Alex továbbra is azt gondolta, hogy egykori kereskedője 

csak irracionális. Az egyik legjobban értékesítő művészét veszíthette el. 

Ha csak változtatna a szerepén, végül is jobban járna, legalábbis rövid távon. 

Alex tényleg... 
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rájött, hogy idővel megrekedt a játékban. Valószínűleg túl öreg ahhoz, 

hogy megtanuljon egy új játékot. De kellene-e neki? Alex fokozatosan 

kezdte megérteni, hogy talán ő az irracionális, a kivétel a szabály alól. Ha a 

művészvilág ezt a játékot játszotta, Alex kereskedője jobban járna, ha 

ragaszkodna a játékhoz. 

Alex megpróbálta megtanulni a szabályokat, de sikertelenül. Most már 

többé-kevésbé "ismeri" a szabályokat, de soha nem sikerült azokat 

interiorizálni és "természetesen" alkalmazni. Alex úgy gondolja, hogy ez 

azért van, mert közgazdászként kezdte, és csak később ment művészeti 

iskolába. A kereskedőjével való kapcsolatában automatikusan visszatért a 

közgazdászok quid pro quo játékához: te kapsz tőlem valamit, ha én is 

kapok tőled valamit. Ez és a hasonló tapasztalatok megtanították Alexet 

arra, hogy minden ilyen játék rendkívül komoly. El kell hinni a 

fontosságukat és a lehetséges jutalmukat. A játszmákat nem lehet 

tudatosan és szándékosan játszani, ahogyan Alex próbálta. Csak az tud 

igazán jól játszani, aki nem szándékosan játszik. 

 

A pénz jelenléte és a művészetekkel való kereskedés nem bírja a 

napvilágot? A fenti három ábra világosan mutatja, hogy a művészettel 

kereskednek, de burkolt módon. A kereskedelmi galériában a 

festményeken nincs árcédula. Sacha Tanja, aki rajzokat vásárol a 

bankjának, nem kérdezi meg nyíltan a kívánt rajzok árát, és a gyűjtő O. 

úr szigorúan különbséget tesz a műtárgyak minőségéről való 

beszélgetés és az áralku között. De végül is a galériatulajdonos példája a 

legmeglepőbb. Miért csak addig akarja a tulajdonos kifizetni Alexnek a 

neki járó pénzt, amíg mindketten megegyeznek abban, hogy úgy 

tesznek, mintha a fizetés ajándék lenne, nem pedig kötelezettség? 

Mindez elvezet a 2. fejezet központi kérdéséhez: miért tagadják a 

gazdaságosságot a művészetekben? 

E tagadás mögött ellentmondás húzódik meg. Művészként (és 
művészetkedvelőként) én 

hisznek abban, hogy a művészet különleges. És ezért meggyőződésem, 
hogy a pénznek nem szabadna beleszólnia a művészetbe. Művészként a 

művészethez kell viszonyulnom, nem pedig a piachoz. A pénzt távol 
akarom tartani a művészettel való kapcsolatomtól. De ugyanakkor zavar 

és bosszant, hogy a pénzzel kell foglalkoznom, hogy a kis vállalkozásomat 
életben tartsam. Megértem, hogy egy magasabb cél szolgálatához pénzre 

van szükségem a túléléshez, de nem érzem helyesnek. Azt akarom, hogy 
a művészet egy szent világhoz tartozzon, ne pedig a Mammon világához. 

Közgazdászként nem tudom megmondani, hogy a művészettel való 

kereskedés jó vagy rossz, de azt tudom, hogy a pénz és a piacok 

használatának megvannak a maga előnyei, ami a művészet esetében 

is igaz. Mivel a művészet annyira sokféle, a természetbeni csere 
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minden bizonnyal kevésbé lenne hatékony, mint a pénzzel való 

üzletelés. Ezért közgazdászként nem csodálkozom azon, hogy a Mammon 

jelen van a művészetekben, és hogy sok művészettel kereskednek, a 

színházi székektől a festményekig. 
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1 A művészetek az ajándékoktól és a kereskedelemtől függenek 

 
Sokak számára a kereskedelmi jellegű alacsony művészetek, amelyek a 

pénz világába ágyazódnak, figyelmeztetésként szolgálnak a pénznek a 

művészetekbe való behatolása ellen. Általában úgy gondolják, hogy a 
kereskedelmi popu- lar kultúrával való érintkezés elzülleszti az 

embereket.1 Ebből következik, hogy ha a magas művészet 

elüzletiesedne, elveszítené nemesítő jellegét. Mindazonáltal művészként 

el kell ismernem, hogy a pénz a művészetekben is szerepet játszik. 

Nem szeretem, de azt veszem észre, hogy a művészetet gyakran 

használják befektetési célokra, spekulációra vagy a pult alatt kapott 

pénz tisztára mosására, és hogy nagy összegeket keresnek hamisított 

műkincsekkel. Továbbá azt látom, hogy a művészetet gyakran 

használják szórakozásra, dekorációs célokra. Rosszul érzem magam, 

amikor azt látom, hogy a kereskedőm olyan embereknek adja el a 

rajzaimat, akik elsősorban azért akarnak velük másoknak imponálni. 

Hogy őszinte legyek, művészként még azt is nehezen tudom elfelejteni, 

hogy műalkotásokkal kereskednek, néha nagy összegekért. És végső 

soron kényelmetlenül érzem magam attól, hogy a művészetet pénzben 

mérik. 

A művészet és a Mammon közötti kapcsolatoknak ez a listája elsőre 

úgy tűnik, hogy ellentmondásban van a művészetet a szakrális világgal 

összekötő, tartósan fennálló hiedelmekkel, amelyeket a 1szakasz 

táblázatában sorolunk fel. A két lista 1.8.azonban nem azonos 

sorrendben áll. A táblázat a hiedelmekre, míg a fenti lista az észlelt phe- 

noménákra utal1. Az emberek hisznek a művészet szakralitásában, és 

ezért nem tekintik a művészetet a Mammon eszközének. Nem 

tagadhatják azonban, hogy a művészetet néha pénzszerzésre használják. 

Másodszor, amikor a művészek és a művészetkedvelők ellenállnak a 

pénznek, ez ritkán jelenti a szó szoros értelmében vett pénzt. Végül is a 

művészetek örömmel fogadják a támogatások és adományok 

formájában kapott nagy összegeket. Ezért a pénz (vagy a pénz világa) 

egyfajta piaci mérést jelent, és nem közvetlenül az adományokhoz és 

támogatásokhoz kapcsolódik. 

Nyilvánvaló, hogy a művészetet megvásárolják és eladják, és így 

pénzben mérik. De mivel a művészetet szentnek tekintik, és mivel a 

szent nem rímel a kereskedelemre, azt várnánk, hogy a kereskedelem a 

művészetben - mint a művészetek más "gonoszságai" - viszonylag 

jelentéktelen. A kereskedelem tehát jelentéktelen a művészetekben? 

Ahhoz, hogy meghatározzuk a szerepét, először néhány kissé technikai 

jellegű megjegyzést kell tennünk arról, hogy mi a kereskedelem és mi 

nem az. Minden gazdasági ágazatban az áruk és a pénz folyamatosan 

cserélnek gazdát. Először is, a kereskedelem átcsoportosításhoz, azaz 
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piaci tranzakciókhoz vezethet. Amikor például egy festő elad egy 

festményt, a festményt átadják a vevőnek, amiért a festő pénzt kap. 

Másodszor, az újraelosztás ajándékozásból is eredhet. Amikor egy 

zeneszerző ösztöndíjat kap, a pénz átkerül az adományozótól a 

címzetthez. Végül, a kényszerű átutalások 



 

szintén átcsoportosításhoz vezet. A képzőművészek például kötelesek 

hozzáadottérték-adót fizetni, és így a pénzeszközök a művészektől az 

adóhatósághoz vándorolnak. 

A piaci ügyletek és az ajándékok önkéntes ügyletek. Az eladó és a 

vevő egyaránt nemet mondhat egy adott ügyletre, és ugyanez 

vonatkozik az adományozóra és a címzettre is. A kényszertranszferek 

nem önkéntes tranzakciók. Olyan változatos jelenségeket foglalnak 

magukban, mint az adók, adók, vámok, feketeposták, lopások és 

kényszerkonfliktusok (mint például a szobrok és reklámok 

elkerülhetetlen "fogyasztása" a köztereken). 

Ez utóbbi nem önkéntes tranzakciókról azt lehet mondani, hogy a 

kötelező átruházások képzeletbeli területén történnek. Az önkéntes 

tranzakciók az önkéntes cserék képzeletbeli területén zajlanak, amely 
két részterületből áll: az ajándékozási szférából és a piaci szférából. (Ez 

utóbbit nevezhetjük gazdasági, monetáris vagy kereskedelmi szférának 

is.) Azért nevezem ezeket a területeket szféráknak, mert nemcsak a 

tranzakciók fajtájában - kereskedelem vagy ajándék -, hanem az 

attitűdökben és értékekben is különböznek. Az ajándékozási szférában 

például a piacellenes értékek fontos tényezőt jelentenek. 

Tekintettel arra, ahogyan ezt a három területet definiáltam, a 

kormány mindhárom területen tevékenykedik. Az adókon és 

szabályozásokon keresztül a kényszertranszferek területén működik. 

Amikor egy kormányzati szerv megvásárol egy műalkotást, például egy 
múzeumban való elhelyezés céljából, akkor a piaci szférában 

tevékenykedik, mint bármely más vásárló. Amikor pedig a kormányzat 

művészetet vagy művészeket támogat, vagy adókedvezményt biztosít, a 
kormányzat az ajándékozási szférában tevékenykedik, mint bármely 

más adományozó.2 

Az átruházásokkal, a piaci tranzakciókkal és az ajándékokkal 

kapcsolatos észrevételek után most visszatérek a kereskedelem 

jelentőségének kérdésére a művészetekben. Bár az ajándékok és a piaci 

csere közötti határvonal nem olyan egyértelműen definiálható, elég 

világos ahhoz, hogy néhány durva becslést adjak e két szféra 

művészetekben való relatív méretéről. Kiderül, hogy az ajándékok 

viszonylag fontosak a művészetekben. Az adományok és az állami 

támogatások átlagosan a strukturálisan támogatott klasszikus zenében, 

táncban és színházban keletkező bevételek mintegy 85%-át teszik ki 

Nyugat-Európa szárazföldi részén, Nagy-Britanniában és az Egyesült 

Államokban. A fennmaradó 15% piaci tevékenységből származik.3 

Érdemes megjegyezni, hogy az adományok és támogatások teljes 

összege majdnem olyan magas az Egyesült Államokban, mint a nyugat-

európai kontinensen. (Az olyan európai országokban, mint 

Franciaország, Németország, Hollandia és Svédország az egy főre jutó 

közvetlen kormányzati művészeti kiadások körülbelül nyolc-tízszer 

magasabbak, mint az Egyesült Államokban, és két-háromszor 

magasabbak, mint Nagy-Britanniában. Az adókedvezményeket is 
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figyelembe véve azonban az egy főre jutó művészeti kormányzati 

kiadások az USA-ban magasabbak, mint Nagy-Britanniában, és 

kevesebb, mint a fele a nyugat-európai kontinentális államok 

kiadásainak. A magánadományokat is figyelembe véve, az egy főre jutó 

összes adomány - beleértve a kormányzatot, az alapítványokat, a 

vállalatokat és a magánszemélyeket - az Egyesült Államokban körülbelül 

80%-a a nyugat-európai kontinensen élőkének. 
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ern Európában. Mivel az egy főre jutó magánfogyasztás a strukturálisan 
szubszidált előadóművészet terén az USA-ban is valamivel alacsonyabb, 

mint Európában, a relatív különbség eltűnik.4 A piaci szféra relatív 
mérete nem nagyobb az USA-ban, mint Európában). 

Ezek azonban a strukturálisan támogatott művészeti vállalatokra 

vonatkozó adatok; ezek nem reprezentatívak a művészetekre, még a 

szűk értelemben vett művészetekre sem. A strukturálisan támogatott 

társulatokon kívül sok más társulat kevesebb adományt és támogatást 

kap, és bevételük sokkal inkább a piactól függ. Az irodalomban és a 

képzőművészetben a piaci bevételek aránya ritkán kevesebb, mint 
százalék.70 (A bőkezűen támogatott Hollandiában a képzőművészet 

ennek ellenére bevételeinek 73%-át a piacról szerzi. 5) 

Ahhoz, hogy ezeket a művészetekre vonatkozó számadatokat 
általában megbecsüljük, nem mindegy, hol húzódik a művészet és a nem 
művészet közötti határvonal. A popzene benne van vagy nincs benne? 

De még akkor is, ha a művészetet szűkebb értelemben definiáljuk, az 
50%-os ajándék és 50%-os piaci arány véleményem szerint ésszerű 

becslés.6 A pontos arányoktól függetlenül nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy a művészetek mind az ajándékozási, mind a piaci szférában szilárdan 

megállják a helyüket (8. tézis). 

 
 

2 Az adományok és támogatások összege kivételes 

 
Sok művészeti ajándékot könnyen figyelmen kívül hagynak. Az Egyesült 

Államokban például az egyetemek sok művészt foglalkoztatnak, akiknek 

ritkán kell sokat tanítaniuk. Ezért fizetésük nagy része támogatásnak 

tekinthető. Az adókedvezmények és a művészeti termékekre kivetett 

alacsonyabb hozzáadottérték-adó szintén a támogatás közvetett 

formáját jelentik. Ugyanez vonatkozik a franciaországi 

előadóművészekre is, akik a különleges szabályoknak köszönhetően 

jelentős támogatásban részesülnek az ország teljes munkaerejéből. 

Néha nehéz nyomon követni az állami ajándékok forrását. Például egyes 

nagy alapítványok ajándékai részben állami pénzekből származnak, bár 

úgy tűnik, hogy magánforrásokból származnak. Eközben Nagy-

Britanniában a lottópénzek a művészetekbe áramlanak. Ezt gyakran a 

támogatások fontos alternatívájának tekintik. Mindazonáltal a tizedik 

emeletről nézve ez a támogatások egy burkolt formája, és nem a 

támogatások alternatívája.7 

Amint azt korábban említettük, az a tény, hogy az ajándékozás fontos 

a művészetekben, nem jelenti azt, hogy a piac jelentéktelen. De vajon a 

kereskedelem ugyanolyan fontos-e, mint más szakmákban? Nem, nem 

az. A hasonló képzettséget igénylő szakmákkal összehasonlítva a 



 

művészek a legkevesebb jövedelmet a piacról kapják, és a legtöbbet az 

ajándékokból. Egy kivétel van: a papság; csak a tiszteletesek és a papok 

kapnak több jövedelmet ajándékozásból, mint a művészek. Ez az 

összehasonlítás a művészek és az egyház között 
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megerősíti a művészet és a vallás között korábban tárgyalt párhuzamot, 
és hihetőbbé teszi a művészet különleges vagy szakrális státuszának 

létezését. Minden más szakmában sokkal nagyobb a piaci jövedelmek 

aránya.8 Az adományok és támogatások nagymértékű jelenléte a 

művészetekben kivételes (9. tézis). 
A művészetek mindig is ennyire az ajándékokra támaszkodtak?9 Az 

ajándékozási szféra nem 

mindig is ilyen fontos volt a művészetekben, és talán nem is marad 

mindig ilyen fontos. Bár a múltban a Patron és a Maecenas segítették a 

művészeket, segítségük másodlagos jelentőségű volt. Elsődleges céljuk a 
művészi szolgáltatások és termékek megszerzése volt. A Maecenák 

megrendelték, hogy művészeti alkotásokat készítsenek számukra. A 

mecénások művészeket alkalmaztak. Munkaadók voltak, inkább 
feudális, mint kapitalista értelemben. A támogatás másodlagos 

szempont volt.10 Ugyanez vonatkozik a polgárság által a XIX. század 

végén és a XX. század elején nyújtott pénzügyi támogatásra is. Ebben az 

időszakban az udvarok és a nemesség már nagyrészt felhagyott a 

művészetekben való részvétellel, és a kormányok még nem léptek 

közbe. A polgárság néha egyesületeket hozott létre, hogy közösen 

fogyasszon művészetet, elsősorban a képzőművészet területén. A cél az 

volt, hogy a műalkotásokat hasonlóan gondolkodó emberek válogatott 

társaságában élvezzék. Ez elsősorban piaci tranzakciókat jelentett. A 

A művészet támogatásának motívuma másodlagos jelentőségű volt.11 

Ma azonban az ajándékok sokkal fontosabbak a művészetekben, mint 

más ágazatokban. Ez vezetett e könyv három központi kérdésének 

egyikéhez: Miért olyan nagy az ajándékozási szféra a művészetekben? 

Lehetséges, hogy az adományozók és a kormányok azért támogatják a 
művészeteket, hogy csökkentsék a művészek szegénységét? Az 

adományozók és kormányok azért támogatják a művészeteket, hogy 

megakadályozzák a művészetek csökkenését vagy akár eltűnését, mert a 

növekvő költségek miatt a művészeti termékek megfizethetetlenné 

válnának? Lehetséges, hogy a művészeteknek nyújtott adományok az 

úgynevezett piaci definíciák korrekciójaként szolgálnak, mert 

máskülönben bizonyos művészeti termékek nem lennének elérhetők a 

piacon? Vagy az adományozók és a kormányok azért támogatják a 

művészetet, mert cserébe előnyöket kapnak? 

Az egymást követő fejezetek ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. A 

válaszok kiegészítik egymást. Az elemzés előtt meg kell jegyezni, hogy a 

művészetek magas szintű megbecsülése és szakralitása miatt a 

művészek, a magánadományozók, a vállalatok, az alapítványok és a 

kormányzati szervek a művészeteknek nyújtott adományaikból hasznot 

húznak. Részt vesznek a művészetek magas szintű megbecsülésében. 

Ebben a tekintetben a jelentős ajándékozási szféra nem csupán a sok 

ajándék következménye, hanem feltétele is ezeknek az ajándékoknak. A 

művészetek csak akkor részesülhetnek ilyen magas megbecsülésben, ha 

a művészetek továbbra is nagyszámú ajándékot kapnak, ami lehetővé 



 

teszi, hogy a művészetek az ajándékszférához tartozónak tűnjenek, 

szemben a piaci szférával. Ennek oka, hogy az ajándék szférához magas 

értékek társulnak, míg a piac alacsony értékeket képvisel. 
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3 "Az adott művészetet nem szabad eladni 

 
Becsületesebb az adakozás, mint a kereskedelem? És ha igen, miért? 

Miért képvisel az ajándékozási szféra magas értékeket, a piac pedig 

alacsony értékeket? A következő két szakaszban az ajándékozási szféra 

számos feltételezett erényét tárgyaljuk. 

Először azonban megemlítek néhány jellemzőt, amelyek a piaci 
tranzakciókat és az ajándékokat hasonlóvá és különbözővé teszik. Mind 
az ajándékozás, mind a piaci csere önkéntes, és kölcsönösséget feltételez; 

valamiféle viszonzásról van szó. Mindazonáltal a piaci tranzakciókban 
az ellenszolgáltatás fontosabb. Itt általában nagyobb hangsúlyt kap a 

hozam és a hozam várakozása, és általában nagyobb a bizonyosság a 

hozamot illetően. A hozamok nagyobb részét valamilyen szerződéses forma 

fedezi, és szükség esetén jogilag is ellenőrizhető. Végül pedig az árak és a 

fizetési hajlandóság nagyobb szerepet játszanak a piaci tranzakciókban, 

mint az ajándékozási szférában, ahol a bizalom és az idioszinkrázia 

viszonylag nagyobb szerepet játszik, és a hozamok gyakrabban 
származnak harmadik féltől. 

A piaccal ellentétben az ajándékozási szférát nem a pénz uralja, ahol 
nincs átlátható profit-motívum. Az adakozás természetesen erényt 

képvisel ebben a szférában. Az adakozás más erényeket is előmozdít, 
mint a megosztás, a nagylelkűség, az önzetlenség, a társadalmi 

igazságosság, a személyes kapcsolat és a nem pénzbeli értékek tisztelete. 

Ezek az erények és a bennük rejlő értékek átfedik egymást, és egymásra 

épülnek.12 Vonzóak a művészetek számára. Ugyanakkor sérülékenynek 
is tartják őket: a piac és a benne rejlő mérési és számítási rendszer úgy 
gondolják, hogy veszélyezteti ezeket az értékeket. Az egyik szféra 
erénye egyben a másik erkölcse is. Ezért az ajándékozási szféra 
erényeinek tárgyalása során olyan kritikai megjegyzéseket teszek, 

amelyek közvetve a piaci erényekre utalnak.13 (A megjegyzések a dőlt 
betűs "azonban" szóval kezdődnek.) 

1 Az adakozás erénye befits a művészetekbe. Az adakozás aktusát 

gyakran ünneplik. Amikor az adományozók a művészeteknek 

adakoznak, az egyértelmű példája az erénynek. Néha a művészet 

befogadásának aktusát is ünneplik. Gyakran magát a művészetet 
ajándéknak tekintik; Isten vagy egy természetfeletti jótevő ajándéka, 

és ezért a művészt is tehetségesnek tekintik. Ez a művészetek 

mitológiájának része, amint azt a következő1.8. 1szakaszban található 

táblázatban is megjegyeztük, ha a művészetnek sikerül hatást 

gyakorolnia a nézőre vagy a hallgatóra, azt szintén ajándéknak 

tekintik. Mivel a műalkotás alkotója ajándékának kisugárzása, és a 

közönség ajándékként fogadja, a műalkotás ajándék, és ajándékként 

kell kezelni. Nem lehet a piacra bízni. A műalkotás árucikké válása a 



 

műalkotás sokrétű pusztulásához vezethet.14 

Amíg azonban az ajándék emberi jótevőktől származik, az emberek 

megkérdőjelezhetik az ajándékozó indítékait. Amikor az adományozó 
az ajándékot 
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a magamutogatás módja, az erényből erkölcstelenség lesz. (És amikor 

a természetfeletti donor fogalmáról van szó, nem mindenki ért egyet 

azzal, hogy ilyen donor egyáltalán létezik.) 

2 A megosztás az ajándékozási szféra másik erénye. Az ajándékot 

általában egy adományozó adja át a címzettnek, ami azt jelenti, hogy 

az adományozó már nem fér hozzá az ajándékhoz. A megosztás során 

azonban a tárgyat közösen használják. Az emberek megosztják a 

kultúrát. Különböző körökben osztják meg, beleértve a családot, a 

szomszédokat, a városokat és a nemzeteket. Nem történik kifizetés. 

Ez a fajta megosztás gyakran automatikus; ennek világos példája a 

közös nyelv mint a kultúra része. De egy közterületen elhelyezett 

szobor is közös használatú. Amikor egy gyűjtő kölcsönad egy 

festményt egy múzeumnak, az is egyfajta megosztás. A megosztást a 

művészeti világban dicsérik. Gyakran dogma, hogy a (magas) 

művészetet meg kell osztani, terjesztve azt, hogy mindenki 

élvezhesse. 

A megosztás azonban nemcsak befogadást jelent, hanem kirekesztést 

is. A művészet és a kultúra fontos aspektusainak megosztása gyakran 
bizonyos csoportokra korlátozódik. Például a szépművészetet 

megosztják és egyúttal monopolizálják is bizonyos elitek. A 
bennfentesek iránti nagylelkűség a kívülállók de facto kirekesztésével 

jár együtt.15 Ami a finom művészetek elterjedését illeti, a modern piac 
valószínűleg nagyobb mértékben felelős a finom művészetek 

demokratizálódásáért és emancipációjáért, mint az ajándékozási 

szféra.16 

3 A megosztáshoz és az adakozáshoz kapcsolódik a nagylelkűség és az 

önzetlenség erénye is. A művészet és a művészek az autonómiát, az 

önzetlenséget, sőt az önfeláldozást is képviselik. A művészeti jótevők 
és művészek elvileg önzetlenek, és csak a művészettel foglalkoznak. 

Az ideális művész életét az adakozás, a művészetnek való adakozás 
folyamatos történetének tételezik fel. 
Amint azonban a fejezetben látni fogjuk, a művészek4, nem ennyire 
önzetlenek; a "művészet szolgálatában" álló, önmaguk jobbá tételét 
szolgáló jutalmakra összpontosítanak. 

4 A piactól eltérően az ajándékozási szférának a társadalmi 

igazságossághoz is hozzá kell járulnia. A legtöbb jótékonysági 

tevékenység a társadalmi igazságosság elveire hivatkozik. Ebben az 
összefüggésben feltűnő, hogy a művészeti világban milyen gyakran 

hangsúlyozzák, hogy a művészetnek mindenki számára 

hozzáférhetőnek kell lennie, és hogy a magas árak miatti 

hozzáférhetetlensége mennyire igazságtalan. A művészet nem csak 

egy közönséges fogyasztási cikk; feltételezhetően létfontosságú az 

emberek fejlődése és ezáltal életesélyei szempontjából. Ezért gyakran 

említik a művészethez való hozzáféréshez való társadalmi jogot, ami 

viszont gyakori érv a támogatások mellett. 

A művészet terjesztésének szándéka azonban gyakran kettős 



 

mércéből fakad. Ha a terjesztés nem sikerül egy adott művészeti ágat 
szélesíteni, akkor kiderül, hogy a művészet mégsem mindenki 
számára való, és ez viszont csak növeli a művészetfogyasztó 

presztízsét.17 
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4 "A piac leértékeli a művészetet 

 
5 A személyes kapcsolat szintén az ajándékozási szféra erényének 

tekinthető. Itt a személyes identitás számít, és a kapcsolatok ezért 

idioszinkratikusak. A piacon sok üzletet kötnek, függetlenül attól, 

hogy ki vagy. Az adományozók azonban nemcsak a munkájuk miatt 

adakoznak művészeknek, hanem a személyiségük, a kinézetük, a 
koruk, a nemük, az érdeklődési körük stb. miatt is. Az embereket 

érdekli az a személy, akinek adakoznak, és a vele való kapcsolatuk. 

Ezt az alapvető emberi szükségletet a piacon kívüli szférákban 

könnyebb kielégíteni. A kereskedelem nemcsak a műalkotást, hanem 

az adományozó és a művész egyedi személyiségét is leértékeli. 

A sajátosságok azonban nem hiányoznak a piaci szférából sem. 18 A 

képzőművészeti piacon például az idioszinkrázia fontos szerepet 

játszik. Sok képzőművészeti vásárlónak van kapcsolata bizonyos 

művészekkel és kereskedőkkel. A második ábrán az Alex és a gyűjtő, 

Mr. O közötti üzlet csak a különleges személyes kapcsolatuk miatt 

volt sikeres, míg a harmadik ábrán a kereskedő csak azután fizetett a 

művésznek, hogy az háláját mutatta. 

Másodszor, a befogadás és a kirekesztés problémája ismét felmerül az 

idioszinkrázia tekintetében. Egy csoport személyes okok alapján 

történő bevonása más csoportok kizárását vonja maga után. Így az 

idioszinkrázia egyenlőtlenséget, sőt rasszizmust is jelenthet. Ebben a 

tekintetben a személyes kapcsolatok viszonylagos hiánya, amellyel a 

piacon találkozunk, valójában erény lehet, nem pedig hiba. A legtöbb 

nagy áruház könyv- vagy cd-osztályán senki sem ellenőrzi a 

viselkedést vagy a ruházatot, és senki sem kezd bennfentes 

beszélgetésbe (Ez különösen igaz egy jól ismert hollandiai olcsó 

drogériás lánc fiókjaira, ahol bárki vásárolhat kiváló Bach cd-ket). 

Másrészt az ajándékozási szférában számos személyes akadály 

gátolja a kul- turális cseréket. 

6 Végül, míg a piac leértékeli a művészetet, addig az ajándékozási 

szféra erénye, hogy tiszteletben tartja a művészet egyedi és oszthatatlan 

tulajdonságait. A piacon a művészetnek ára van. Amint a művészetnek 

ára van, azt összehasonlítják más művészeti és egyéb fogyasztási 

cikkekkel. Azzal, hogy a műalkotásokat pénzben mérjük, 

szükségszerűen elvész az egyedi műalkotás oszthatatlansága. A 

műalkotások árazása révén a műalkotások használata és hasznossága 
pontos számokban ragadható meg. A művészet megszűnik 

haszontalan lenni, és nem művészeti árucikké válik. Ezért az árképzés 

és a pénz nem semleges. A szocio- logista Georg Simmel szerint a 

pénz megzavarja a művészetet.19 A közgazdász, Arjo Klamer egyetért 

ezzel.20 Másrészt az ajándék szféra nem kínál olyan árcédulákat, 



 

amelyek a művészetet pénzben mérik, és így leértékelik. Az 

ajándékszféra tiszteletben tartja a művészet értékét. 

A kortárs ajándékozásban azonban a pénz is szerepet játszik, mint egy 
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közvetítő. Ezért, ha valami hibáztatható a művészet 

elértéktelenedéséért, az nem annyira a pénz, mint inkább az 

árfolyamok vagy az árak, amelyek a piacok sarokkövei. És ebből a 

szempontból az ajándékozási szféra nem sokban különbözik. Az 

árfolyamok - bár bizonytalanabbak - az ajándékozási szférában is 

működnek. 

 
Ebben az összefüggésben teszek néhány megjegyzést a leértékelési 

érveléssel kapcsolatban. Először is, a leértékelés csak akkor lehet 

releváns, ha az értékcsökkenést és annak ellentétét, az értéknövekedést 

társadalmi folyamatoknak tekintjük. És így, mivel az ajándékozási szféra 

növeli a művészet presztízsét, a piac egyidejűleg leértékeli a 
művészetet. 

Ezután nem szabad elfelejteni, hogy bár a legtöbb adomány és 

támogatás a művészetekben alacsonyabb árakat eredményez, ezek a 

műalkotások nem ingyenesek. Még mindig a piacon árazzák és 

értékesítik őket. Bár a klasszikus zenei bevételek 50-85%-a az 

ajándékozási szférából származik, a klasszikus zene, az élő koncertek és 

a CD-k gyakorlatilag száz százalékát a szabadpiacon értékesítik, még ha 

rendkívül alacsony áron is. És bár az élő klasszikus zenének ára van, 

ennek ellenére nagy presztízse is van. Úgy tűnik tehát, hogy az árképzés 

nem feltétlenül értékeli le a művészetet.21 

A művészvilágban gyakran érvelnek azzal, hogy a pontos pénzbeli 

értékelések aláássák a művészet esztétikai értékét. Egyes 

társadalomtudósok egyetértenek ezzel a nézettel, mások viszont nem.22 

Én nem értek egyet, mert, mint a 3. fejezetben megmutatom, bármilyen 

társadalmi körülmény befolyásolhatja az esztétikai élményt. Ezért lenne 

furcsa, ha az árcédulák nem befolyásolnák az esztétikai értéket. De egy 
társadalmi folyamaton belül az ilyen influence sokféle formát ölthet, 

nemcsak csökkenti az értéket, hanem növeli is. 

A mindennapi világban az emberek a művészetet és az esztétikai 

értéket mérik. Mindig ezt teszik. A múltbeli és jelenlegi esztétikai 

élményeket megbeszélik és összehasonlítják a barátokkal. A vélemények 

változnak. Még a legkülönlegesebb, alulmúlhatatlan, megható vagy 

meghökkentő művészeti élmények is csak más élményekhez viszonyítva 

rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal. Az ár, a méret, a hosszúság, a 

kulcs vagy a szín összehasonlítása nélkül nem lenne esztétikai élmény. 
Nem lenne művészet, akár fenséges, akár nem. Az összehasonlítás és a 

rendezés olyan alapvető tevékenységek, hogy nincs olyan a priori ok, 

amiért szükségszerűen leértékelnék a művészetet vagy növelnék az 

értékét. Mivel minden esztétikai élmény méréseken és összehasonlításokon 

alapul, nincs alapja annak a felfogásnak, hogy a mérés leértékeli a 

művészetet (10. tézis). 

Mindazonáltal, az emberek által az adottságok szférájának 

tulajdonított erények alapján nem olyan meglepő megjósolni, hogy amíg 

a művészetek az adottságok szférájához tartoznak, addig nagyra fognak 



 

becsülve maradni. 
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5 A művészeteknek szükségük van az ajándékozási szféra magas 
státuszára 

 
Ahogy Bourdieu hangsúlyozta, az ajándékokat azonban rövid távon az 

önérdek megtagadásaként kell értelmezni, hogy hosszú távon hasznot 

lehessen húzni belőlük.23 Mindazonáltal az önérdek látszólagos hiánya 

miatt az ajándékozás magasabb státusszal bír, mint a vásárlás és az 

eladás. Társadalmunkban valóban létezik a kereskedelemellenes 

értékek hosszú távú támogatása. A piac minden mai dicsérete ellenére is 

a kereskedelmi értékek mindig védekező állásponton vannak. Gyanúsak. 
A piaci tevékenységekben való részvétel könnyen rossz lelkiismeretet 

okozhat valakinek. A pénz és a nyíltan anyagi haszonra törekvők 

megvetése széles körben elterjedt és mélyen gyökerezik. Az ajándék 

szférának nagy a státusza; az ajándék szféra értékeinek nagyobb a státusza, 

mint a piaci szféra értékeinek (11. tézis). 
A műalkotások gyakran szimbolizálják az ajándék értékek 
felsőbbrendűségét. 

szféra és a piaci értékek alsóbbrendűsége. A világ színházaiban például 
a kereskedelmi szempontokat továbbra is nevetségessé teszik és le- 
parázsolják. Scrooge a képzeletre apellál. A korábbi közönséghez 
hasonlóan a modern közönség továbbra is nevet a Pantalone figuráján 

egy Commedia del Arte darabban, Shakespeare Velencei kalmárjában, 

Molière A fösvényében, vagy a kapzsi jobboldali homoszexuálison 

Schlingensief "Hozd ide Adolf Hitler fejét" című ideiglenes darabjában.24 

Sőt, az emberek még ma is gúnyolódnak a Disney Dagobert kacsa 

(Dagobert Duck) rajzfilmfiguráján. Ez azt bizonyítja, hogy a 
pénzhajhászás megvetése még mindig lényeges eleme a nevelésünknek. 

A művészetnek nyilvánvalóan nagy a státusza. Az alábbiakban néhány 
jelzést találunk erre vonatkozóan. 

 

a művészetek magas státuszának táblázati jelei2 
 

1 Egyes művészek rendkívül magas jövedelmet keresnek. 

2 A legtöbb régi és néhány kortárs művészeti alkotás ára rendkívül 

magas. 

3 A művészeti bevételek nagy részét adományok és támogatások 
teszik ki. 

4 Az adományokat és támogatásokat ritkán kérdőjelezik meg. 

5 Sokan az alacsony anyagi jutalom ellenére is művészek akarnak 

lenni. 

6 A művészek és más művészeti területen dolgozók nagy 

összegeket adnak a művészeteknek azáltal, hogy 

másodállásból, juttatásokból vagy örökségből származó 



 

jövedelmüket a művészetekbe irányítják. 
7 A művészeti hallgatóknak több státusza van, mint a többi diáknak. 

8 Még a fiatal és sikertelen művészek is különleges státuszban vannak. 

9 Az emberek csodálják és irigylik a művészeket. 

10 A kormány, a királyi családok és a jelentős vállalatok mind 

fogyasztanak művészetet. 
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11 A műalkotásokat temetéseken, államfői látogatások alkalmával, 

valamint számos más fontos szertartáson és eseményen 

használják. 

12 A társadalmi elit tagjai, például miniszterek, minisztériumi 

vezetők és vállalatvezetők fontos koncerteket, színházi 

előadásokat és kiállításokat látogatnak. Sokkal több 

művészetet fogyasztanak, mint az átlagemberek. 

13 A műalkotások - klasszikus koncertek, modern művészeti 

kiállítások - nyilvános fogyasztása megköveteli, hogy a közönség 

egyfajta csendet tartson be, suttogva beszéljen, ha egyáltalán 

beszél. Ez az ünnepélyesség a vallási szertartásokéhoz 

hasonlítható. 
 

 

Tanulságos lehet a fenti felsorolást, amely nem teljes, más termelési 

ágazatokra is alkalmazni, például az élelmiszertermelés és az 

élelmiszertermelők, a tudomány és a tudósok, vagy a vallás és a papok 

esetében. Azt tapasztaljuk, hogy jelenleg Európában még a papok is 

alacsonyabb pontszámot érnek el a megbecsülési skálán, mint a 

művészek. (Az USA-ban viszont sokan talán jobban csodálják az olyan 

sikeres üzletembereket, mint Bill Gates, mint a neves művészeket.) 

A művészek státusza valóban magas. 25 Még sok tudós is felnéz a 

művészekre, a szakmájuk viszonylag magas státusza ellenére, míg a 

tudósokat kevesen irigylik. Az irigységnek ez a furcsa, 

"megmagyarázhatatlan" szintje az, ami arra utal, hogy "valami 

szokatlan" történik a művészetekben. (Néha az emberek művészekhez 

való viszonyulása kétoldalúnak, kétértelműnek tűnik. Az emberek 

sajnálják és gúnyolják a szegény művészeket, de mégis irigylik őket. 26) 

A művészeteknek kivételesen magas státusza van (12. tézis). 

Valószínű, hogy státuszuk csak azért lehet ilyen magas, mert a 
művészetek elválaszthatatlanul összefonódnak az ajándékozási 
szférával, amely szintén magas státuszú. Kisebb mértékben az 
ajándékozási szféra magas státusza is a művészetek magas 

státuszától függ. A művészetek az ajándékszféra értékeit vallják, és 

elutasítják a gazdasági szféra értékeit (13. tézis). 

 
 

6 A gazdaság a művészetekben megtagadva és elfedve 

 
A művészetek értékrendje kétarcú és aszimmetrikus. Bár a piac 

általában a pénz és a profit felé orientálódik, a művészetek a piacon való 

működésük során nem tudják nyíltan felfedni ezt a fajta orientációt. Ez a 

megközelítés minden bizonnyal ártana a művészi karriereknek és így a 

hosszú távú jövedelmeknek is. Specifikálisan árt a művészeteknek az 

ajándékozási szférával való profibilis affiliációjának, és ezért a 

művészeti világ bünteti. A profit motívumok tehát nem hiányoznak, 



 

csupán leplezik őket, és nyilvánosan tagadják a művészet gazdasági 

aspektusát. 

Egy másik értékrend létezik az ajándékozási szférában. Ez az 
önzetlenséget hangsúlyozza. 
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a művészet iránti elkötelezettséget, és elítéli a pénzügyi 

haszonszerzésre való törekvést. Ezt az értékrendet nagyra értékelik és 

elég nyíltan kifejezik. Úgy tűnik tehát, mintha ez az értékrend irányítaná 

a művészeti világot. Mindazonáltal számos tranzakciót a piaci értékek 

normális, de burkolt irányultsága vezérel. 

Mivel az egyik értékrend fátyolos, míg a másik nyitott, egy 

aszimmetrikus, kétarcú értékrend létezik. Ebből a szempontból 

figyelemre méltó, hogy sokszor kommersz a-kommersznek lenni. A 

piacellenes értékek kifejezése hozzájárulhat a piaci sikerhez. Azok a 

művészek, kereskedők vagy szerkesztők, akik nem törődnek a pénzzel, 

növelhetik piaci értéküket. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági szféra és az 

ajándékozási szféra összefügg. 

A kétarcú vagy plurális értékrend egybeesik a kettős gazdasággal, 
ahol az egyik gazdaság a piaci szférában, a másik az ajándékozási 

szférában működik.27 Mindkettőben az emberek jólétüket a "művészet 
szolgálatával", az elismerés megszerzésével, a pénzszerzéssel stb. 

növelik. A kettős gazdaság más szférákban is létezik.28 De csak a 
művészetek tartják fenn az ajándékszféra értékeinek egyoldalú 

vonzerejét.29 

A művészet szponzorálásának módja szintén a gazdasági szempont 

tagadását tükrözi. Napjainkban a legtöbb szponzoráció egyszerű piaci 

ügylet: a reklámjogok eladása. Az ajándékozási szférához tartozó 

rituálék azonban megmaradnak, mert értékesek a résztvevők 

számára.30 A piaci alkuk az ajándékok látszatát keltik. 

Most már megválaszolhatjuk a fejezet elején található ábrák által 

korábban felvetett kérdéseket. Miért akarja a kereskedő, hogy a művész 

úgy tegyen, mintha szívességet tenne neki, amikor kifizeti neki a 

részesedését? Azért, mert azzal, hogy úgy tesznek, mintha az 

ajándékozási szférában tevékenykednének, leplezni tudják piaci 

tranzakciójukat. A művész és a kereskedő tagadják a piaci öko- nomiát. 

Más illusztrációkban a gazdaságot azzal tagadják, hogy egy 

kereskedelmi galériában nem szerepelnek árcédulák, hogy a pénzről 

való beszédet a lehető legkevesebbre korlátozzák, és hogy a pénzről 

való beszédet a művészettől független, külön szférába helyezik. A 

könyvben található többi illusztráció többsége is indi- rekten mutatja a 

gazdaság tagadását a művészetekben. 

A művészetek magas státuszuk megőrzése érdekében elutasítják a 

kereskedelmi értékeket és megtagadják a gazdaságot (14. tézis). 

 
 

7 A kettős gazdaság különleges készségeket igényel 

 
Hogyan tudnak megélni a gazdaságot tagadó művészek és közvetítők? 



 

Néhányan nyilvánvalóan igen. A piacellenes magatartás lehet profitable. 

Néha minél inkább anti-kereskedelmi művészek és közvetítők 

mutatkoznak, annál magasabb a státuszuk és a jövedelmük. Az ilyen a-

kereskedelmi 
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Az attitűdök nem következnek a stratégiából. A művészek azért 

viselkednek kereskedelmi szempontból, mert művészek. A művészi 

szakma története során ez a fajta viselkedés a művész "karakterének" 

részévé vált.31 A művészek megtanultak "játszmákat" játszani két 

szférában. Így keresik meg a kenyerüket. 

Minden játékhoz szükség van a játék szabályainak és finomságainak 

ismeretére.32 Bár ezt gyakran tagadják, mind a piaci, mind a nem 

kereskedelmi célú játékokban lehet profit szerezni vagy díjakat nyerni. 

Ráadásul mindezeknek a játékoknak van egy belső logikája. Ezért, 

ahogyan azt már korábban megjegyeztük, elmondható, hogy a 

gazdaságok a piacon belül és kívül is léteznek. 

A művészek és más művészeti területen dolgozó emberek, miközben 

egyszerre tevékenykednek a piaci és az ajándékozási szférában, 

mindkét szféra játékaiban kifejlesztették készségeiket. (Bár Alex 

kollégái a második illusztráción azt állítják, hogy nem szeretik a pénzes 

játékot, mégis jók benne). Sok mai művész és más, a művészetekben 

dolgozó embernek van érzéke a piaci játékokhoz. De őszintén tagadják 

ezt, és nyíltan nem kereskedelmi játékokat játszanak, leginkább azt a 

játékot, hogy önfeledten elkötelezettek a művészet iránt. Ezt úgy teszik, 

hogy tagadják a gazdaságot és leplezik piaci aktivitásukat.33 Ebben az 

értelemben megosztott személyiséggel rendelkeznek. 

Marcel Duchamp, Andy Warhol és Jeff Koons olyan művészek 

lehetséges példái, akik ellentmondanak a gazdaság tagadásának. Ezek a 

művészek kívül-belül ismerték a különböző játékok szabályait. 

Duchamp a művészeti tárgyak relatív értékének bemutatásával 

kérdőjelezte meg a szabályokat. Eközben Warhol és Koons nyíltan 

kimutatták a pénz és a piaci értékek iránti érdeklődésüket.34 (Lehet, 

hogy itt arról van szó, hogy "meg akarod ölni azt, amit szeretsz"?) Ezek a 

művészek egy olyan irányzat képviselői, amely a mai napig tart. A 

művészek újra és újra provokálják a fennálló, a gazdaságot tagadó 

rendet. Viselkedésük sokkoló, ugyanakkor a művészvilág szereti. Azzal, 

hogy a művészeti világ ironikusan viszonyul ahhoz, ami a művészetek 

középpontjában áll, játékosan megszilárdítja a gazdaság tagadását. De 

facto a művészvilág elnyomó toleranciája ártalmatlanná teszi az érintett 

művészeket. Egy másik példa azt mutatja, hogy a gazdaság tagadására 

használt játékok különböző formákat ölthetnek, amelyek különböző 

készségeket igényelnek. Egy kollégám, Olav Velthuis, 

galériatulajdonosokat kérdezett ki árpolitikájukról.35 A gazdaság 

tagadása miatt az ember azt várná, hogy az általa megkérdezettek 

kényelmetlenül érzik magukat, és vonakodnak beszélni saját 

kalkulációikról és stratégiáikról. Velthuis úgy találta, hogy az 

"alacsonyabb" művészeti körökben tevékenykedő galériatulajdonosok 

nagyobb nyugtalanságot mutattak, és vonakodtak válaszolni az árakkal 

kapcsolatos kérdéseire, mint a magasabb vagy a kortárs művészeti 

ágazatokban tevékenykedők. A galériatulajdonosok "alacsony" 

művészeti csoportja gyakrabban mentegetőzött amiatt, hogy "végül is 



 

üzletet kell működtetniük", mintha ez bűn lenne. A válaszok között 

pedig mindenféle megjegyzéseket tettek, hogy demonstrálják... 
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a művészet iránti megkérdőjelezhetetlen szeretetüket. Megkérdeztem 

Velthuist, hogy szerinte a magas művészeti körökben kevésbé erős-e a 

gazdaság tagadása. Ő nem így gondolta. Inkább "kettős tagadásként" írja 

le taktikájukat. Ezekben a körökben a játék sokkal refinedebb. Az 

"alacsony" művészeti galériatulajdonosok az elismertségre törekedve 

kötelességüknek érezték, hogy ragaszkodjanak a szabályokhoz, míg az 

avantgárd galériatulajdonosok természetesen alkalmazták a 

szabályokat, és tudták, mikor térhetnek el tőlük. A kollégáim 

jelenlétében játékosan tudtak viccelődni a pénzről és az árakról, és így 

megmutathatták azokat az igazi arisztokratikus vonásokat, amelyek az 

újonnan érkezőkből hiányoznak.36 

Nyilvánvaló, hogy a piaci értékek tagadása és a megosztott per- 

sonalitásuk ellenére a művészek és más művészettel foglalkozó 

emberek kényelmesen működnek mind az ajándékozási, mind a piaci 

szférában anélkül, hogy elveszítenék józan eszüket. 

 
 

8 Következtetés 

 
Miért nem bírja el a pénz és a kereskedelem jelenléte a művészetekben 

a napvilágot? A korábbi illusztráción látható kereskedelmi galériában a 

festményeken nem volt árcédula. Sacha Tanja, aki a bankja számára 

vásárolt rajzokat Alex-től, nem kérdezte meg közvetlenül az árukat, és a 

gyűjtő O úr szigorúan elkülönítette a művészet alkudozását és a 

beszélgetés szempontjait. Végül a galériatulajdonos példája a 

legkülönlegesebb. Miért csakugyan a tulajdonos akarta kifizetni Alexnek 

a részesedését a színjáték keretében, ahol mindketten úgy tettek, 

mintha a fizetés ajándék lenne, nem pedig kötelezettség? A válasz a 

művészetekben a gazdaságosság szükségszerű tagadásában rejlik. 

Bár a művészek és a művészetkedvelők hajlamosak helyteleníteni a 

művészet pénzzel való kapcsolatát, ez a kapcsolat mégis tagadhatatlanul 

jelen van. Bár az adományok és támogatások fontosabbak, mint más 

ágazatokban, a művészeti világ bevételeinek körülbelül fele a piacról 

származik. Úgy tűnik, hogy a művészetek sikeresen működnek mind a 

piaci, mind az ajándékozási szférában. (Ez utóbbi magában foglalja a 

támogatásokat is.) 

Mindazonáltal az ajándékszféra értékei jönnek figyelembe. Az 

ajándékozási szféra erényei vonzóak. Az ajándékozási szférának 

tulajdonított magas státusz felértékeli a művészetek státuszát. A 

művészet és a művészek magas státuszát több jelenség is alátámasztja. 

A művészetek és a nem kereskedelmi értékek összekapcsolása az 

elmúlt száz évben egyre fontosabbá vált. A gazdaságot tagadják. A 

művészeti termékeket a piacon értékesítik, de gyakran burkoltan. A 



 

művészetet és a művészeket nagyra becsülik. Ez a fajta státusz soha 

nem létezhetett volna, ha a művészetek ehelyett a kereskedelmet ölelték 

volna fel. Kereskedelmi dolog nem kereskedelmi jellegűnek lenni. 
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Azt lehet állítani, hogy a művészetek gazdaságának tagadása 

túlhaladta a csúcspontját.37 Például az előadóművészeti társulatok 

körében ma már kevesebb az ellenállás a kereskedelmi szemlélettel 

szemben, mint húsz évvel ezelőtt. Más jelek (amelyeket később 

tárgyalunk) ugyanebbe az irányba mutatnak. Mindazonáltal, még ha a 

tagadás túl is lépett a csúcspontján, még mindig erős, és valószínűleg 
még legalább ötven évig hatással lesz a művészetek gazdaságára. 

Végül, még ha az olvasók egyet is értenek azzal, hogy a pénz és a 

piacok nélkülözhetetlenek a művészetekhez, akkor is fenntarthatják, 

hogy a pénz szükséges rossz a művészetekben. "Végül is az esztétikai 

értéknek semmi köze a piaci értékhez". Ezért a következő fejezet az 

esztétikai és a piaci értékek kapcsolatát vizsgálja. 

 
 

Megbeszélés 

 
1 Az "alacsony" művészeti ágakban tevékenykedő galériatulajdonosok 

viszonylag ortodox módon tagadták a gazdaságot. Úgy érzik, hogy 

katolikusabbnak kell lenniük, mint a pápa. Vagy van egy jobb, 

földhözragadtabb magyarázat? Lehetne azt állítani, hogy azért 

titkolóznak árpolitikájukkal kapcsolatban, mert szorosabb 

kapcsolatban állnak a normál kereskedelemmel, és ezért jobban 

tisztában vannak a versennyel, mint a magas művészeti galériák. Nem 

azért titkolják árpolitikájukat, mert tagadják a gazdaságot, hanem a 

verseny miatt. Hogyan lehet megkülönböztetni őket? 

2 A pénz megvetése a társadalomban és a művészetekben egyre 

kevésbé fontos? Úgy tűnik például, hogy az előadóművészetek 

művészeti vezetői kevésbé tagadják a gazdaságot, mint húsz évvel 

ezelőtt. Ez a viselkedésbeli változás reflektálja-e azt a tendenciát, 

amely ellentmond e fejezet figyelembe vételének? 
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Fejezet  3 

Gazdasági érték kontra esztétikai érték 

Van-e pénzügyi jutalom a minőségért? 

 
 
 

A piaci siker alacsony minőséget mutat, de nem, ha a művész saját 

munkája sikeres 

Amikor Alex a helyi kocsmába megy művész barátaival, beszélgetéseik 

visszatérő témája az a kérdés, hogy a műalkotások ára tükrözi-e azok 

művészi minőségét. A minap egy kolléga munkáiról beszélgettek, aki nemrég 

vált sikeressé a piacon. Szidták, amiért ilyen magas árat fogad el ilyen 

borzalmas festményekért. (Ez a bizonyos kolléga egy másik bárba jár.) 

Dühösek a hülye művészvilágra, amely megveszi ezt a sok szart - szó szerint 

és átvitt értelemben is. Megkérdőjelezik a fennálló rendet, abban, hogy mit 

tesz az eladásokkal és a hírnévvel, de leginkább a kritikai ítéletét illetően. 

Alex és kollégái várhatóan így gondolkodnak. Csoportjukon belül sajátos 

felfogást alakítottak ki az esztétikáról. Művészekként lényeges számukra, 

hogy művészi eszközökkel kritikus kommentárokat fűzzenek a 

társadalomhoz, beleértve a piacot is. Mivel az emberektől nem várható 

el, hogy megvásárolják a fájdalmas kommentárokat, a társadalomnak a 

piacon kívül kell menedéket biztosítania a művészet számára. Számukra ez 

a szubszidiaritás létjogosultsága. Így meglehetősen nyilvánvaló, hogy az 

esztétikáról alkotott elképzeléseik azt jelentik, hogy az alacsony piaci 

értékű művészetnek magas esztétikai értéke van, és fordítva. 

Később, aznap este valami furcsa dolog történik. Alex kollégái 

megkérdezik tőle, hogy eladott-e valamit a mostani kiállítása alatt. 

Elégedetten gratulálnak Alexnek, amikor elmondja, hogy több rajzot is 

eladott. Azt mondják, hogy megérdemli. Az egyik kolléga azt mondja, 

hogy szerinte Alex munkája sokat fejlődött az elmúlt két évben. Alex 

hirtelen rájön, hogy gyakran szidják a piacot, ha az olyan művészeknek 

kedvez, akik nem a barátaik, és fordítva, ha valamelyikük hirtelen 

megízleli a sikert, hajlamosak szinte túl nagy jelentőséget tulajdonítani 

neki. A piac hirtelen valami véletlenből valami jogos dologgá válik. Így 

aztán azzal kell igazolniuk az igazát, hogy arra a következtetésre jutnak, 

hogy Alex keményen dolgozott, és hogy a munkája fejlődött. De Alex 

elgondolkodik: talán nem is javult a munkája. Lehetséges, hogy a kollégái 

azért néznek rá új szemmel a munkájára, mert az eladható, és hirtelen 

olyan tulajdonságokat látnak, amelyeket korábban nem láttak? 
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Döntés a munka értékéről 

Adrian, egykori diákja és Alex jó barátja, sikeres lett, mind a piacon, 

mind a kritikusok szemében. Mivel Adriant mostanra már jól ismerik, 

néha a kiállításokon az emberek azt mondják Alexnek, hogy tetszik a 

munkája, de túlságosan hasonlít Adrian munkáira - mintha Alex 

megpróbálná lemásolni Adrian munkáit. Alex ezt nehezen veszi tudomásul. 

Elvégre huszonöt évvel idősebb, mint Adrian. Amikor először találkoztak, 

Alexnek már megvolt a saját stílusa, és mindez még azelőtt történt, hogy 

Adrian belépett volna a művészeti iskolába. Adrian munkái az ő falán 

lógnak, Alex munkái pedig Adrian házában. A közös érdeklődés és némi 

kölcsönös befolyás miatt a munkáik rokonok. De ha az egyik egyáltalán 

hatással volt a másikra, akkor Alexnek kellett hatnia Adriánra, nem pedig 

fordítva. 

Amikor valaki, aki közel áll hozzá, például Adrian, sikeres lesz, Alex úgy 

érzi, hogy hirtelen át kell értékelnie a saját munkáját. Adrian munkájának 

piaci értéke nagymértékben megnőtt, olyannyira, hogy most már sokkal 

nagyobb piaci értéket képvisel, mint Alex munkája. Így természetes, hogy 

Alex megkérdőjelezi saját és Adrian munkájának esztétikai értékét. Vajon 

a megnövekedett piaci érték azt jelenti, hogy Adrian munkájának minősége 

is ennyivel magasabb, mint az övé? Némileg megkönnyebbülve Alex rájön, 

hogy nem csak a munka számít. Külső tényezők is szerepet játszanak. 

Adrian fiatalsága és jóképűsége bizonyára sokat számít a művészvilágban. 

Ráadásul Adrian művészi alkata és temperamentuma úgy tűnik, megfelel a 

korszellemnek. 

Ezért Alex megpróbálja megfogalmazni az összes lehetséges külső tényezőt, 

amely befolyásolhatja a közvéleményt, de a saját és barátja munkájának 

saját értékelését is. Így reméli, hogy az ő munkája már nem lesz 

alárendelt. Még ha a piac és a kritikusok a barátja munkáját részesítik is 

előnyben, ha valóban arról van szó, hogy a saját munkája ugyanolyan jó. 

De Alex továbbra is bizonytalan. Azt mondja magának, hogy a piac és a 

kritikusok nem tévedhetnek teljesen, és így Adrian munkájának olyan 

tulajdonságokkal kell rendelkeznie, amelyekkel az övé nem. Ráadásul Alex 

elviselhetetlennek tartja a gondolatot, hogy esetleg csak becsapja önmagát 

azzal, hogy szembemegy a piac és a kritikusok véleményével. Végül úgy 

dönt, hogy barátja munkája jobb. Adrian átkozottul jó festő. 

 
Művészet, amely a szemétdombon végzi 

Alex és kollégái komolyan veszik a művészeti anyagokat és technikákat. 

A festék, a papír és a vászon, valamint az általuk alkalmazott technikák 

miatt műveik akár ezer évig is eltarthatnak. Komolyan gondolkodnak azon a 

lehetőségen, hogy művészetük talán örökké élhet. Ami azt jelenti, hogy ha a 

művészetük most értékes, akkor a jövőben is értékes lesz. És ha most nem 

értékes, akkor a jövőben biztosan azzá válik. 

Két évtizeddel ezelőtt Alex találkozott egy művészettörténésszel, Szófiával, aki 

durván kinyitotta a 
 



 

GAZDASÁGI ÉRTÉK KONTRA ESZTÉTIKAI ÉRTÉK 53 



54 GAZDASÁGI ÉRTÉK KONTRA ESZTÉTIKAI ÉRTÉK   

a szemébe, amikor elmondta neki, hogy a műalkotások túlnyomó többsége a 

szemétdombon végzi. Ez részben a művész életében, részben pedig 

röviddel a halála után történhet meg. Egy művész halálát követő ötven 

éven belül kéziratainak, partitúráinak, kompozícióinak és festményeinek 

mintegy kilencven százaléka eltűnik a szemétben. Ezek természetesen 

átlagok. A művészek egy meglehetősen kis részének még mindig 

megmaradtak a művei, de a túlnyomó többségnek a munkái szinte teljesen 

eltűntek. Azt is megjegyezte, hogy az összes festménynek, amely az 

aranykorban Hollandiában a falakon lógott, kevesebb mint egy százaléka 

maradt fenn napjainkig.1 

Alex megdöbbent. Nem annyira a művészetének megítélése volt 

veszélyben, hanem maga a művészet. Alex mélyen legbelül mindig is nagyra 

becsülte a művészet teljességét és maradandó értékét. Úgy vélte, hogy ez 

az érték a művészet olyan belső tulajdonságából fakad, amely más 

termékekből hiányzik. És mivel egy belső tulajdonság nem tűnik el csak 

úgy az idő múlásával, Alex feltételezte, hogy a most értékes művészet 

ezer év múlva is értékes lesz. 

A következő években Alex fokozatosan megbékélt művészetének és az 

általa szeretett és csodált művészet időbeliségével. Saját megdöbbenésére 

Alex hatalmas megkönnyebbülést érzett. Nem kellett többé az utókornak 

dolgoznia. Ehelyett rajzokat készíthetett most élő emberek számára, akik 

közül néhányan személyes barátai. Ezek az emberek nyilvánvalóan 

hasznát veszik a rajzainak. De nagyon valószínű, hogy fél évszázad múlva 

a rajzai elvesznek. Kit érdekel? Addigra úgyis halott lesz. E felfedezés óta 

Alex könnyebben vállalja a felelősséget a művészetéért. Az 

örökkévalóságért való felelősségvállalás mindig is túl nagy felelősség volt. 

És így, mint egy kenyér, a legtöbb műalkotás is elfogy. És Alex most úgy 

gondolja, hogy ennek így kell lennie. 

 

Csökken az esztétikai érték? Ezért kerül annyi műalkotás a 

szemétdombra? És miért maradnak a művészek olyan kétértelműek a 

piaci értékkel kapcsolatban? Az egyik pillanatban a művészek szidják a 

piacot, mert annak semmi köze a minőséghez, a következőben pedig 

Alex munkájának megbecsülését a piaci siker határozza meg. És így 

amikor Alex barátja, Adrian sikeres lesz a piacon, Alex fir először 

megpróbálja ezt lekicsinyelni azzal, hogy megkérdőjelezi a piaci értéket, 

de végül arra a következtetésre jut, hogy a barátja munkája egyszerűen 

jobb. 

Bár nem mindig viselkedem ennek megfelelően, művészként az a 

meggyőződésem, hogy a műveim minősége nem függ a piaci sikeremtől 

vagy sikertelenségemtől. Nem hiszem, hogy azok a művészek, akik 

többet keresnek, szükségszerűen jobb művészetet alkotnak. 

Véleményem szerint azok a művészek, akik sok pénzt keresnek, még 



 

mindig csinálhatnak rossz művészetet. Ha egyáltalán van kapcsolat, 

akkor egyet kell értenem kollégáimmal, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy 

a siker és az alacsony művészi minőség kéz a kézben jár. Bár a 

jövedelmem jelentős részét valójában a következőkkel keresem 
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a piacon keresztül, művészként meg vagyok győződve arról, hogy az 

esztétikai érték független a piaci értéktől. 

Közgazdászként azonban nem értek egyet ezzel. Közgazdászként 

úgy vélem, hogy a minőség általában véve megfelel a piaci sikernek. 

Biztos vagyok benne, hogy a művészek és a művészetkedvelők 

egyaránt azzal fognak vádolni, hogy cinikus vagyok. Jól tennék, ha 
Oscar Wilde-ot idéznék: "Itt van ez a közgazdász, aki tudja mindennek 
az árát, de semminek az értékét". Akárhogy is legyen; azt hiszem, van 

igazam. Máskülönben Alex és kollégái nem lennének ennyire 
ambivalensek, amikor a piaci értékről van szó. 

Ebben a fejezetben a céljaim korlátozottak. Nem szándékozom átfogó 
tanulmányt bemutatni arról, hogyan alakulnak az árak és az esztétikai 

ítéletek a művészetekben.2 Nem állítom szembe a kulturális értékeket a 

gazdasági értékekkel, ahogyan Throsby teszi.3 Csupán azt szeretném 
bemutatni, hogy a korlátozott értelemben vett esztétikai érték és a 
gazdasági érték szisztematikusan összefügg. 

 
 

1 Az esztétikai érték és a piaci érték meghatározása eltér egymástól 

 
Mielőtt az esztétikai és a gazdasági érték közötti kapcsolatról 

beszélnénk, tisztázni kell e fogalmak jelentését. A "művészet" 

kifejezéshez hasonlóan én is inkább az esztétikai értéket definiálom. Az 

úgynevezett szakértők az esztétikai értéket definiálják. Az esztétikai 

érték az, amit a szakértők esztétikai értéknek neveznek. A szakértők 

közé tartoznak a művészek, kritikusok, közvetítők és a művészeti 

világban tekintéllyel rendelkező kon- sumerek. Ők alkotják a művészeti 

világ elismert vezető szakértőit. A művészet korábbi definíciójához 

hasonlóan az esztétikai érték megállapításában sem mindenki 

rendelkezik egyforma tekintéllyel: egyes szakértők influence nagyobb, 

mint másoké. Az esztétikai érték egy mérlegelt átlaghoz hasonlít. De a 

piaci értékekkel ellentétben az esztétikai értékek csak rendi értelemben 

különböznek. Egyes szakértők például figyelhetik, hogy az A 

festménynek nagyobb az esztétikai értéke, mint a B festménynek, de 

nem tudják megmondani, hogy mennyivel nagyobb. 

Az esztétikai értéknek ez a szociológiai megközelítése - amely az 

értékelés hatalmát a szakértők kezébe helyezi - különleges perspektívát 

kínálhat a fenti ábrákon felvetett kérdésekre. Nem szabad azonban 

elfelejteni, hogy ezzel számos olyan kérdést és problémát is megkerül a 

műalkotások értékével kapcsolatban, amelyek más környezetben is 

érdekesek.4 

Egy műalkotás gazdasági értéke a pénzben kifejezett értéke. (Itt, mint a 

"gazdasági szférában", és később a "gazdasági tőkében" és az "öko- 
nomikus hatalomban", a "gazdasági" szót pénzbeli értelemben 

használjuk). A "gazdasági érték" legtöbbször a "piaci érték" szinonimája, 

azaz a műalkotások eladásában és vételében szereplő pénzösszeg. Mivel 



 

a gazdasági értéket pénzben mérik, ezért lehetséges a műtárgyakkal 

kapcsolatban pontos számításokat végezni... 
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összehasonlítások. Például az "A" festmény piaci értéke a "B" festmény 

piaci értékének többszöröse1.8. 

Bár gyakran úgy gondolják, hogy az ár a piaci értéket képviseli, ez a 

korrekció csak az egyedi műalkotások esetében helytálló. Minden más 
esetben, mint például a könyvek, CD-k és előadásra szóló jegyek eladása, 
csak az eladásokból származó bevételek képviselhetik a piaci értéket. 

Ezeket a bevételeket az ár és a mennyiség szorzataként határozzák 

meg.5 Például a My Morn- ing Jacket cd-je ugyanannyiba kerül, mint a 
Spice Girls cd-je, mégis a Spice Girls cd-jének piaci értéke sokkal 

magasabb, mert a Spice Girls cd-jének eladásai sokkal magasabbak. 
(Ebben a speciális esetben a mennyiség tisztességesen meghatározza a 

piaci értéket, de a biztonság kedvéért mindig jobb, ha az árat és a 
mennyiséget szorozzuk össze.) 

 
 

2 "A piacon nincs jutalom a minőségért 

 
A piacon nincs jutalom a jó művészetért. És ezt nem csak a művészek és 

a művészetkedvelők mondják. A társadalom minden szintjét áthatja az a 

felfogás, hogy a művészi minőség nem "kifizetődő". A takarítónő és az 

ügyvéd egyaránt kifejezheti véleményét, hogy az igazi művészet nem 

fizet, és hogy a művészeknek szenvedniük kell. Ez egy olyan általános 

bölcsesség, amely mélyen gyökerezik a társadalmunkban. Művészként 

én is ezt a nézetet vallom. 

Közgazdászként azonban ellenzem azt a felfogást, hogy a minőség és 

a piaci érték között nincs, sőt negatív kapcsolat van. Úgy vélem, hogy a 

piaci érték és az esztétikai érték általában megfelel egymásnak. "A 

piacon a művészek méltányos díjazásban részesülnek műveik 

minőségéért. Ez a két vélemény alapvetően olyan különböző, mint a 

nappal és az éjszaka. Azzal kezdem, hogy némi perspektívába helyezem 

őket. 

Először is megvizsgálom a művész érvét, amely a legtöbb 

műkedvelőre is vonatkozik: a piaci érték nem tükrözi a minőséget. A 

kapcsolat valójában negatív is lehet. A magas esztétikai érték valójában 

alacsony piaci értékkel járhat, és fordítva. Ennek az előfeltevésnek 

háromféle értelmezése lehetséges. 

1 Az esztétikai érték és a gazdasági érték független szférákhoz tartozik. 

Az értékek véletlenszerűen térnek el egymástól, és csak véletlenül 
hasonlítanak egymásra. E két érték között semmiféle kapcsolat nincs. 

2 Az esztétikai érték és a gazdasági érték nem kölcsönös szférába 

tartozik. Az esztétikai érték független, míg a piaci érték különböző 

mértékben függ az esztétikai értéktől. A vevők hallgatnak a 

szakértőkre, de nem fordítva. Pozitív, de egyirányú kapcsolat áll fenn, 



 

amelyben az esztétikai érték önálló, nem szennyezett tényező marad. 

3 Az esztétikai érték és a gazdasági érték ellenséges szférákhoz tartozik. 
Egy 
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fordított kapcsolat áll fenn. A piaci érték csökkenti az esztétikai 

értéket. Az implicit üzenet az, hogy a piaci érték veszélyes a 

művészetre, ezért nem szabad, hogy beavatkozzon az esztétikai 

értékbe. Mivel az esztétikai érték nem természetszerűleg autonóm, az 

autonómia kell, hogy legyen a célja azoknak, akiket érdekel a 

művészet.6 

 
Az előző fejezetben a piacról és az ajándékozási szféráról adott leírásom 

a hármas számú értelmezéstől nem eltérő, ellenséges szférák jelenlétére 

utal. A kereskedelemben mindent pénzben mérnek, ami hajlamos a 

művészetet lealacsonyítani; csökkenti egy adott műalkotás esztétikai 

értékét. És így a kereskedelem bizonyítékait a szőnyeg alá kell söpörni. 

Eközben a műkedvelők az esztétikai értéket tekintik a művészet 

lényegének. Ha a művészet magasztos vagy szent, az az esztétikai értéke 

miatt van. Ezért a művészek és a művészetkedvelők úgy érzik, hogy meg 

kell védeniük az esztétikai érték fogalmát a piaci érték által okozott 

szennyeződéstől. 

Úgy tűnik, a kormányok is úgy gondolják, hogy az esztétikai és a piaci 

érték között negatív kapcsolat van. Például a művészetek 

"minőségének" előmozdítása érdekében sok kormány hajlamos 

támogatni a fiatal művészeket, akik még nem érvényesültek a piacon. Sok 

kormányzat szemében tehát az alacsony piaci érték magas esztétikai 

értéknek felelhet meg. Valójában maga a művészeti kormányzati 

támogatások létezése feltételezi az esztétikai érték és a gazdasági érték 

közötti általános negatív kapcsolatot.7 

Most a művész véleményéről áttérek az ellenérvre, a közgazdász 

érvére: a piaci érték megfelel az esztétikai értéknek a művészetekben. A 

közgazdász, William Grampp védi ezt az álláspontot a legbuzgóbban. 

"Amikor azt mondom, hogy a gazdasági és az esztétikai értékek 

összhangban vannak, arra gondolok, hogy ha a piacon kívül az A 

festményről azt mondják, hogy jobb, mint a B festmény, akkor a piacon 

az A ára magasabb lesz, mint a B-é".8 Másképp megfogalmazva ez már 

kevésbé hangzik kellemesen: Ha A ára magasabb, mint B-é, akkor A 

jobb. Ezt a feltételezett (rendi) megfeleltetést az esztétikai és a gazdasági 

érték közötti megfelelés tézisének vagy egyszerűen Grampp tézisének fogom 

nevezni.9 Grampp nem mondja ki, de tézisének egyértelmű 

következménye, hogy ha az egyik művész többet keres, mint a másik, 

akkor az figyelmesebb művész a jobb művész. Például, ha Lucian Freud 

többet keres, mint Jeff Koons, akkor az ő munkája művészileg jobbnak 

kell lennie. Ezt a következtetést a legtöbb műkedvelő határozottan 

visszautasítja. (Grampp egyedi festményekre hivatkozik, és ezért 

használhatja az árat a piaci érték helyett. Mivel az elemzés ebben a 
fejezetben olyan többszörözött művekre is vonatkozik, mint a grafikák, 

könyvek és CD-k, a gazdasági értéket a piaci értékkel jelölöm). 
Grampp vitái a két érték közötti megfelelésről 

természetesen nem jelenti azt, hogy a piaci érték egyirányú, azaz, hogy a 



 

piaci érték 
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az esztétikai érték határozza meg. Egymástól függenek. Véleménye 
szerint az esztétikai érték nem lehet független érték, mivel az olyan 

ökológiai változóktól is függ, mint a relatív szűkösség. Grampp például 
azt állítja, hogy ha Rembrandt még kevesebb önarcképet készített volna, 

akkor mind a piaci, mind az esztétikai értékük még magasabb lenne, 

mint amilyenek jelenleg is.10 Céljaink szempontjából a megfelelés tézise 
termékeny kiindulópontot kínál a gazdasági és esztétikai érték 

elemzéséhez. A tézis világos és pontos, elvileg azonban cáfolható.11 A 
megfelelés tézise egy tágabb és relevánsabb tézis része. Olyan 

közgazdászok, mint Grampp és Tyler Cowen, azt állítják, hogy a szabad 

piac és a kereskedelem a művészetekben gyakrabban segíti elő a minőséget 

vagy az esztétikai értéket, mint hogy károsítja azt.12 De mivel ezt a fajta 

tézist nehezebb értékelni, ezért nem is 
ezzel a fejezettel foglalkozik ez a fejezet. 

Ismétlem, a közgazdász azt az álláspontot képviseli, hogy a piaci 

teljesítmény és a művészetek minősége nagymértékben megfelel 

egymásnak.13 Így a művészek átlagosan azt kapják, amit 

megérdemelnek. Ha szenvednek, az azért van, mert a munkájuk 
minősége alacsony. A művészvilág ezzel szemben azt az álláspontot 

képviseli, hogy a művészetek minősége a piaci teljesítménytől függetlenül 

létezik. A művészek szenvedhetnek, mert nincs piaci bevételük, 

miközben valóban nagyszerű művészetet alkotnak. 

Mielőtt megpróbálnám értékelni ezeket az álláspontokat, röviden 

kitérek arra a kérdésre, hogy a piaci érték és az esztétikai érték 

társadalmi érték-e. 

 
 

3 Az értékek közösek 

 
A társadalmi változók alapvető fontosságúak e könyvben a művészetek 

gazdaságának megközelítésében. Mindazonáltal a "társadalmi" kifejezés 

nem igazán létezik a hagyományos közgazdasági megközelítésben. Ez a 

megközelítés az egyéni preferenciákon alapul. Noha az egyéni 

preferenciák a piacra jutnak, és így befolyásolják a piaci értéket, ez nem 

tekinthető társadalmi folyamatnak. A piaci érték tehát számos független 

egyén kölcsönhatásának automatikus eredménye, akik egyedül nem 

tudják befolyásolni a kimenetelt. A piaci érték tehát nem társadalmi 

érték, hanem objektív érték. 

A modern közgazdászok azonban tisztában vannak azzal, hogy a 

preferenciák nem adottak és függetlenek; a preferenciák egymástól 

függnek. 14 Ennek ellenére véleményük szerint a standard közgazdasági 

elmélet hasznos "megközelítést" kínál, nem feltétlenül reális világképet. 

Ugyanakkor a legtöbb közgazdász nem vitatja azt a tézist, hogy a piaci 



 

érték társadalmi érték. 

El kell azonban ismerni, hogy a gazdasági elmélet építőkövei az 

egyének. A közgazdászok ragaszkodnak az úgynevezett módszertani 
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cal individualizmus.15 Ha a társadalmi értékek valóban léteznek, akkor 
azok az egyéni értékekből vagy preferenciákból erednek. A 

szociológusok ezzel szemben a társadalmi értékekre alapozzák 
megközelítésüket, amelyek szerintük nem az egyéni értékek összessége. 

A társadalmi értékek viszonylagos autonómiát tartanak fenn.16 Amíg 
komolyan vesszük a társadalmi értékeket, addig nincs szükség arra, 

hogy ebben az összetett vitában állást foglaljunk.17 

E könyv keretében az értékfogalmak elemzése nem szükséges, és 

végső soron zavaró lenne. 18 Az elsőrendű és a magasabb rendű értékek 

(vagy meta-értékek) közötti különbséget - ahogyan azt a 

társadalomtudósok és a közgazdászok is megjegyzik - azonban nem 

lehet figyelmen kívül hagyni.19 Az ízlés és az ebből következő vásárlói 

magatartás a figyelemi értékeken nyugszik. Vegyük például Williams 

urat; neki magasabb rendű értéke van, mert azt akarja, hogy "korának 

emberének" tekintsék. Ezért a fiatal szerzők műveit részesíti előnyben, 

ami egy elsőrendű értéket képvisel. Ez azt jelenti, hogy a magasabb 

rendű értékek és a figyelemi értékek függnek egymástól, de nem 

determinisztikus módon. A first- és a magasabb rendű értékek közötti 

ellentmondások nem függetlenek. Smith úr például Tom Jones cd-ket 

vásárol és pornófilmeket néz, ugyanakkor szégyelli ezt a fajta kon- 

sumciót. Nyilvánvalóan a lelkiismerete azt súgja neki, hogy másfajta 

zenét és filmeket kellene előnyben részesítenie. A lelkiismeretében 

magasabb értékeket internalizált, amelyek fontosabbak számára, mint a 

mindennapi értékek. 

Az egyének egymásnak ellentmondó értékek fenntartásának 

lehetősége nélkül nem létezhetett volna az 1. fejezetben leírt kulturális 

alsóbbrendűség és az ebből következő aszimmetrikus ítélőképesség. A 

gyakorlatban például az alacsonyabb iskolai végzettségű emberek más 

művészetet vásárolnak, mint a magasabb iskolai végzettségűek; 

figyelemi értékeik különböznek. Ennek ellenére, amikor a fiatalabbakat 

arra kérik, hogy rangsorolják az alacsony és a magas művészeti 

értékeket, a magasabb rendű értékek általános értelemben megfelelnek 

az elit rangsorolásának. Ezért esetükben a first és a magasabb rendű 

értékeknek ellentmondaniuk kell egymásnak. 

A társadalmi értékek, amelyeket elsősorban egy adott csoporton belül 

osztanak meg, csoportos attitűdöt eredményeznek. A művészek és a 

közgazdászok például különböző attitűdökkel rendelkeznek. Kisebb 

mértékben ugyanez vonatkozik a művészek különböző csoportjaira, 

például a zeneszerzőkre és a koreográfusokra. Ezeknek az attitűdöknek 

a tipikus elemei általában ismeretek. Nem kell tehát túlságosan 

meglepődnünk azon, hogy a bennem élő művész és a bennem élő 

közgazdász közötti - az egyes fejezetek bevezetőjében bemutatott - viták 

nagyrészt előre eldönthetőek. 
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4 Nincs olyan, hogy tiszta műalkotás 

 
Igazuk van a művészetkedvelőknek, amikor azt mondják, hogy az 

esztétikai érték független az olyan értékektől, mint a piaci érték és más 

társadalmi értékek? Ha a különböző szférák valóban függetlenek vagy 

nem kölcsönösek, akkor vagy nincs kapcsolat az esztétikai és a piaci 

érték között, vagy a piaci érték alkalmazkodik az esztétikai értékhez, de 

fordítva nem. 

Az esztétikai érték definíciója szerint társadalmi érték: az egyes 

szakértők, akik szükségszerűen egymásra hallgatnak, közösen 

határozzák meg az esztétikai értéket. Mindazonáltal sok szakértő 

számára az esztétikai érték egy teljesen független érték, amely a 

műalkotásban rejtőzik. 

Nézzük meg közelebbről a szakértői magatartást. Négy olyan esetet 

említek, amikor a piaci értéket a társadalmi körülmények influenzálják, 

kettőben pedig az esztétikai értéket is befolyásolják. 

1 Abban a pillanatban, amikor az emberi szem számára láthatatlan 

jellemzők mérésére szolgáló új technikák felfedték, hogy egy 

Rembrandt-festményt az egyik tanítványa készített, vagy hogy egy 

Picasso-litográfia hamisítvány, e művek ára, valamint esztétikai 

értékük a szakértők szemében zuhanórepülésbe kezdett. 

2 Amikor Warhol Marilyn Monroe-portréi közül bármelyik eladásra 

kerül, mindig magasabb árat ér el, mint a többi portréja. Ráadásul 

Warhol életművén belül a Monroe-portrék nagy figyelmet kaptak a 

szakértőktől, akik több pozitív kritikát írtak róluk, mint a többiről. 

3 A közelmúltig a vállalatok, de alapítványok és kormányzati 

intézmények is viszonylag sok nagyméretű és színes absztrakt 

kifejező festményt vásároltak, amelyeket dekorációként használtak a 

termekben vagy az íróasztalok mögött. E kereslet miatt az ilyen 

típusú festmények piaci értéke magasabb volt, mint amilyen 

egyébként lett volna. A szakértők azonban buzgón állítják, hogy e 

festmények esztétikai értékét nem befolyásolta az, hogy ezek az 

intézmények hogyan használták a képeket. 

4 Egy metszet másolatai pontosan egyformák, de a bizonyításukban, 

azaz a tulajdonjoguk történetének dokumentálásában különböznek: 

az egyik metszet a készítése óta egy királyi gyűjtemény része, míg a 

másik nem. Ezért az elsőt magasabb áron adják el, mint az utóbbit. A 

szakértők számára azonban ez a különbség nem számít.20 

 
Mind a négy példában társadalmi tényezők befolyásolták a piaci értéket. 

Az első kettőben a szakértők esztétikai véleményét is befolyásolták.21 (A 
harmadikban a szakértők tagadják az influenciát. Ha azonban a tizedik 
flór szemszögéből néznénk, akkor valószínűleg bebizonyíthatnánk, hogy 



 

a flórában is 
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harmadik példa, hogy a szakértőket influensezte azoknak a szemet 

gyönyörködtető absztrakt expresszionista festményeknek a mindenütt 

jelenléte, de ennek nyilvánvalóan nem voltak tudatában). Mindenesetre 

az első két példa azt mutatja, hogy még a szakértők is elismerik, hogy 

esztétikai ítéleteiket néha társadalmi körülmények befolyásolják. 

A példák azért tanulságosak, mert azt mutatják, hogy a szakértők 

meghúznak egy határt. Ebben az esetben a vonalat a második és a 

harmadik példa között húzzák meg. A szakértők közötti szabályok és 

konvenciók szabályozzák, hogy mi kerül bele az esztétikai érték 

meghatározásába. Ezeknek a szabályoknak és konvencióknak a létezése 

azt jelenti, hogy az esztétikai érték a gyakorlatban társadalmi 

konstrukció. 

Ezek az észrevételek még csak nem is érintették annak lehetőségét, 

hogy a művészetnek a szakértői döntéstől független, saját esztétikai 

értéke lehet. Lehet-e a művészet önmagában értékes? Az emberek 

egyértelműen vágynak az eredendő érték eszméjére. Sok műkedvelő, és 

ez alól én sem vagyok kivétel, a tiszta műalkotásokat keresi. Hinni 

akarnak a hallgatás, olvasás és nézés naiv vagy szűzies 

megközelítésében, mintha a könyv, a hang vagy a festmény lenne a 

figyelem. Azt hiszik, hogy csak ebben a módban maradhatnak igazán 

fogékonyak a művészetre. Az a hit, hogy a művészet szent, csak táplálja 

az egyedülálló vallási élményhez hasonlítható ősi esztétikai élmény 

elképzelését. Az emberek azonban soha nem teljesen nyitottak, és nem 

is élnek ürességben. Társadalmi értékeik és a művészethez való 

viszonyuk határozza meg, hogy egy műalkotás mely elemeit olvassák, 

hallják vagy látják. 

Ha egy Van Eyck-festményt hátrahagynának egy új-guineai őslakos 

törzsnek, a törzs valószínűleg úgy kezelné, mint bármelyik másik táblát. 

Mivel a törzs tagjai más társadalmi környezetben élnek, nem látnának 

semmi rendkívülit a vásznon. Az egyetlen érték, amit képviselhet, az a 

tető zsindelye vagy a faanyag. 

Az egyik fenti ábrán Alex megpróbálja összehasonlítani a saját 

munkáját sikeres barátja, Adrian munkájával. Barátja munkájának 

nagyobb a piaci értéke, és a szakértők nagyobb figyelmet fordítanak rá. 

Alex azonban úgy véli (vagy reméli), hogy ha a társadalmi hatást 

kivonjuk, az ő munkáját nem fogják rosszabbnak ítélni, mint Adriánét. 

Inkább a "tiszta" műalkotások "belső" értékét hasonlítja össze. De 

lehetetlen minden társadalmi értéket kiiktatni és tiszta lappal kezdeni. 

A gyakorlatban Alex csak azokat az értékeket hagyja figyelmen kívül, 

amelyekről ő személy szerint nem akarja, hogy zavarják a műalkotás 

"belső" értékét, mint például a korkülönbségük. De egy elfogadhatóbb 

érték, mint például a művük homoerotikus tartalma, továbbra is 

hatással van a "belső" érték megítélésére. 

Barbara Smith rámutatott, hogy ha minden társadalmi értéket 

kivonunk, akkor nem marad semmiféle érték. Azt írja: "Ha az összes 

ilyen hasznosságot, inter- estet és sajátos értékforrást kivonjuk, semmi 



 

sem marad. Vagy másképp fogalmazva: egy mű "alapvető" értéke a 
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A művészet mindabból áll, amitől általában megkülönböztetik."22 Ezért 

az esztétikai és nem esztétikai értékek közötti felosztás szükségképpen 

a társadalmi megítéléstől függ. 

Az esztétikai ítéletek koronként és az érintett társadalmi csoporttól 

függően változnak. Ebből következik, hogy sok műkedvelő és művész 
állításával ellentétben a művészetnek nincs belső értéke (15. tézis). Az 

esztétikai érték nem önálló érték, hanem társadalmi érték (16. tézis). Ez a 

következtetés megnyitja az utat e fejezet fő kérdésének tárgyalása előtt: 

hogyan függ össze az esztétikai és a piaci érték? Negatív a kapcsolat, 

ahogyan azt sok művész és műkedvelő gondolja, vagy pozitív, ahogyan 

azt a közgazdászok gondolják? 

 
 

5 A vevők befolyásolják a piaci értéket és a szakértők esztétikai értékét 

 
Ki határozza meg az esztétikai értéket és a piaci értéket? Az esztétikai és 

a piaci értékek viszonyával kapcsolatos vita megvitatásakor hasznos 

lehet, ha először is megpróbáljuk megválaszolni ezt a kérdést. 

Ki határozza meg a piaci értéket? Mint korábban említettük, a szokásos 

öko- nomikában számos független szereplő határozza meg az árat. A 

neoklasszikus közgazdaságtanban az úgynevezett "szuverén" 

fogyasztók állnak az első helyen. A termelők viszonylag jelentéktelenek; 

magatartásukat a fogyasztók kívánságaihoz igazítják. A mi érvelésünk is 

azon az elképzelésen alapul, hogy a termelők viszonylag jelentéktelenek, 

amikor a művészeti termékek piaci értékének közvetlen 

befolyásolásáról van szó.23 (Ha mégis sikerül nekik, akkor általában 

szakértőkön mint társtermelőkön keresztül. Amint látni fogjuk, az ilyen 
szakértők az esztétikai értékről alkotott véleményükön keresztül 

befolyásolják a piaci értéket). 

Nem minden fogyasztó befolyásolja a piaci értéket. És ha igen, akkor 

is különböző mértékben. Az úgynevezett mély zsebű piacokon a vevőknek 

mély zsebekre (sok pénzre) van szükségük ahhoz, hogy részt vegyenek 

a piacon, és végső soron befolyásolják a piaci értéket.24 Fontos 

festményeket adnak el a mély zsebű piacokon. Először egy egyedi 

tranzakciót fogok megvizsgálni. Amikor egy adott festményt eladnak, 

úgy tűnik, hogy egy gazdag ember fizetési hajlandósága határozza meg 

annak piaci értékét. Amint azonban korábban említettük, a háttérben 

működő más gazdag emberek is hozzájárulnak a piaci érték 

meghatározásához. Ez különösen világossá válik egy árverésen. Minél 

több pénzzel rendelkező érdeklődő vesz részt az árverésen, annál 

magasabb az ár. (Egy kereskedelmi galériában a mechanizmus 

nagyjából ugyanez, de közvetettebb módon és több korlátozással. 25) 

Ha egyetlen festmény piaci értéke helyett az egész műalkotás értékét 



 

nézzük, például egy bizonyos műfajban, akkor annak piaci értéke a 

vevők egy csoportjának fizetési hajlandóságától függ. Sup- 
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pózban összehasonlítjuk az új grafikai festmények és az absztrakt 

expresszionista festmények eladásának alakulását. És tegyük fel, hogy 

az előbbi eladásai jobban nőnek, mint az utóbbiaké. Ebben az esetben ez 

azt jelenti, hogy a gazdag fogyasztók relatív fizetési hajlandósága 

megnőtt az új figuratív művészetért. Metaforikusan szólva, azok az 

emberek, akik megengedhetik maguknak az ilyen festményeket, azt 

mondhatjuk, hogy "megszavazták" az eladásra kínált árukat. A piaci 

érték tehát nem különbözik egy választási folyamat eredményétől, ahol 

a kellő pénzzel rendelkező emberek "szavaznak" a termékekre. Ebben a 

példában az absztrakt expresszionizmussal szemben az új fig- uratív 

művészet a győztes. 

A művészetekben nem csak mély zsebű piacok, hanem úgynevezett 

tömegpiacok is léteznek.26 Például a CD-ket és a könyveket 

tömegpiacokon értékesítik. Viszonylag olcsók, ezért több ember 

engedheti meg magának őket. A piaci érték itt is a fogyasztók fizetési 

hajlandóságától függ. De itt a fizetési hajlandóság nem magasabb 

árakban, hanem nagyobb eladásokban nyilvánul meg. Egy tömegpiacon 

a választási folyamat metaforája még inkább helyénvaló. Egy népszerű 

zeneszerző cd-jének vagy egy sikeres szerző könyvének megvásárlása 

azonnal növeli az eladásokat. Az a tény, hogy ezek a vásárlások gyakran 

felkerülnek a bestsellerlistákra, tovább erősíti a választási analógiát. 

De nem csak a technikailag reprodukált művészetet értékesítik a 

tömegpiacokon; a művészeti múzeumok és a mozik is a tömegpiacokon 

működnek. Az élő előadóművészetek köztes helyzetben vannak, mivel 

az élő előadáson való részvétel viszonylag drágább, de nem olyan 

költséges, mint a festményvásárlás. Eközben a túlságosan drága 

előadóművészeti előadások - operák vagy kis exkluzív popkoncertek - 

inkább a mély zsebű piacokon működnek. 

Mind a tömeg-, mind a mély zsebű piacokon a piaci érték 

befolyásolásának sine qua nonja a vásárlóerő. Az embereknek elegendő 

pénzzel kell rendelkezniük, és késznek kell lenniük arra, hogy azt az 

adott művekre költsék. A tömegpiacok és a mély zsebű piacok közötti 

különbség tehát az, hogy az alacsony árak azt jelentik, hogy a 

tömegpiacokon több ember tud részt venni, mint a mély zsebű 
piacokon. Így a piaci érték a mély zsebű piacokon a gazdag emberek egy 

kis csoportjának fizetési hajlandóságától függ, míg a tömegpiacokon a 

kevésbé tehetős fogyasztók nagy csoportjainak fizetési hajlandóságától. 

A választási folyamat metaforájához igazodva azt mondhatjuk, hogy 

az emberek a műtárgypiacon különböző termékekre szavaznak, és a 

piaci értékről azt mondhatjuk, hogy ennek a folyamatnak az eredménye. 

Ez azonban nem demokratikus folyamat. Az emberek által leadható 

szavazatok száma a vásárlóerejüktől függ. Az extrém mély zsebű 

piacokon kis csoportok vagy akár egyetlen személy is döntően 

befolyásolhatja a piaci értéket. Amikor a Saatchi és Saatchi londoni 

reklámügynökség egyik Saatchi testvére Damian Hirst műveit kezdte 

vásárolni magángyűjteménye számára, a művek ára azonnal 



 

megemelkedett. És amikor aztán tovább... 
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a gyűjtemény Sandro Chia-festményeit, Chia életművének pénzbeli 

értéke jelentősen csökkent. 

Mivel a gazdagok nagy tartalékokkal rendelkeznek a rendelkezésre 

álló jövedelem tekintetében, a piaci értékre gyakorolt öko- nomikus 

befolyásuk lényegesen nagyobb, mint a szegényeké. Ez azonban csak az 

egyénekre vagy az azonos méretű csoportokra érvényes. Ha az árak elég 

alacsonyak, és a "szegények" csoportja elég nagy, kol- lektív gazdasági 

erejük ugyanolyan meghatározó lehet. Azok a társadalmi csoportok, 

amelyeknek a múltban kevés rendelkezésre álló jövedelmük volt arra, 

hogy luxuscikkekre költsenek, azóta jelentős vásárlóerőre tettek szert. 

Hajlamosak egyre többet költeni olcsó, főként technikailag reprodukált 

művészeti termékekre, és így jelentős befolyással bírnak e termékek 

piaci értékére. Ezért valójában nem is olyan meglepő, hogy a 

műkereskedőkkel ellentétben a lemezkiadók inkább e tömegek ízlését 

célozzák meg a művészetfogyasztók kis, tehetős csoportjai helyett. 

Így a tömegpiacokon a művészetre pénzt költeni hajlandó nagy 

csoportok határozzák meg a piaci értéket, míg a mély zsebű piacokon a 

művészetre pénzt költeni hajlandó gazdagok kis csoportja határozza 

meg a piaci értéket. Ha valóban ezek a csoportok határozzák meg a piaci 

értéket, akkor ki határozza meg az esztétikai értéket? Az esztétikai érték 

fentebb megfogalmazott definíciója alapján az esztétikai értéket 

szakértők határozzák meg. A vevőkhöz hasonlóan a szakértők is a 

szavazókhoz hasonlíthatók. És a piaci értékhez hasonlóan az esztétikai 

érték is összehasonlítható a szavazási folyamat eredményével. Az 
esztétikai érték esetében azonban nem a vásárlóerő, hanem a szavak 

ereje vagy a kulturális hatalom határozza meg a résztvevők 

szavazatainak számát. Egy jó hírnévvel rendelkező szakértőnek 
nyilvánvalóan nagyobb beleszólása van az esztétikai érték 

meghatározásába, mint egy ismeretlen művészettörténésznek, aki csak 

most szerzett mas- 

ters fokozat. 

Meg kell jegyeznünk, hogy e fejezetben alkalmazott 

megközelítésünkben nem fordítunk külön figyelmet a producerek - 

művészek, lemezkiadók, kiadók és a művészeti világ más szereplőinek - 

befolyására. - de ez nem jelenti azt, hogy a producerek irrelevánsak 

lennének az esztétikai és a piaci érték meghatározásában. Az érvelés 

kedvéért azonban a "producereket" a "szakértők" kategóriájába 

sorolom. Bourdieu szavaival élve, ők termelik a hitet. 27 Befolyásolják az 

esztétikai értéket, és ha a piaci érték és az esztétikai érték nem 

függetlenek egymástól, akkor közvetve a piaci értéket is befolyásolják. 

(A későbbi fejezetekben specifikus figyelmet szentelünk majd a 

termelők és intézményeik hatalmának). 

 



 

 
6 A hatalmi különbségek a gazdasági, kulturális és társadalmi tőkén 

alapulnak 

 
Lehetséges, hogy a társadalmi csoport erői, hogy a vezető szakértők 
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tartoznak, különböznek a fogyasztókétól? A művészeti fogyasztók 
átlagosan olyan társadalmi csoporthoz tartoznak, amely viszonylag 
nagyobb gazdasági tőkével (vagyonnal) és jövedelemmel rendelkezik, és 

így nagyobb vásárló- vagy gazdasági erővel rendelkezik. A 

műtárgyvásárlás során a gazdasági hatalmukat használják fel. Az ő 
költéseik befolyásolják a művészet piaci vagy gazdasági értékét. Közben a 

szakértők egy olyan társadalmi csoporthoz tartoznak, amely sok 
kulturális tőkével és ezért nagyobb kulturális hatalommal rendelkezik. A 

szakértők kulturális hatalmukat a művészetekben használják fel. 
Kulturális befolyásuk vagy kulturális tekintélyük befolyásolja a 
művészet gazdasági értékét. 

A gazdasági tőke pénzből és olyan eszközökből áll, mint például 

ingatlanok, amelyek gyorsan készpénzre válthatók. (A "gazdasági" 
szféra, a "gazdasági" érték és a "gazdasági" hatalom kifejezésekhez 

hasonlóan a "gazdasági" tőke helyett a "monetáris" vagy "pénzügyi" 
tőke kifejezés használata lett volna kívánatos, de a "gazdasági tőke" 

használatával nem térek el a közhasználattól. 28) 

A szociológusok bevezették a kulturális tőke és a társadalmi tőke 
fogalmát. Az utóbbi időben egyre több közgazdász is elkezdte használni 

ezeket a fogalmakat.29 A kulturális tőke elsősorban a beépített 

képességekre és diszpozíciókra utal. A kognitív képességek a kulturális 

tőke részét képezik.30 A társadalmi tőke a társadalmi kapcsolatok 

hálózatából származó jelenlegi és potenciális erőforrásokra utal. A 
hírnév gyakran szimbolizálja a társadalmi és kulturális tőke pozíciókat. 
A gazdasági tőkével ellentétben a társadalmi és kulturális tőkét nem 

lehet könnyen elcserélni vagy megvenni és eladni.31 

A különbségek relatívak. Egyrészt a szakértők társadalmi csoportja 

nemcsak kulturális tőkével, hanem némi gazdasági tőkével is 

rendelkezik. Hiszen a legtöbb szakértőnek több pénz áll rendelkezésére, 

mint az átlagembereknek. De minden egyes szakértőnek kevesebbet kell 

költenie, mint az átlagos gazdag embernek, aki festményeket vásárol; és 

a szakértők mint csoport szintén kevesebbet tudnak költeni, mint a 

könyvvásárlók nagy csoportja. Másrészt a képzőművészetet vásárló 

"pénzemberek" nemcsak gazdasági tőkével, hanem némi kulturális 

tőkével is rendelkeznek. Ők bizonyára az átlagosnál több kulturális 

tőkével rendelkeznek, de ettől függetlenül kulturális tőkéjük kevésbé 

értékes, mint a szakértők kulturális tőkéje. 

A gazdasági tőke fontos a piacon; ez teszi lehetővé a költekezést. A 

kol- lektív kiadások határozzák meg a művészeti termékek egy 

csoportjának piaci értékét. Az esztétikai érték meghatározásában a 

kulturális tőke a legfontosabb. A szakértők tőkéjükkel befolyásolják az 

esztétikai értéket. Teszik ezt egy egymás közötti diskurzuson belül és 

nagyobb társadalmi csoportokon belül, amelyeknek részei. Közösen 

választják ki és mérlegelik az esztétikai értéket meghatározó 

tényezőket. A társadalomtudósok sokat írtak erről a kiválasztási és 

mérlegelési folyamatról.32 



 

Az esztétikai érték megállapításánál a kulturális tőke birtoklása a 

döntő, a piaci érték megállapításánál pedig a kulturális értékek 

birtoklása a meghatározó. 
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A gazdasági tőkének az a része, ami számít (17. tézis). Ha a fontos 

vásárlókat befogadó társadalmi csoport és a vezető szakértőket 

befogadó társadalmi csoport különbözik a tőke összetételében és 
következésképpen az ízlésükben is, ez megmagyarázza, hogy a 

gazdasági és az esztétikai érték nem mindig egyezik meg.33 Akár negatív 
viszonyban is állhatnak egymással, ahogyan azt egyes művészek és 

műkedvelők állítják. 

 
 

7 A tömegpiacokon a minőség és az értékesítés könnyen eltér 
egymástól 

 
Miért fogy olyan jól a tömegpiacon az a művészet, amelyet a szakértők 

rosszabbnak ítélnek? Valójában jobban fogy, mint a "minőségi 

művészet". Ez egy gyakori jelenség a könyvek, CD-k, filmek és videók 

tömegpiacán. Például Steven Spielberg filmjeinek piaci értéke sokkal 

magasabb, mint Werner Herzog filmjeinek piaci értéke. Ugyanez 

vonatkozik Allistair McClean könyveire is William Golding könyveihez 

képest. Mindazonáltal a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy Herzog 

és Golding magasabb esztétikai értéket képvisel. 

A mély zsebű piacokkal ellentétben nem valószínű, hogy ezt a 

jelenséget az átlagos szakértők és az átlagos vevők közötti 

tőkeösszetétel eltérése okozza. (A szakértők valószínűleg több pénzzel 

és több kulturális tőkével rendelkeznek, mint az átlagos vevők, de nem 

feltétlenül különböző arányban.) A piaci értéket meghatározó kollektív 

vásárlóerőben mutatkozó különbségek okozzák. Az átlagos ízlésű, 

átlagos vásárlók nagy számban lépnek be a tömegpiacokra, és így növelik a 

szakértők által csekély esztétikai értékűnek ítélt műalkotások piaci 

értékét. Ezért a kis kulturális hatalommal rendelkező nagy csoportok és 

a nagy kulturális hatalommal rendelkező kis csoportok közötti 

vásárlóerő-különbség meglehetősen nyilvánvaló, de könnyen figyelmen 

kívül hagyható oka a tömegpiaci esztétikai és a piaci értékek közötti 

eltéréseknek. 

A tömegpiacokon általános szabály, hogy az esztétikai érték eltér a 

piaci értéktől. Ezt mutatja a két rendező és a két szerző esete. A 

tömegpiacokon a fogyasztók nagy csoportjai vásárolnak műalkotásokat, 

például könyveket és CD-ket vagy jegyeket élő előadásokra és filmekre. 

Bár az egyes embereknek lehet, hogy kevés a rendelkezésre álló 

jövedelmük, de együttesen sok pénzük van, és ezt számos olcsó 

műalkotásra költik, így növelve azok piaci értékét. 

Míg a tömegfogyasztók piaci értékre gyakorolt kollektív befolyása 

számukkal arányosan nő, ugyanez nem vonatkozik az esztétikai értékre 

gyakorolt befolyásukra. Igaz, hogy vannak saját szakértőik, akik osztják 



 

különböző ízlésüket. Ezek a szakértők a népszerű televíziós 

műsorokban és a napilapokban mesélnek. Mindazonáltal, 
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nagy számuk ellenére e szakértők általános befolyása az esztétikai érték 

meghatározásában viszonylag csekély. Kevés kulturális hatalommal 

vagy influenciával rendelkeznek, különösen a magas kultúra 

szakértőinek csoportjához képest. És mivel ezek a magas kultúra 

szakértői általában különböző társadalmi csoportokhoz tartoznak, 

kulturális preferenciáik is eltérőek, és kevés esztétikai értéket 

tulajdonítanak az átlagfogyasztó által preferált művészetnek. (Ebben az 

esetben, bár a kollektív költés az egyéni költés összege, a kollektív 

kulturális influencia nem az egyéni kulturális influenciák összege. A 

pénzzel ellentétben a kulturális tőke megtestesült, és így nehezen 

adható át egyik személyről a másikra. A számok nem feltétlenül adják 

össze a kulturális hatalmat). 

Az esztétikai és a piaci érték közötti megfelelés hiánya a 

tömegpiacokon a kulturális aszimmetria jelenségével függ össze, amelyet 

az 1. fejezetben tárgyaltunk. Az érv az volt, hogy amíg létezik társadalmi 

rétegződés, és amíg a művészeti termékeket a társadalmi térben 

elfoglalt pozíció megjelölésére használják, addig a művészetről alkotott 

ítéletek aszimmetrikusak maradnak. A társadalom felsőbb rétegeiből 

származó emberek "természetesen" lenézik az alattuk lévők 

művészetét, míg az utóbbiak "természetesen" felnéznek az előbbiek 

művészetére. Bár az alsó fogyasztói rétegek nem gazdagok, 

összességében mégis sok pénzzel rendelkeznek, amit elkölthetnek. És 

még ha csodálják is társadalmi feljebbvalóikat, nem ennek megfelelően 

költik a pénzüket. Itt tér el tehát a piaci érték az esztétikai értéktől. 

Mivel a magas kultúra szakértői a társadalom felsőbb rétegeiből 

kerülnek ki, az ízlésük szükségszerűen eltér az átlagfogyasztótól. Ezért 

a tömegpiacokon a gazdasági érték és az esztétikai érték 

szisztematikusan eltér egymástól (18. tézis). Ez azt bizonyítja, hogy 

mind a közgazdásznak, mind a művésznek néha igaza van, néha 

pedig téved. A magas esztétikai érték és az alacsony piaci érték 

együtt járhat, de nem feltétlenül. Az értékek eltérései a hatalmi 

különbségekről árulkodnak. Elég nagy erőfeszítésbe került, hogy erre a 

meglehetősen nyilvánvaló következtetésre jussunk. De így könnyebb 

lesz megmagyarázni a gazdasági és esztétikai érték eltéréseit a mély 
zsebű piacokon. 

 
 

8 A kulturális felsőbbrendűségért folytatott küzdelem a vizuális művészetekben 
(egy példa) 

 
A képzőművészeti piac egy mély zsebű piac. Jó alkalmat kínál arra, hogy 

megvitassuk az esztétikai és a piaci érték közötti lehetséges eltéréseket. 

Az elmúlt évtizedekben számos országban a képzőművészet két fontos 

stílusában alakult ki eltérés a piaci és az esztétikai érték között. E 

stílusok összehasonlítása során a közgazdászok azon felfogásának 

cáfolata tűnik fel, miszerint a minőség és az eladások megfelelnek 



 

egymásnak. 

A két stíluscsoportot nem mindig ugyanazzal a névvel illetik. Követem 
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Nathalie Heinich, aki a "modern művészet" és a "kortárs művészet" 

viszonylag semleges kifejezéseket használja.34 Zárójelben azonban a 

"hagyományos művészet" és az "avantgárd művészet" közismertebb 

kifejezéseket is használom.35 Az érintett stílusokat nehéz leírni. 

Valószínűleg a két csoporthoz kapcsolódó ismert művészek nevei 

alapján lehet őket a legjobban megérteni. Nagy-Britanniában például 

Damian Hirst képviseli a kortárs (avantgárd) művészetet, míg Freud, 

Auerbach és Kitaj a modern (hagyományos) művészetet. Hangsúlyozni 

kell, hogy ebben a könyvben az "avantgárd" kifejezés rokon és bevett 

stílusok csoportjára utal, nem pedig a szó szoros értelmében vett 

avantgárdra. (Hiszen a művészet nem lehet egyszerre befutott és 

avantgárd. Jelenleg a "kortárs művészet" és az "avantgárd művészet" 

kifejezéseket néha az "élvonalbeli művészet" helyettesíti. Nagy-

Britanniában a "hagyományos művészet" vagy a "modern művészet" a 
"komoly művészet" elnevezést is viseli). 

A modern (hagyományos) művészek a művészetüket egy meglévő, 

régóta fennálló művészeti hagyományon belül alakítják ki. A mottó a 

folytatás a modifikációval. A másik jellemző a hitelesség hangsúlyozása. 

A művész személyes érintettsége könnyen felismerhető. A kortárs 

(avantgárd) művészet ezzel szemben a korábbi művészeti 

irányzatokkal, így különösen a realizmussal és az impresszionizmussal 

szemben próbál alternatívát kínálni. Néha látható utalások történnek 

ezekre a korábbi stílusokra, de inkább csak megjegyzésként, mint a már 

kialakult hagyomány kiterjesztéseként. A hitelesség nem hiányzik 

teljesen, de nem is hangsúlyozzák túlságosan. Ez a fajta művészet 

hajlamos az önreferenciára. Ez különösen igaz a konceptuális 

művészetre és az installációkra. 

A modern (hagyományos) művészet piaci értéke ugyanolyan magas 

vagy magasabb, mint a kortárs (avantgárd) művészet piaci értéke. A 

felső jövedelmek magasabbak a modern (hagyományos) területen, mint 

a kortárs területen. Lucian Freud például lényegesen többet keres, mint 

Damian Hirst. Mindazonáltal a fő különbségnek kevésbé a rendkívül 

magas jövedelmekhez van köze, mint inkább a vonzó vagy 

meglehetősen magas jövedelmű művészek számához. Ez a szám a 

modern (hagyományos) területen is magasabbnak tekinthető. 

Hollandiában ez a két piac egészen a közelmúltig viszonylag jól 

elkülöníthető volt. Mivel a legtöbb fontos kritikus hajlamos figyelmen 

kívül hagyni a hagyományos művészetet, az emberek hajlamosak azt 

gondolni, hogy ez a piac kicsi. De a művészeti vásárok és az általam 

ismert művészek alapján más kép kezd kialakulni. Az élő művészek által 

alkotott modern (hagyományos) képzőművészet valószínűleg legalább 

akkora (ha nem nagyobb) részesedéssel bír a teljes piacon, mint az 

avantgárd művészet.36 De amikor az esztétikai értékről van szó, más 



 

kép kezd kialakulni. Míg a modern (hagyományos) művészet piaci 

értéke általában magasabb, esztétikai értéke alacsonyabb, mint a 

kortárs művészeté. 
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(avantgárd) művészet. Az elismert vezető szakértők többsége inkább az 

avantgárd művészetet részesíti előnyben. Meg kell azonban jegyezni, 

hogy mind a modern (hagyományos) művészetnek, mind a kortárs 

(avantgárd) művészetnek megvannak a maga szakértői körei. A 

kilencvenes években például Nagy-Britanniában Damian Hirst volt az 

avantgárd szakértők kedvence, és munkáit a legmagasabb esztétikai 

értékűnek tartották. A tradicionalista szakértők eközben Freud és 

Auerbach munkáit részesítették előnyben. 

Jelenleg a legtöbb országban a kortárs (avantgárd) művészeti 

szakértők a legbefolyásosabbak. Nem értékelik a modern 

(hagyományos) műalkotásokat. Ezért a hagyományos képzőművészet 

esztétikai értékét a magasabb piaci értéke ellenére is kisebbnek tartják, 

mint az avantgárd művészetét. A tradicionalista szakértők influenciája 

tehát nyilvánvalóan sokkal kisebb, de nem is teljesen hiányzik. Ez 

országonként változó. A holland tradicionalista szakértők egyre inkább 

az avantgárd szakértők árnyékában találják magukat. Nagy-Britanniában 

viszont a két esztétikai tábor továbbra is verseng egymással. Ott a 

tradicionalista szakértők és művészek nem hódolnak be az avantgárd 

dominanciájának, és még mindig a múltbeli fölényük visszaállításáért 

küzdenek. 

 
 

9 A szavak hatalma kihívja a pénz hatalmát 

 
Miért van a kortárs (avantgárd) képzőművészeti szakértők nagyobb 

kulturális tekintélye, mint a modern (hagyományos) képzőművészeti 

szakértőké? Nyilvánvalóan az avantgárd kulturális tőkéje értékesebb, 
mint a hagyományőrzőké. Az avantgárd szakértők az úgynevezett "új 

kulturális elithez" tartoznak, amely kihívást jelent a tradicionalista 

"gazdasági elit" számára. A tradicionalisták ahhoz a gazdasági elithez 

kapcsolódnak, amely a legtöbb öko- nomikus tőkével rendelkezik.37 Így 

elmondhatjuk, hogy a két csoport különbözik a tőkéjük összetételében. 

Ezek az elitek nyilvánvalóan különböző típusú emberekből állnak. A 

gazdasági elit képes művészetet vásárolni; néha milliókba kerülő 

művészetet. A kulturális elit eközben többnyire jól képzett 
bérmunkásokból áll, akiknek kevesebb pénzük van, és így kevesebb és 

olcsóbb műalkotást vásárolnak. Ezeknek az eliteknek más a társadalmi 

múltjuk, és így más az ízlésük is.38 A kulturális elit inkább az avantgárd 

művészetet kedveli, míg a gazdasági elit a hagyományosabb 

képzőművészetet. 

Mindazonáltal az egyik elit nem kizárólag a piaci értéket, míg a másik 

nem kizárólag az esztétikai értéket határozza meg. Közvetve a gazdasági 

elit befolyásolja az esztétikai értéket, míg a kulturális elit a piaci értéket. 

Egyrészt a szakértők, például a művészettörténészek, akik a kulturális 

elit részét képezik, tanácsot adnak a gyűjtőknek, akiknek sok gazdasági 
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főváros. Másrészt az ár és az értékesítésből származó bevétel 

ingadozásai befolyásolják a szakértők döntéseit, akár tudatában vannak 

ennek, akár nem. Ezért az értékek nem függetlenek egymástól, és 

valószínűleg idővel konvergálnak. 

Ezt a konvergenciát azonban megzavarhatják a kívülről jövő 

események. Maga a kulturális elit kialakulása is fontos görcsnek 

tekinthető. A sok kulturális tőkével és kevés gazdasági tőkével 

rendelkező emberek jelensége új. (Lehet, hogy ez egy átmeneti 

jelenség.) A mai kulturális elit egy évszázaddal ezelőtt még nem létezett. 

Ez az új elit egyrészt függ a régi gazdasági elittől, másrészt 

megkérdőjelezi annak hatalmát. 

Nincs alkalmasabb terület az ellenzékiségre, mint a művészeti 

értékek területe, az a terület, ahol a kulturális elit a legjobban otthon 

érzi magát, és ahol kulturális képességei vagy tőkéje jól szolgálja. A 
gazdasági elit kihívása érdekében a kulturális elit felkarolja az 

avantgárdot, különösen a képzőművészetben. Megpróbálja legitimálni 

megjelenését azzal, hogy a modern, innovatív és gyakran intellektuális 
művészethez társítja magát. A gazdasági elit, amely erősebben 

gyökerezik a múltban, természetesen a komoly vagy hagyományos 

művészetet részesíti előnyben, ami inkább a hosszú távú létezését 

legitimálja.39 

A sikeres kihívók a társadalmi alsóbbrendűségi helyzetből 

egyenrangú helyzetbe, majd végül társadalmi felsőbbrendűségi 

helyzetbe kerülnek. Mindezekben a helyzetekben különböző típusú 
eltérések fordulhatnak elő az esztétikai és a piaci értékben. És így a 

művésznek gyakran igaza van, mert az esztétikai és a piaci érték között 

negatív kapcsolat is lehet. Mindazonáltal a mélyen zsebben lévő 

piacokon az eltérések általában átmenetiek, mert a pénz és a kulturális 
tekintély idővel általában egybeesik. Ebben az esetben a közgazdásznak 

van igaza. Ebből következik, hogy az esztétikai és a piaci érték eltérése a 

mély zsebű piacokon a társadalmi felsőbbrendűségért folytatott harcból ered 

(19. tézis). 

 
 

10 A kormány a kulturális hatalmat vásárlóerővé alakítja át 

 
Hogyan tudnak a kevés pénzzel rendelkező, de a bevett piaci 

"véleménytől" eltérő véleménnyel rendelkező influenciális szakértők 

hallatni magukat a mély zsebű piacokon? Miért készülnek egyáltalán 

azok a műalkotások, amelyeket ezek a szakértők preferálnak, ha a 

legtöbb tehetős műtárgyvásárló nem mutat érdeklődést irántuk? Végül 

is a szakértők tehetetlenek, hacsak a véleményük nem terjed, és az 

általuk választott műtárgyakat nem állítják ki. Ki finanszírozza a 



 

művészetüket és a disszertációikat? 

Bár a régi gazdasági elit elsősorban a modern (hagyományos) 

művészetet vásárolja, a kortárs művészetnek is jelentős piaca van. Négy 

körülményt kell figyelembe venni ezzel a helyzettel kapcsolatban. 
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1 A kortárs művészeti alkotások jelentős részét fiatal művészek 

készítik, és viszonylag alacsony áron értékesítik őket. Szinte bárki, 

akinek átlagon felüli jövedelme van, a tanároktól a köztisztviselőkig, 

megengedheti magának, hogy kortárs művészetet vásároljon, még ha 

nem is minden hónapban. És a kis összegek a nagyszámú eladással 

megszorozva kezdenek összeadódni. (Különösen a mély zsebű piacok 

alsó határán a nagy számok nem lényegtelenek.) 

2 Bár a gazdasági elit általában véve hagyományosabb ízléssel 

rendelkezik, jelentős eltérések is vannak. Az eliten belüli különböző 

alcsoportok eltérő társadalmi múltra tekintenek vissza. Egyes 

családok például régóta gazdagok; ők az iparban, mások a 

kereskedelemben szerezték a pénzüket. Míg más családok, az 

úgynevezett "újgazdagok" csak a közelmúltban lettek gazdagok. 

Tekintettel ezekre a különbségekre, a gazdasági eliten belüli bizonyos 

csoportok számára néha előnyös, ha az új kulturális elit mellé állnak. 

Ezért nem meglepő, hogy a magángyűjtők (növekvő) kisebbsége 

vásárol kortárs művészetet. 

3 Ugyanez az érv vonatkozik a vállalatokra is. A kortárs művészetet 

gyűjtő vállalatok kisebbsége folyamatosan növekszik. Az olyan 

gyűjtemények, mint például a Peter Stuyvesant-gyűjtemény, magukra 

vonják a figyelmet. A részvényesek nem mindig értenek egyet a 

megvásárolt műtárgyak kiválasztásával, de a részvényesek befolyása 

korlátozott. Ezeken a társaságokon belül a felsőbb vezetők, 

elsősorban egy új, jól képzett kulturális elit, jelentős mozgástérrel 

rendelkeznek, amikor a saját ízlésüknek megfelelőbb műtárgyakat 

vásárolnak. 

4 A legfontosabb azonban az a tény, hogy számos országban a 

kormányzat által (részben) finanszírozott kormányzati szervek és 

intézmények vásárolnak kortárs művészetet, vagy támogatják a 

kortárs művészetet. 

 
Ez azt jelenti, hogy a nagy művészeti költségvetéssel rendelkező 

kormányok bizonyosan árthatnak a gazdagok gazdasági 

hegemóniájának. Ha a magán- és vállalati kiadásokhoz hozzáadjuk a 

képzőművészetre fordított kormányzati kiadásokat, a 

művészetfogyasztók átlagos ízlése jelentősen eltolódik. Így a kormányok 

- akarva vagy akaratlanul - szintén szereplői a kulturális harcok 

arénájának. 

Hollandiában ez utóbbi jelenség különösen fontos. 1996-ban a 

képzőművészeti piac összes értékesítésének egynegyedét és 

egyharmadát közpénzből finanszírozták.40 A pénz a központi 

kormánytól, a helyi önkormányzatoktól, múzeumoktól és más 

intézményektől származott, amelyek közpénzből vásároltak 

képzőművészeti alkotásokat. Nem sok hagyományos (modern) 

művészetet vásároltak és rendeltek meg ebből az állami pénzből. Ezért, 

ha igaz, hogy a hagyományos (modern) művészeti piac körülbelül 



 

akkora, mint a kortárs (avantgárd) művészeti piac, akkor a kormányzati 

kiadások a kon- vantgárd művészet eladásainak hatvan százalékát vagy 

annál is többet teszik ki. 
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ideiglenes művészet. Ez azt jelenti, hogy Hollandiában - más nyugat-
európai kontinentális országoktól eltérően - az avantgárd 

képzőművészeti piac mindenekelőtt kormányzati piac (20. tézis).41 

Nyugat-Európa kontinentális részén a kormányok széles körű 

bevonása a kormányzati bürokráciákban és azok körül kialakult új 

kulturális elit megjelenésével vált lehetővé. Tagjai fontos pozíciókat 

töltenek be a különböző kormányzati adminisztrációkban. Ezért 

természetes, hogy az avantgárd és a hagyományos képzőművészet 

közötti ellentétben a kormányok számos európai országban a kulturális 

elit oldalára álltak. 

Ugyanakkor a legtöbb kormánynak nem szabadna saját ízléssel 

rendelkeznie. Csak a "minőséget" kellene támogatniuk a 

művészetekben. Azt, hogy mi a minőség, a szakértőkre bízzák. 

Mindazonáltal a legtöbb kormány által kinevezett szakértő az új 

kulturális elitből kerül ki. Ezért azzal, hogy a kormány pénzt költ a 

kortárs művészetre, nemcsak az új kulturális elit nyomdokaiba lép, 

hanem a kulturális elit minőségről alkotott elképzelését is megerősíti. 

Ily módon a kormányok növelik az új kulturális elit kulturális tőkéjének 

értékét. 

A kormányzati beavatkozásnak köszönhetően a kortárs művészet a 

hollandiai vizuális művészetek egyetlen releváns területévé vált. A 

kortárs művészet győzelme szinte teljes. A piacon a hagyományos 

(modern) művészet még mindig fontos, de az esztétikai értékharc 

elveszett. A hagyományos (modern) szférában dolgozók hajlamosak 

hallgatólagosan elismerni a kortárs (avantgárd) művészet 

felsőbbrendűségét. A piaci érték és az esztétikai érték közötti eltérések 

még nem teljesen szűntek meg, de a társadalmi harcok nagyrészt 

lezárultak. 

Nyugat-Európa kontinentális részéhez képest a brit kormányzat 

részvétele meglehetősen szerény. Ezért a küzdelem Nagy-Britanniában 

még mindig nagyrészt eldöntetlen. Csábító a brit helyzetet 

összehasonlítani a nyugat-európai szárazfölddel a kormányzati 

szerepvállalásnak a vizuális művészetek fejlődésére gyakorolt hatásait 

illetően. Személyes véleményem, hogy mivel kevesebb a kormányzati 

beavatkozás, és mivel a hagyományos (modern) művészet még mindig 

harcos Nagy-Britanniában, a művészeti színvonal mind a hagyományos, 

mind a kortárs művészeti világban magasabb Nagy-Britanniában, mint a 

nyugat-európai kontinensen. 

Ha olyan művészek munkáit nézzük, mint Freud, Auerbach és Kitaj, 

vagy a londoni National Portrait Galleryben látható modern portrékat, 

nem nehéz észrevenni, hogy a modern (tradicionális) színtéren magas a 

művészi színvonal. Véleményem szerint a kortárs (avantgárd) művészet 

Nagy-Britanniában is sokkal élénkebb és ötletesebb, mint a nyugat-



 

európai kontinensen. A kortárs művészet például Hollandiában és még 

inkább Franciaországban szenved a könnyű győzelem alatt: önelégült.42 

Mert a 
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A brit avantgárd még mindig kihívásoknak van kitéve, továbbra is 

versenyképes és éber; figyeli ellenfeleit és kisajátítja ellenfelei 

művészetének legérdekesebb aspektusait. Hollandiával ellentétben ez 

egy izgalmas és érdekes kulturális klímát eredményez a brit 

képzőművészetben.43 Elkerülhetetlen, hogy a kormányzati beavatkozás 

csekély volta ellenére is az ideiglenes művészet végül Nagy-
Britanniában is győzedelmeskedni fog, de az így kialakuló kulturális 

légkör inkább gazdagodik, mintsem elszegényedik. 

Visszatérve e bekezdés fő kérdéséhez: a kormányok a művészet 

megvásárlásával és a művészetre való adakozással gazdasági hatalmukat 

arra használják fel, hogy növeljék azon művészetek piaci értékét, 

amelyeket az uralkodó szakértők magas esztétikai értékűnek ítéltek (21. 

tézis). 

 
 

11 Az adományozók és a kormányok tudják a legjobban 

 
Miért viszonylag nagy az ajándékozási szféra a művészetekben? Azért, 

mert a kormányok és az adományozók az új kulturális elit mellé állnak, 

és támogatják a művészetét? Ha ez igaz is, nem lehet ez a teljes történet. 

Hiszen a kormányok és az adományozók a klasszikus zenét is 

támogatják, amely a gazdasági elit kedvence. Ráadásul a klasszikus zene 

piaci értéke a támogatások és adományok nélkül csökkenne, míg a 

kortárs képzőművészet piaci értéke ettől függetlenül tovább emelkedik. 

Itt egy szélesebb körű érv is alkalmazható. Amikor a vezető szakértők 

szerint a piaci érték alacsonyabb, mint az esztétikai érték, a kormányok 

és az adományozók hajlamosak közbelépni. Gazdasági hatalmukat 

vásárlásokon és ajándékokon keresztül használják fel a "minőség" 

védelmére. Adományozással támogatják a "minőséget", és így a piaci 

értéket közelebb hozzák az esztétikai értékhez. 

Amint a fejezet elején említettük, a kormányok általában olyan 

művészeti tevékenységeket támogatnak, amelyek a szakértők szerint 

esztétikailag értékesek, és amelyek nem tudnának virágozni, sőt talán 

nem is tudnának fennmaradni állami támogatás nélkül. Ez vonatkozik az 

ösztöndíjban részesülő fiatal, ismeretlen képzőművészekre éppúgy, 

mint a rangos zenekarokra és operatársulatokra. 

A tömegpiacok - például a könyvek vagy a filmek - esetében a 

kormányzat és a finanszírozó szervezetek beavatkozása korlátozott. A 

"minőségnek" esélyt adnak a túlélésre, de minden olyan kísérlet, amely 

a "minőségi művészet" relatív részesedésének jelentős növelésére 

irányul ezeken a piacokon, túl költséges. Másrészt azonban a köztes 

piacokon, például az élőzene és a színház piacán, valamint a 

képzőművészet mélyreható piacán az adományozóknak és a 

kormányoknak gyakran sikerül növelniük a "minőségi művészet" relatív 

piaci értékét. (A képzőművészet esetében ezt nem csak támogatások és 

adományok, hanem vásárlások révén is teszik). 



 

A művészetek állami támogatása többféleképpen is magyarázható. 
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ahogyan az e könyv során kiderül. Az egyik, fentebb javasolt magyarázat 

az volt, hogy a vezető szakértők és az általuk képviselt társadalmi 

csoportok befolyásolják a kormányt. (Ez az úgynevezett rent seeking 

egy formája lenne.) De amikor a kormányok és az adományozók érveit 

halljuk, egy másik magyarázat kerül előtérbe. Az adományozók és a 

kormányok törődnek az emberekkel, és ezért aggódnak a "magas 

színvonalú" művészetért. Úgy vélik, hogy az átlagemberek túl kevés 

érdeklődést mutatnak a "minőségi művészet" iránt, és saját kárukra 

kevesebb "minőségi művészetet" vásárolnak. Úgy vélik, hogy az 

átlagfogyasztók alábecsülik a "minőségi művészet" előnyeit. Ezért 

gazdasági erőforrásaikat a művészet megvásárlására és a művészetek 

támogatására fordítják. Ez minden bizonnyal az egyik lehetséges oka 

annak, hogy az ajándékozási szféra olyan nagy. Ez egy úgynevezett 

érdemi érv. A művészetnek különleges érdemei vannak, amelyekről az 

emberek nincsenek eléggé tudatában, ezért az adományozók és a 

kormányok támogatják a művészetet. Az adományozók és kormányok 

két okból tudják, hogy mi a "legjobb": tudják, hogy milyen művészet a 

"legjobb", és tudják, hogy mi a "legjobb" az emberek számára.44 E 

fejezetnek az ajándékozási szféra nagy méretének visszatérő kérdésére 

vonatkozó ideiglenes tézise a következőképpen hangzik: A művészeti 

ajándékozási szféra azért nagy, mert a kormányok és az adományozók úgy 

vélik, hogy az emberek alábecsülik a "minőségi művészet" értékét. Ezért 

adományokkal és támogatásokkal védik és ösztönzik a "minőségi 

művészetet" (22. tézis). Támogatásuk segít áthidalni 

a magas esztétikai érték és az alacsony piaci érték közötti szakadék. 

 
 

12 A piaci érték és az esztétikai érték hosszú távon közelít egymáshoz 

 
Ha a kormány és az adományozók áthidalják ezt a szakadékot az 

esztétikai és a piaci érték között, az értékek közötti megfelelés megnő. És 

ahogy a modern és a kortárs képzőművészeti csoportok közötti ellentét 

fokozatosan eltűnik, az esztétikai érték és a piaci érték közötti 

megfelelés is növekszik a képzőművészetben. Létezik tehát egy hosszú 

távú konvergencia tendencia? Ha valóban ez a helyzet, akkor a 

közgazdásznak mégiscsak igaza van. Számos tényező ebbe az irányba 

mutat. 

1 A fogyasztókat érdekli a szakértők véleménye, a szakértőket pedig a 

fogyasztói magatartás befolyásolja, akár tudatában vannak ennek, 

akár nem. Amikor a Saatchi testvérek felemelték Damian Hirst 

munkáinak árát és leértékelték Sandro Chia munkáit, a szakértők 

nagyrészt figyelembe vették Saatchiék viselkedését, és 

megváltoztatták esztétikai ítéleteiket. Másrészt a műgyűjtők figyelnek 



 

a szakértői véleményekre, például úgy, hogy a nyilvánosságra hozott 

értékelésekből kiderül, hogy bizonyos művészek műveinek árai nem 

állnak összhangban a szakértők értékelésével. Így fedezik fel, hogy 

kinek a művei emelkednek, és kinek az értéke omlik össze. Ezeknek a 

művészeknek a műveit megvásárolva vagy eladva következésképpen 

a piacra vonják a 
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érték közelebb áll az esztétikai értékhez.45 

2 Amint fentebb említettük, a kormányzati ízlés eltérhet az 

átlagfogyasztók ízlésétől. Ez azt jelenti, hogy a kormányzati 

támogatások és vásárlások a piaci értéket az esztétikai érték felé 

hajlítják, ami Hollandiában is így van. A kormányzati támogatások és 

vásárlások indirekt módon az esztétikai érték felé hajlíthatják a piaci 

értéket, mivel jelzésszerű hatásuk van. Figyelmeztetik a vásárlókat, 

hogy amit támogatnak, az "magas színvonalú művészet", és ennek 

következtében a fogyasztók többet vásárolnak belőle. 

3 Hosszú távon a nagy esztétikai értékkel bíró műalkotások a művészek 

számára magas szimbolikus jutalmat és piaci jövedelmet is 

jelenthetnek. Bourdieu megfigyelte, hogy a komoly irodalom kiadóit 

és az avantgárd képzőművészeti alkotások kereskedőit kevésbé 

érdekli az azonnali haszon, mint az "alsó" rétegeket.46 Ők hosszú távú 

befektetéseket eszközölnek. És amikor - talán évtizedekkel később - 

kiderül, hogy jelentős művészek elindításában játszottak szerepet, ők 

és a művészek örökös elismeréssel, hírnévvel és pénzzel 

jutalmazhatók. 

4 Mint említettük, hosszú távon a két társadalmi csoport - az egyik 

gazdasági, a másik kulturális tőkével47 rendelkezik - valószínűleg 
egyre inkább hasonlítani fog egymásra, amíg össze nem olvadnak, és 
az esztétikai és a piaci értékek meg nem egyeznek. 

 
Bár ezek az erők hosszú távon közelíthetik egymáshoz az esztétikai és a 

gazdasági értékeket, ugyanilyen könnyen kibillenthetik őket az 

egyensúlyukból. Ha a magasabb rétegek egyre inkább egyformává 

válnak, akkor jó eséllyel új társadalmi csoportok alakulnak ki a 

társadalmi felsőbbrendűségért folytatott harcban. Ezek minden 

bizonnyal a kulturális tőke új formáit hozzák magukkal, amelyek 

befolyásolják az esztétikai értékeket, és így újabb mellékágakhoz 

vezetnek. Ha ez egy ciklikus folyamat, akkor a hosszú távú konvergencia 

kétséges. 

Mindezek az erők a tömegpiacokra is vonatkoznak, de kevésbé 

erősen. A filmek esetében például elképzelhető, hogy száz év múlva 

Herzogra jobban emlékeznek és jobban tisztelik, mint Spielberget. De 

még akkor sem valószínű, hogy ennyi idő alatt az ő filmjei több pénzt 

kerestek volna, mint Spielbergé. (Ez nem mond ellent Bourdieu 

érvelésének, mert az ő megközelítése a szimbolikus jutalmakon alapul. 

Ezért Bourdieu szerint hosszú távon Herzog munkája hozhatta a legtöbb 

szimbolikus hozamot, de nem feltétlenül több pénzbeli jutalmat). Az 

adományok és a kormányzati kiadások valószínűleg nem tudják 

áthidalni az esztétikai és a piaci érték közötti szakadékot a 

tömegpiacokon, mert egyszerűen túl költséges lenne. 

Egy másik különbség a tömeg- és a mély zsebű piacok között az, hogy 
a mély zsebű piacokon az értékkülönbség eltűnik, ha nagy művészeti 

területeket különítünk el. Ha csak a hagyományos vagy csak a kortárs 



 

művészeteket nézzük. 
 

A PIACI ÉRTÉK ÉS AZ ESZTÉTIKAI ÉRTÉK HOSSZÚ TÁVON KONVERGÁLNAK. 75 



76 GAZDASÁGI ÉRTÉK KONTRA ESZTÉTIKAI ÉRTÉK   

például a képzőművészet, a szakadék szinte teljesen eltűnik. Mindkét 

területen vannak olyan vezető szakértők, akiknek az esztétikai érték 

megítélése nem tér el jelentősen a piaci értéktől. Másrészt a piaci 

érték és a szakértői megítélés között csak kis művészeti területeken, 

illetve szubkultúrákban van egyetértés, ha a technikailag reprodukált 

popzenéről van szó. A hang, a kép és a szöveg technikai 

reprodukciójának egyre csökkenő ára miatt a cd-n, videón, cd-rom-

on és dvd-n a nagy alcsoportok vásárlóereje mindenféle szubkultúrákat 

szül, amelyeknek saját esztétikájuk van. 

A popzene és az új médiaművészeti formák egy olyan posztmodern 

korszak előfutárai, amelyben sokféle, viszonylag kevéssé koherens érték 

él egymás mellett? És vajon a többi művészet is követni fogja ezt a 

példát? Akkor az aszimmetrikus értékelés a múlté lenne. Másképp 

fogalmazva: lehetséges-e, hogy a művészetek idővel egyre több 

szubkultúrára szakadnak szét, amelyek békésen léteznek egymás 

mellett? A konvergencia tézise a posztmodern korban teljesen 

összeomlik? Az utószó ezekkel a kérdésekkel foglalkozik majd. 

 
 

13 Következtetés 

 
Miért nevetségessé teszik Alex kollégái a fejezet korábbi ábráján a piaci 

értékeket, és miért tűnik úgy, hogy mégis lenyűgözik őket? És miért van 

az - Alex megkönnyebbülésére -, hogy egy műalkotás esztétikai értéke 

átlagosan nem marad állandó, hanem idővel csökken, akárcsak a piaci 

érték? 

Úgy tűnik, a művészek tisztában vannak azzal, hogy a piaci érték és az 

esztétikai érték néha megegyezik. Nyilvánosan mégis elutasítják a piaci 

értéket, mert hinni akarnak az esztétikai érték függetlenségében vagy a 

minőség és az ár közötti negatív viszonyban. Az esztétikai érték 

azonban nem lehet független; nem alapulhat a műalkotás belső 

tulajdonságain. Ehelyett az esztétikai érték társadalmi érték, amelyet a 

társadalmi körülmények, köztük a piaci érték befolyásolnak. Mivel az 

esztétikai érték társadalmi érték, csökkenhet, amikor a műalkotások 

fokozatosan kevésbé hasznossá válnak. 

A gazdasági és az esztétikai érték egymástól függ. Ez a kölcsönös 

függőség azonban nem feltétlenül jelenti azt a megfelelést, amelyet a 

közgazdász megjósolt; és nem is feltétlenül jelent negatív kapcsolatot, 

mint ahogyan azt a művész megjósolta. Ebben a tekintetben mind a 

művész, mind a közgazdász téved. Ha a vásárlási hatalom és a hatalom, 

hogy megmondják, mi a jó és mi a rossz művészet, egy csoportnál van, 

akkor a piaci és az esztétikai érték megfeleltethető egymásnak. Ha ezek a 

hatalmak különböző társadalmi csoportok kezében vannak, akkor az 



 

alacsony minőségnek magas piaci értéke lehet, és fordítva. 

Azokon a piacokon, ahol drága művészeti termékeket árulnak, például 
festményeket, a 
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Ez utóbbi helyzet viszonylag ritka. Ha mégis előfordul, az a társadalmi 

viszály jele: a társadalmi ranglétrán felfelé haladó csoportok kihívják a 

felettük álló csoportokat. Ha azonban a művészeti termékek olcsóak, 

mint például a könyvek, a negatív kapcsolat inkább szabály, mint 

kivétel. A társadalmi rétegződés biztosítja, hogy a nagy csoportok 

vásárlóereje nem függ össze a jó és rossz művészetre rámutató 

szakértők kulturális hatalmával. 

Mind a művész, mind a közgazdász téved az ár és a minőség 

kapcsolatát illetően. A piaci érték és a minőség kapcsolatáról nem lehet 

általános kijelentéseket tenni. Úgy tűnik azonban, hogy a közgazdász 

nézete gyakrabban helyes, amikor a mély zsebű piacok elemzéséről van 

szó, míg a művész nézete gyakrabban helyes, amikor a tömegpiacokról 

van szó. 

Az adományozók és a kormányok beavatkoznak a piaci és esztétikai 

értékek kialakításába. Például a közelmúltban a hagyományos és az 

avantgárd képzőművészet közötti felsőbbrendűségért folytatott 

küzdelemben a legtöbb nyugat-európai szárazföldi ország kormányai az 

új kulturális elit által kedvelt avantgárd pártjára álltak. 

Az adományokon és támogatásokon keresztül történő általános 

beavatkozás a művészetekbe növeli az ajándékozási szféra méretét. A 

válasz arra a visszatérő kérdésre, hogy miért olyan nagy az ajándékozási 

szféra a művészetekben, az adományozók és a kormányok azon 

vágyában rejlik, hogy a "minőségi művészetet" különleges érdemei 

miatt megvédjék a piactól, még akkor is, ha e vágy mögött más érdekek 

rejtőznek. 

A művészek, műkedvelők és adományozók azt akarják elhitetni, hogy 

a gazdasági érték leértékeli és megrontja a művészetet, és hogy csak az 

esztétikai érték számíthat. Akár szándékosan, akár nem, a hatalom egyik 

formája, a jól képzettek kulturális hatalma mellé állnak, miközben nem 

csak a jómódúak, hanem az általános tömegek gazdasági hatalmát is 

elvetik. De mindkét érték árulkodó. Miközben sokan a művészet és a 

pénz, az esztétikai és a gazdasági érték, a jó és a rossz, a szent és a világi, 

a szellemi és a közönséges közötti harcnak tartják, alapvetően a hatalom 

különböző formái közötti figyelemről van szó. A hatalom, amely 

megmondja, mi a jó és mi a rossz a művészetekben, a vásárlóerővel 

versenyez. 

 
 

Megbeszélés 

 
1 Igaz-e, hogy az esztétikai érték nem alapulhat csupán a művészet 

belső tulajdonságain? 

2 Tudna néhány érvet felhozni az ellen a tézis ellen, hogy az esztétikai 

érték és a gazdasági érték idővel konvergál? 

3 Tudna néhány példát mondani arra, hogy a művészet megbecsülését 

befolyásolta-e az ár vagy a piaci siker? 
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Fejezet  4 

Az önzetlenül odaadó művész 

A művészek jutalomorientáltak? 

 
 

Volt tanárok és szakértők néznek a művész válla fölé 

Alex önzetlen és autonóm képzőművésznek tartja magát, de néhány 

évvel ezelőtt történt valami, ami miatt átgondolta álláspontját. 

Alex mindig modellel dolgozik. Megkéri a modellt, hogy nézzen a szemébe, 

miközben a modell ül. Ez mindkettőjük számára intenzív élmény. Alex 

mindent megtesz, hogy rajzaiban megörökítse ezt az élményt. Miközben 

rajzol, a modell érzései és ítéletei mintha tükröződnének a modell 

szemében. Alex azonban fokozatosan rájött, hogy saját érzéseit is rávetíti 

a modelljére. A modell szemei Alex által ismert emberek szemévé 

válhatnak. Gyakran előfordul, hogy az apja néz rá a modell szemén 

keresztül. Ami a rajzba kerül, az a modell, Alex és az emberek keveréke, 

akiket Alex magában hordoz. Ebben a rövid távú szimbiózisban a modell 

és Alex összeolvadnak. Ebben a szimbiózisban nincs semmi különös. Ez 

Alex kis művészi trükkje; más művészeknek is megvannak a maguk 

trükkjei. 

Néhány évvel ezelőtt azonban, amikor Alex ilyen módon rajzolt, 

egyedülálló élményben volt része, amely kapcsolódik a jelen témához. 

Alex egy modellt rajzolt, aki szintén művészeti hallgató volt. Mielőtt 

elkezdték volna, beszélgettek egy kicsit, és kiderült, hogy a modell sokat 

tudott a rajzolásról. Alexnek az a benyomása is támadt, hogy ez a modell 

nem volt elégedett Alex intuitív rajzstílusával. Az ő érdeklődése inkább 

konceptuális volt. Alex elkezdte lerajzolni őt. A modell tekintete 

fokozatosan átváltozott Alex elítélő apjának szemébe. És ekkor valami 

váratlan dolog történt. Alex rájött, hogy már nem az apja nézi, hanem 

Rudi Fuchs, a Stedelijk, Hollandia legtekintélyesebb modern művészeti 

múzeumának igazgatója. Az ő tekintete bizonyosan nem helyeselte azt, 

amit Alex eddig rajzolt. (Alex nem emlékszik arra, hogy mi lett ebből a 

bizonyos rajzból, ami valószínűleg azt jelenti, hogy nem az ő ízlése szerint 

alakult). 

Ez sokkolta Alexet. Hátborzongatóan tudatára ébredt korlátozott 

önállóságának. Azóta rájött, hogy mindaddig, amíg azt hitte, hogy egyedül 

van a műtermében a modelljével, valójában sokan voltak jelen, akik a válla 

fölött átnéztek. Fuchs úron kívül voltak még 
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kollégák, kritikusok, több művészeti iskola tanára, Alex néhány 

tanítványa, néhány fontos vásárló és néhány bizottsági tag, akik Alex állami 

támogatásokra benyújtott pályázatairól döntöttek. Ezt az élményt 

követően körülbelül egy évig valóban zsúfoltnak érezte a műtermét. Egy 

év elteltével ugyanezek az emberek még mindig ott voltak, de Alex 

tudatossága a jelenlétükkel kapcsolatban csökkent a korábbi szintre. 

Mindazonáltal Alex biztos volt benne, hogy továbbra is ugyanolyan nagy 

hatással voltak rá. Vagy talán még jobban befolyásolták, mert kevésbé 

volt tudatában a hatalmuknak. Alex megint csak belsővé tette ezeket a 

hatásokat. 

 
Engedmények a jó hírnév megőrzése érdekében 

Röviddel a művészeti iskola elvégzése után Alex élő modellek 

segítségével kezdett fejek rajzolására koncentrálni. Ezzel párhuzamosan 

portrékra is vállalt megbízásokat. Ezek a portrék olyanok voltak, mint a 

fejek, azzal a különbséggel, hogy Alex szerint a megrendelt munkák 

sosem érték el az autonóm művek minőségi szintjét. A portrék a saját 

stílusában készültek, de következetesen kevésbé merészen. Alex néha azt 

kívánta, hogy munkásságának két oldala jobban elkülönüljön egymástól, 

hogy ne zavarja össze az embereket, és ne rontsa fiatal hírnevét, mint 

jellegzetes stílusú rajzolót. Ezért elkezdte csökkenteni a megbízások 

számát, és Alex jelenleg már nem fogad el megbízásokat. Ez nem 

tudatos döntés volt a részéről. Alex egyszerűen csak kezdett rájönni, 

hogy egyre kevésbé élvezi a megrendelésre végzett munkát. De biztos 

volt benne, hogy nemtetszését a hírneve miatti aggodalom okozta. Azzal, 

hogy Alex csaknem teljesen leállt a megbízásokról, némi bevételtől esett 

el, de a hírneve úgy kezdett alakulni, ahogyan azt szerette volna. 

Alex az utóbbi időben több energiát fordított a fotózásra, a rajzolás 

rovására. Ez egy tudatos döntés volt. Egyszerűen avantgárd művész akar 

lenni. Bár a rajzai nem számítanak hagyományosnak, mégsem érdemelte 

ki, hogy az avantgárdban megalapozott pozíciót szerezzen. Alex arra 

számít, hogy a fotóművészetének nagyobb esélye van arra, hogy az 

avantgárdon belül elismerést szerezzen. Ha ez megtörténik, akkor 

sokkal könnyebb, hogy a rajzait is avantgárdnak tekintsék. Ezért, bár 

Alex jobban szeret rajzolni, és a rajzait művészileg érdekesnek tartja, 

mostanában a legtöbb idejét a fényképezéssel tölti. 

 
Nincs alku az autonómiával - Az Audi Deal 

A közelmúltban a német Audi autógyártó kamatmentes kölcsönt ajánlott 

Hollandia legjelentősebb modern művészeti múzeumának, az 

amszterdami Stedelijk Múzeumnak, hogy finanszírozza egy új szárny 

építését. Cserébe az Audi az új étterem melletti térben állította ki egyik 

autóját. Egy másik, az általános kiállítóterektől elkülönített szomszédos 

térben időnként olyan kiállításokat rendeztek be, amelyek közvetve a 

holland-német kapcsolatokra utalnak. 
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szervezett. Az Audi esetleg tanácsadói szerepet töltene be ezekben a 

kiállításokban. Veszekedés alakult ki, először a napilapokban, majd a 

városi tanácsban. A kritikusok úgy vélték, hogy a múzeum igazgatója, 

Rudi Fuchs veszélyezteti a múzeumuk autonómiáját. Azt is gondolták, 

hogy az autonómia kérdéseitől eltekintve ez egy rossz üzlet - az Audi túl 

sokat kapott túl kevésért. 

Ez a fajta üzlet egyedi, és nincs meghatározott ár. Így természetes, hogy a 

városi tanács és más érdekelt felek értékelik az üzletet. Egyik este Alex 

elment az Erasmus Egyetemen egy fórumra a tervezett üzletről. Itt a fő 

karok az üzleti adminisztráció és a közgazdaságtan. Alex tehát arra 

számított, hogy a fórum tagjai és a közönség kevés elvi kifogást fog emelni az 

üzlet ellen. Ez igaznak bizonyult, mivel a panel négy tagja közül három 

lelkesen támogatta ezt a fajta üzletet. "Ha a múzeumok vonzó kötődési 

termékeket tudnak eladni a cégeknek, például reklámfelületet vagy azt, hogy 

a cégek összekapcsolhatják a márkanevüket a múzeum nevével, akkor 

ostobaság lenne nem élni a lehetőséggel. 

Ami azonban meglepte Alexet, hogy ezeknek az üzleti gondolkodású 

paneltagoknak és a közönség számos tagjának egy feltétele volt. "A 

múzeum igazgatójának meg kell őriznie az autonómiáját. Hajthatatlanok 

voltak, ez egy mindent vagy semmit ügy volt. Ha az Audi a legkisebb 

beleszólást is kapja a kurátori folyamatba, az üzlet nem mehet keresztül. 

'Az autonómiáról nem lehet alkudozni.' Alex azt javasolta, hogy az 

igazgatónak "több vagy kevesebb" autonómiája lehet, és hogy az 

autonómiáját az is növelheti, hogy az üzlet után több pénz áll majd 

rendelkezésére. Alex elképzelése azonban nem nyerte el tetszésüket. 

Valójában az egyetemi gazdasági osztály tagjai voltak azok, akik a 

leghatározottabban kiálltak amellett, hogy az autonómia vagy mindent 

vagy semmit, és hogy a pénznek nem szabadna befolyást gyakorolnia a 

kérdésre. Alex nem tudott nem arra gondolni, hogy ezeknek a 

"pénzembereknek" az elszántsága világosan megmutatta, milyen fontos a 

gazdaság tagadása a művészetekben. 

Az Audi üzlet meghiúsult. Ez egy olyan időpontban hiúsult meg, amikor 

Hollandiában a művészetek autonómiájáról egyre nagyobb nyilvános vita 

folyt. Ebben az időszakban a kulturális államtitkár azt javasolta, hogy az 

előadó-művészeti társaságokat anyagilag jutalmazzák, ha aktívan 

dolgoznak a fiatalok látogatottságának növelésén. A többieket a 

támogatásuk csökkentésével büntetnék. A parlament megakadályozta a 

törvényjavaslatot, sőt, odáig ment, hogy határozatban kötelezte a 

minisztert a művészeti intézmények autonómiájának tiszteletben 

tartására. Ez a példa is bizonyította, hogy az autonómia vagy mindent 

vagy semmit ügynek számít. 

 

A művészeknek önfeláldozónak kell lenniük a művészetük iránt. A 



 

művészek immunisak a jutalmazásra? Mennyire immunis Alex, amikor 

érzi, hogy emberek bámulnak a válla fölött, akik vagy dicsérik, vagy 

elítélik a munkáját? És amikor 
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Alex úgy dönt, hogy jobban koncentrál a fotózásra, vajon a dicséretért, 

vagy csupán a "művészet szolgálatában" áll? Hasonló kérdést 

tehetünk fel a múzeumigazgatónak, aki szponzori szerződést 

szeretne kötni az Audi autógyártóval. Ő viszont elveszíti az 

autonómiáját? 
Művészként úgy gondolom, hogy a művészek önzetlenül elkötelezettek a 

művészet iránt. A művészetet szolgálják, nem a Mammont. Ha a 

művészeknek valamit hangsúlyozniuk kell, akkor az a műalkotás, nem 

pedig a profit. Én úgy tekintek magamra, mint egy önzetlen és autonóm 

művészre. A barátaim is így látnak engem. Megjegyzik, hogy évről évre 

makacsul csinálom a saját dolgomat, figyelmen kívül hagyva a 

megrendelőket és a művészvilágot általában. (Ugyanakkor be kell 
vallanom, hogy alkalmanként azon kapom magam, hogy ezt a selfless 

odaadást mutogatom, amikor barátok között vagyok. Miért teszem ezt? 

Aggaszt, de igyekszem nem gondolni rá). 

Közgazdászként úgy vélem, hogy a művészek, mint mindenki más, 

önzőek; megpróbálnak "jobbá válni", akár tudatában vannak ennek, akár 

nem. Csak így tudom megmagyarázni a művészek viselkedését. Alex 

például bevallotta, hogy most a fotózásra koncentrál, hogy sikeresebb 
legyen. Ezért nem látom okát annak, hogy kivételt tegyünk a művészek 

esetében. 

 
 

1 Az önzetlen művész belsőleg motivált 

 
Miért olyan fontos a művészek és a művészvilág számára ez a művészet 

iránti teljes odaadás? Miért sokkal magasabbak a művészekkel szemben 

támasztott követelmények, mint a társadalom többi részével szemben 

(kivéve talán azokat, akik az egyházhoz csatlakoznak)? Azért, mert a 

művészet szent. Ezt a magas státuszt meg kell védeni. Ha a művészek 

nem szentelnék magukat teljesen a művészetnek, és kereskedelmi 

kompromisszumokat kötnének, mint a közönséges halandók, az 

csökkentené a művészet státuszát. A művészeteket körülvevő mítoszok 

forognak kockán. Ezért a művészeknek, a művészvilágnak és a 

társadalomnak el kell ítélnie az "önérdekű" vagy "kereskedelmi" 

művészeket, vagy inkább azokat a művészeket, akiket "önérdekűnek" 

vagy "kereskedelmi" művészeknek ítélnek. 

A kérdés azonban az lenne, hogy a művészek valóban ennyire 

önzetlenül elkötelezettek-e a művészet iránt, vagy nem részben az 

önérdek motiválja őket. A művészetcsinálás öncélú, vagy csak egy 

eszköz a személyes haszonszerzéshez? A művészek akkor "önzetlenek" 

vagy "önérdekűek"? A "kereskedelmi" kifejezés leggyakoribb 

értelmezése szerint a "kereskedelmi" művészek "önérdekűek" abban az 

értelemben, hogy a művészeti világon belül és kívül a legjövedelmezőbb 

tevékenységeket választják, de nem a művészet, hanem saját maguk 

érdekében. Ha egy bizonyos ponton a fényképezés nagyobb hasznot hoz, 



 

mint a rajzolás, a mindkét területen kompetens "kereskedelmi" művész 

felhagy a rajzolással a fényképezésért, vagy a színészkedést a 

tanácsadásért. A vonzerő lehet pénzbeli és nem pénzbeli is. A puszta 

pénzbeli nyereségen kívül, 
 

AZ ÖNZETLEN MŰVÉSZT BELSŐ MOTIVÁCIÓ MOTIVÁLJA. 81 



82 AZ ÖNZETLENÜL ODAADÓ  

MŰVÉSZ  
 

a kereskedelmi művész is kereshet olyan jutalmakat, mint az elismerés 

és a hírnév. (Bár a pénzbeli haszonra törekvő művész általában sokkal 

inkább kapja a "kereskedelmi" jelzőt, mint az elismerésre törekvő 

művész, én mégis inkább tágabb értelemben használom a kifejezést.) 

A kereskedelmi művészek jóléte a külső jutalmaktól függ, mint például 

a pénz, az elismerés, a hírnév, és nem a "művészi alkotástól". A nem 

kereskedelmi művész, a művészet iránt "önzetlenül" elkötelezett 

művész viszont csak a "művészet létrehozásával" foglalkozik. Nincsenek 
külső jutalmak. Egyesek azt állítják, hogy a szelfless művész nem létezik. 

(A standard öko- nomikus elmélet szerint az emberek definíció szerint 

szelfik. 1) Úgy tűnik, hogy még a teljesen "szelfless" művészek is 

profitálnak (hasznot húznak) a "szelfless" viselkedésükből. "Belső 

jutalmakat" vagy "önjutalmakat" kapnak "magánelégedettség" 

formájában, ahogy a közgazdászok mondják.2 A viselkedésük valójában 

elárulja, hogy belső jutalmakra törekszenek. Ezért mondhatjuk, hogy a 

művészek intrinzikálisan motiváltak, és a legszigorúbb értelemben nem 

létezik olyan, hogy önmaga nélküli művész. Ennek ellenére én inkább 

úgy értelmezem a selflessness-t, hogy az kizárólagosan intrinzikailag 

motivált, és ezért a művészek lehetnek "selfless"-ek. Mivel a tágabb 

értelmezést részesítem előnyben, a "selfless" kifejezést idézőjelbe 

teszem. A kereskedelmi művész viszont kizárólagosan extrinsikusan 

motivált, és ezért "önérdekű". 

A közgazdászok ritkán fordítanak nagy figyelmet a belső 
jutalmazáson keresztüli belső gratifikációra vagy a belső jutalmakkal való 

elégedettségre. (Kivételt képez Bruno Frey, aki nemrégiben bevezette az 
intrinzik motiváció fogalmát a közgazdaságtanba. Ő tágabb értelemben 

használja a fogalmat, mint én. 3) Az intrinzik motiváció bármely 
szakmában szerepet játszhat. Nagyon valószínű azonban, hogy a 
művészek számára a belső jutalmak még fontosabbak, mint más 

szakemberek számára.4 Ez azt jelentené, hogy a művészek viszonylag 

"önzetlenebbek" abban az értelemben, hogy a művészek intrinzikailag 

motiváltabbak, mint más szakmák művelői (23. tézis). Ha ez igaz, akkor ez 

azt jelenti, hogy a külső jutalmak kevésbé fontosak a művészek számára. 

Ezek inkább a művészi alkotás melléktermékei, mint céljai.5 Ez nem 
jelenti azt, hogy a vezető és a kereskedelmi művészek, akik mindketten 
a pénzért csinálják, nem kapnak pri- vátus kielégülést, de ez 
valószínűleg kevésbé fontos és inkább melléktermék. 

A legtöbbször a művészeket vagy öncélúnak, vagy kommersznek 

tekintik. Úgy tűnik, hogy ez egy "mindent vagy semmit" ügy. A 

társadalom és a művészvilág hajlamos így használni ezeket a 

fogalmakat. Egy rossz lépés, és a művész egyszer s mindenkorra 

kereskedelmi művész lesz. Mindazonáltal helyesebb, ha ezeket a 

fogalmakat egy skála szélsőséges pozícióinak tekintjük, amelyek között 



 

számos pozíció van. Az, hogy valaki odaadó vagy kereskedelmi művész-

e, csak fokozatok kérdése. Például Alex döntése, hogy inkább a 

fotózásra, mint a rajzolásra koncentrál, valószínűleg inkább 

kompromisszum volt: ez a döntés részben 
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"a művészetet" és a belső jutalmakat, részben pedig "a pénzt és az 

elismerést" szolgálja.6 Mindkét esetben hozzájárul a művész jólétéhez. A 

legtöbb művész állandóan kompromisszumokat köt; cselekedeteik 

egyszerre szolgálják mindkét célt, bár egyes cselekedetek elsősorban a 

"művészetet", míg mások elsősorban a "pénzt és az elismerést" 

szolgálják. Ebből következik, hogy a legtöbb művész a kettő között 

helyezkedik el; sem teljesen kereskedelmi, sem teljesen önzetlen. Ennek 

ellenére továbbra is szembe fogom állítani a teljesen "szelfless" művész 

fogalmát a teljesen "kereskedelmi" vagy "önérdekű" művészével, nem 

azért, mert úgy gondolom, hogy ezek a végletek léteznek, hanem azért, 

mert a szembeállítás mond valamit a köztes pozíciókról. 

Meg kell jegyezni, hogy a gazdasági megközelítésben általában csak a 

viselkedés számít; a szándékok nem számítanak.7 A gyakorlatban a 

közgazdászok megközelítésének általános feltételezése az, hogy az 

emberek "önérdekűek", de nem a definíció szerint, hanem azért, mert a 

viselkedésük ezt mutatja: nyilvánvalóan igyekeznek jobb helyzetbe 
kerülni. Ezért a következő feltételezés az, hogy az emberek olyan külső 

jutalmakra törekszenek, mint a pénz és a státusz. Az első feltételezéssel 

egyetértek, de ebben a fejezetben azt próbálom bemutatni, hogy a 
művészetek esetében a belső jutalmak is számítanak. A fejezet az 

intrinzik és extrinsik motiváció határát vizsgálja. 

A közgazdászok gyakran tovább szűkítik ezeket a feltételezéseket 

azzal a feltételezéssel, hogy az "önérdekű" embereket csak a pénz 

érdekli, azaz jólétük kizárólag a pénzbeli nyereségtől függ. A 

közgazdászok számára ez egy "rövidítés". Nem tagadják, hogy az 

elismerés és a nem pénzbeli jutalmak más formái is számíthatnak az 

embereknek, de a viselkedés magyarázata szempontjából úgy gondolják, 

hogy a pénz képviselheti és ezért helyettesítheti a jutalmak más formáit. 

A következő fejezetben be fogom mutatni, hogy tévednek, amikor a 

művészetekről van szó. A nem pénzbeli jutalmak jelentős szerepet 

játszanak, és nem hagyhatók figyelmen kívül. 

 
 

2 A jutalmak inputként szolgálnak 

 
Amikor fiatal művészeket figyelek, hajlamos vagyok azt gondolni, hogy a 

közgazdászoknak igazuk van, amikor azt feltételezik, hogy a művészek 

anyagi haszonra törekszenek. A fiatal művészek gyakran a pénz 

megszállottjai. Vegyük például a modelleket, akikkel dolgozom; a 

legtöbbjük fiatal táncos, és azt veszem észre, hogy a pénz rendkívül 

fontos számukra - sokkal fontosabb, mint a korukbeli társaiknak. Ez az 

utolsó dolog, amit elvárnánk olyan művészektől, akik állítólag a 

művészetnek szentelik magukat. Azonban abban a pillanatban, ahogy a 

modelljeim pénzt keresnek a tánccal, hirtelen nem állnak rendelkezésre 

a modellkedéshez - még akkor sem, ha a szokásos bért jóval meghaladó 

összeget ajánlok nekik. Ez arra utal, hogy a pénzhajhászás nem 



 

feltétlenül semmisíti meg a művészet iránti elkötelezettséget. Éppen 

ellenkezőleg, a fiatal művészek pénzsóvárak. 
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mert "a művészetet akarják szolgálni". Általában nagyon keveset 

keresnek művészként. Művészként csak úgy lehet megélni, ha van egy 

másodállásuk. Ezek a munkák gyakran nem művészettel kapcsolatos 

munkák, mint például takarítás, pincérkedés, modellkedés stb. Néha 

azonban valóban művészettel kapcsolatos munkák, például tanítás vagy 

a művészet kisebb formáinak előállítása, például portréfestés vagy 

reklámfilmekben való szereplés. 

A közgazdász számára ez egy példa a körkörös termelésre. Ahhoz, 

hogy kivágjunk egy fát, először egy fejszét kell előállítanunk. Az éttermi 

pincérkedés és a modellkedés egyaránt eszköz a "művészet 

kiszolgálása" felé vezető úton. A közvetett foglalkoztatás e típusai által 

termelt jövedelmek egy termelési folyamat, a művészethez való 

hozzájárulás előállításának inputjaiként szolgálnak. A jutalmak lehetnek 

eszközök. 

Egy művész nem minden jutalmát használja szükségszerűen 

eszközként a művészi célok eléréséhez. Ezek a jutalmak személyes 

előrehaladáshoz is vezethetnek. Amikor például egy színész túljátssza 

magát, valószínűleg inkább azért teszi, mert szereti a tapsot, mint azért, 

mert ez a darabhoz illik. Mindazonáltal gyakran nehéz, ha nem 

lehetetlen meghatározni, hogy bizonyos viselkedésformák a művészetet, 

a művészt vagy mindkettőt szolgálják. 

A fenti ábrán Alex úgy vélte, hogy a fényképezés esztétikai értéke 

kisebb, mint a rajzolásé, ennek ellenére több időt kezdett a 

fényképezéssel tölteni. Úgy gondolta, hogy ez a lépés segíteni fogja a 

hírnevét, és hogy az emberek végül jobban odafigyelnek majd a rajzaira. 

Vagy Alex csak álcázta a dicséretre való törekvését? Vagy éppen 

fordítva, hogy a jóléte nem a dicsérettől, hanem csak a művészethez való 

hozzájárulásától függ? Ahhoz, hogy hozzájáruljon a művészethez, a 

műveit látni kell. És Alexnek igaza lehet abban, hogy ahhoz, hogy az 

emberek felfigyeljenek a rajzaira, a művészi karrierjét és hírnevét a 

fotózásba való kitérővel kell erősítenie. A legvalószínűbb azonban, hogy 

a "művészet szolgálata" és a dicséret elnyerése egyaránt hozzájárul Alex 

jólétéhez. A pénz és az elismerés egyszerre szolgál bemenetként és 

célként.8 Valószínűleg ugyanez vonatkozik a tanári állást betöltő 

művészekre is. Az ilyen jellegű munkák a művészeknek eszközt 

biztosítanak a további művészi alkotáshoz, ugyanakkor általában 

valamilyen formában azonnali magánéleti kielégülést is nyújtanak. 

Elméletileg, ha valaki beavatott lenne egy művész alternatíváiba, 

akkor meg tudná határozni, hogy mely alternatívák szolgálják legjobban 

a művészetet, és melyek vezetnek a legnagyobb személyes haszonhoz. A 

körülményektől függően ezek az alternatívák egybeeshetnek, de ez 

valószínűleg ritka. Ezután meg lehetne mondani, hogy a művész 

magatartása öncélú vagy kereskedelmi jellegű. A valóságban azonban 



 

soha nem lehet tudni, hogy a művészeknek milyen lehetőségeik vannak, 

és ezek hogyan szolgálják a művészetet és a művészt. A következtetés 

tehát az, hogy gyakran lehetetlen megkülönböztetni a művészet iránti 

"önzetlen" odaadást a személyes előrejutástól, és megkülönböztetni a 
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a főként önzetlen művészeket megkülönböztetni a főként kereskedelmi 

célú művészektől (24. tézis). 

 
 

3 A művészek túlélési kényszerrel szembesülnek 

 
Miért van az, hogy amikor a modelljeim keresnek egy kis pénzt, hirtelen 

abbahagyják a modellkedést, és elveszítik a további érdeklődésüket a 

pénzkeresés iránt? A válasz az, hogy számukra a pénz nem cél, hanem 

eszköz. Amint elég pénzt keresnek a túléléshez, inkább "szolgálják a 

művészetet" azzal, hogy több időt töltenek művészettel, ahelyett, hogy 

pénzt keresnének a modellkedéssel. (Ez akár a "selfless" odaadás 

bizonyítéka is lehet, mint ahogyan az előző részben is történt. ) És az 

előző szakaszhoz hasonlóan egy cinikus nagyon is jól érvelhetne az 

ellenkezőjével; hogy ezeket a fiatalokat egyáltalán nem érdekli a 

művészet, és csak a gazdagság és a hírnév érdekli őket. Valószínűleg 

mindkét forgatókönyv kombinációja. Ebben a szakaszban azonban az 

érvelés kedvéért feltételezem, hogy csak a nem pénzbeli jutalomra 

hajtanak). 

A közgazdászok úgy jellemeznék a választást, amellyel ezek a fiatalok 

szembesülnek, mint maximalizálási problémát. A művészetre fordított 

idő és a művészeten kívüli jövedelemszerzéssel töltött idő milyen 

kombinációja szolgálja legjobban művészi céljaikat? Az idő és a pénz 

nem végtelen, és függnek egymástól. Több művészeti idő kevesebb 

jövedelmet jelent; és több jövedelem kevesebb időt jelent a művészetre. 
9 Általában sok választási lehetőség és alternatíva van. Vegyünk például 

egy képzőművészt, aki jelentős fizetésemelést kapott a második 

munkahelyén, és most már többet keres, mint amennyire szüksége van 

ahhoz, hogy éppen megéljen. Most vagy csökkentheti a munkaidejét, 

hogy több időt tölthessen a művészetével, vagy folytathatja a munkát 

ugyanabban az óraszámban, hogy pénzt takarítson meg, és így 

megvásárolhassa a videófelszerelést, amire szüksége van az 

installációihoz használni kívánt videók elkészítéséhez. Nyilvánvalóan 

végtelen számú lehetőség van. 

Látjuk tehát, hogy azok az egyéni művészek, akik a puszta túléléshez 

szükséges jövedelmüket növelik, még mindig a művészetnek 
szentelhetik magukat, amennyiben a többletjövedelmet művészi célokra 

fordítják. Az empirikus bizonyítékok azonban azt mutatják, hogy amikor 

a művészek jövedelme növekszik, a művészek általában inkább több 

időt töltenek művészettel, és kevesebbet másodállással.10 A művészetre 

szánt több pénz és a művészetre szánt több idő közötti kompromisszum 

során a választás általában a művészetre szánt időre esik.11 Ez minden 

bizonnyal igaz az előadóművészekre, például a színészekre és a 

zenészekre, akiknek viszonylag kevesebb pénzre van szükségük a 

felszerelésre. 

Amikor a művészek kevesebbet keresnek, nincs sok választásuk. 



 

Általában kénytelenek második munkát vállalni, vagy növelni a 
munkaidejüket egy második munkahelyen, hogy művészként 
megélhessenek és túlélhessenek. A művészek számára létezik egy 

túlélési kényszer, ahogy Throsby nevezte.12 
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Az ilyen jellegű korlátozások az idő múlásával változhatnak, és 

művészek és nemzetek között is eltérhetnek. Először is, a művészek 

soha nem szentelik magukat teljesen a művészetnek, ezért különböző 

mértékben mondanak le a pénzről. Nincs olyan konkrét jövedelmi szint, 

ahol egy művész hirtelen elveszíti érdeklődését a pénz iránt, de van egy 

bizonyos tartomány. Másodszor, a művészeknek különböző 

pénzszükségleteik vannak a művészeti kellékek megvásárlása során. 

Harmadszor pedig közösségenként változik az a fogalom, hogy mi 

számít tisztességes minimáljövedelemnek. Európában a tisztességes 

életvitelhez általában szükségesnek tartják a napilap előfizetést, míg az 

USA-ban az autó birtoklása elengedhetetlen. Ebből következik, hogy a 

túlélési kényszer egy átlag, amely országonként eltérő. Általánosságban 

a művészek túlélési korlátja leginkább a minimális jövedelmi zónaként 

értelmezhető, egy olyan területként, ahol a pénz gyorsan veszít 

jelentőségéből.13 

Az a jelenség, hogy egy nem művészeti munka vagy egy olyan munka, 

amely kereskedelmi művészet előállításával jár, szinte kizárólag a 

"valódi" művészeti munkát szolgálja, az úgynevezett belső 

szubvencionálás szélsőséges esete. (A belső szubvencionálás vagy 

keresztfinanszírozás során az egyik tevékenységből származó bevételt 

egy veszteséges tevékenység támogatására használják fel ugyanazon a 

vállalkozáson belül.) A belső szubvencionálásnak ez a szélsőséges esete 

nem csak a művészekre korlátozódik. A fiatal művészeti vállalkozások 

néha arra is rákényszerülnek, hogy kisebb művészeti formákat 

állítsanak elő a túlélés érdekében. (Vagy olyan alacsony órabért fizetnek 

a művészeiknek, hogy azok kénytelenek második, nem művészeti vagy 

művészettel kapcsolatos munkával plusz jövedelemre szert tenni). 

Ugyanez vonatkozik számos kis vagy peremművészeti intézményre, 

amelyek művészetet közvetítenek és terjesztenek, beleértve az 

alternatív kiállítótereket, alternatív filmszínházakat, kisebb alternatív 

fesztiválokat, kis léptékű film- és videoprodukciókat és -terjesztőket stb. 

Az alkalmazottak, akiket ezek a szervezetek alkalmaznak, szinte mindig 

fiatalok, és hozzáállásuk hasonló a fiatal művészekéhez. Azzal, hogy 

alulfizetettek, valójában a veszteséges művészeti intézményt 

támogatják. 

Lehetséges, hogy nemcsak a pénz, hanem más jutalmak, például az 

elismerés is művészi inputként szolgálnak? És ha igen, van-e az 

elismerésnek olyan túlélési korlátja, mint a pénznek? Alex úgy döntött, 

hogy a fotózás felé fordul, hogy növelje a hírnevét, mert úgy gondolta, 

hogy ahhoz, hogy "a művészetet szolgálja", ismertebbnek kell lennie. Az, 

hogy meglehetősen ismeretlen vagy nem megfelelő hírnévvel 

rendelkezik, korlátozza a művészeket abban, hogy művészetüket 

közvetítsék és megfelelően "szolgálják a művészetet". Ebben a 



 

forgatókönyvben az elismertség inkább eszközzé, mint céllá válik. 

Nagyon is lehetséges tehát, hogy a művészeknek szükségük van némi 

elismerésre ahhoz, hogy művészetet alkothassanak. Ez a minimum 

azonban jelentősen eltérhet a művész személyes hátterétől függően. 

Ráadásul az olyan immateriális jutalmak esetében, mint az elismerés, 

még a pénznél is nehezebb megmondani, hogy ezek a "művészet 

szolgálatában" jelentenek-e korlátot, vagy "öncélú" célokat szolgálnak. 

(Ki tudja biztosan megmondani, hogy a túlságosan drámai színész egy 

nagyképű seggfej-e, aki annyi tapsra vágyik, amennyit csak akar. 
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kaphat, vagy szüksége van-e egy minimális tapsra, csak azért, hogy 

előadhassa?) 

A taps és más nem anyagi jutalmak is szolgálhatnak inputként vagy 

korlátozó tényezőként. Bár ez a nézet megváltoztathatja a művészekre 
való tekintésünket, gyakorlati jelentősége korlátozott. Az anyagi vagy 

pénzbeli jutalmak esetében viszont hasznos az inputok és egy 

(nagyrészt fixált) mon- etáris túlélési kényszer fogalma, amint azt a 

művészeti jövedelmek elemzése során a következő két fejezetben 

bemutatjuk. A művészetekben a művészek számára nagyrészt rögzített 

túlélési kényszer áll fenn. Amíg a művészek kevesebbet keresnek, mint egy 

minimális összeg, addig a művészek pénzt keresnek a művészet érdekében, de 

ha a pénzeszközök elegendőek, akkor gyorsan elveszítik az érdeklődésüket a 

pénzkeresés iránt (25. tézis). 

 
 

4 Az autonómia mindig relatív 

 
Vajon Alex autonóm volt, amikor megrendelt portrékat festett, hogy 

figyelembe vegye valódi művészetét? És mennyire autonóm az a fiatal 

író, aki heti negyven órában mosogat egy étteremben? Vagy Fuchs úr, a 

Stedelijk Múzeum igazgatója lemond az autonómiájáról azzal, hogy az 

Audi szponzorálja a múzeum új szárnyát? 

E fejezet fő kérdése az, hogy a művészek "önzetlenül" elkötelezettek-e 
a művészet iránt, vagy "önérdekűek". Ez a kérdés releváns egy olyan 

könyvben, amely a művészetek gazdaságáról szól. A kérdés kapcsolódik 

egy általánosabb kérdéshez: a művészek autonómok vagy függők? Mivel 

az emberek könnyen összemossák a két kérdést, most néhány 

megjegyzést teszek az autonómiáról.14 Az autonómia arra a szabadságra 
utal, hogy az emberek másoktól függetlenül követhetik saját akaratukat. 

A művészetekben ez elsősorban a művészi szabadságot jelenti. Ha egy 

művész úgy dönt, hogy több jutalomért cserébe művészi 

kompromisszumot köt, akkor végül kevesebb művészi szabadsággal 
rendelkezik. De ugyanez vonatkozik arra a művészre is, akit arra 

kényszerítenek, hogy hosszú órákat dolgozzon egy étteremben... 

dühöngés. 

Az autonómia a művészetekben érzelmekkel teli fogalom. "Az igazi 

művészeknek autonómnak kell lenniük. "A művészetek autonómiáját 

mindenáron meg kell védeni. Mivel az autonómia fogalma feszültséggel 

terhelt, az emberek hajlamosak az autonómiát vagy mindent vagy 

semmit ügynek tekinteni. 'Ha Fuchs úr megköti az üzletet az Audival, 

akkor lemond az autonómiájáról'. 

Az autonómia azonban egyértelműen relatív fogalom. Fuchs úr 

számára az egyik szponzori szerződés nagyobb autonómia feláldozását 

jelentheti, mint egy másik. Ez nem sokban különbözik a relativitás 

kérdésétől a művészet iránti "selfless" odaadás fogalmával 

kapcsolatban. Mind az autonómia, mind a selflessness a két véglet 



 

közötti köztes pozíciók széles skáláját foglalja magában. 
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(Elméletileg lehetséges, hogy van egy általánosan elfogadott pont a 
teljes autonómia és a teljes függőség között, ahol az autonómia vagy a 

művészi szabadság véget ér. 15 A gyakorlatban azonban a határpont 
folyamatosan változik az uralkodó retorikától függően). 

Amikor az autonómiát csökkentő javaslatokat tesznek, az emberek 

következetesen figyelmeztetnek a művészi autonómia jövőbeli 

elvesztésére. Az autonómia elvesztésével kapcsolatos, mindent vagy 

semmit világvégére vonatkozó érvek opportunista célokat szolgálnak. 

Alapvetően meghiúsítják az autonómia fokozatairól szóló vitákat. Ez 

történt egy amszterdami városi tanácsülésen, ahol a politikusok 

sikeresen érveltek amellett, hogy Rudi Fuchs lemond az autonómiájáról, 

ha a Stedelijk és az Audi szponzori szerződést köt. Ezáltal sikerült a 

szkeptikusokat elbizonytalanítaniuk, vagy gyanússá tenniük azáltal, 

hogy a szkeptikusokat úgy állították be, mintha a művészeti autonómia 

ellen lennének. 

Mivel az autonómia relatív, az autonómiával kapcsolatos különböző 

lehetőségek előnyei és hátrányai összehasonlíthatók. Az Audi-

megállapodás több szempontból is csökkentette volna az autonómiát. 

Például az új szárny neve Audi Wing lenne, de ami ennél is fontosabb, az 

igazgatónak időnként kiállítást kellene készítenie, amely a holland-

német kapcsolatokra utalna, és az Audi képviselői tanácsadói 

minőségben működnének közre. Másrészt a plusz pénz az igazgató 

autonómiáját is növelné. A több kiállítótér nagyobb szabadságot 

jelentene a kiállítások kurátori munkájában. Tegyük fel, hogy a 

Mercedes egy kevesebb pénzzel, de kevesebb feltétellel járó üzletet 

kínál. Tegyük fel, hogy az egyetlen feltétel az lenne, hogy az új szárnyat 

Mercedes-szárnynak nevezzék el. Egyesek szerint az igazgató még 

ebben az esetben is veszélyeztetné művészi szabadságát. A Mercedes-

szárnyban a kiállításokat ez a márkanév "színezné". Amint azt korábban 

megjegyeztük, a társadalmi körülmények szükségszerűen befolyásolják 

a művészetet és annak esztétikai értékét. Ezek a példák egyértelművé 

teszik azt a felfogást, hogy az autonómia mindig relatív (26. tézis).16 

 

5 Az intrinzik motiváció az internalizációból fakad 

 
Az átlagos fiatal művész a jutalmakra reagál, és így soha nem teljesen 

autonóm. A művészek jutalmazzák és büntetik magukat, és a társadalom 

is ezt teszi. Jelentős jutalmakat kapnak azok a művészek, akik 

autonómnak és "önzetlennek" tűnnek a művészet iránt, és ugyanígy 

megrovásban részesülnek azok, akik egyértelműen kereskedelmi 

művészek. 

Egyrészt a művészek a művészet létrehozásával magánéleti 



 

elégedettséget szereznek. A művészet létrehozása önmagában is kielégítő. 

Az "önkifejezés öröme", ahogy Tyler Cowen nevezi, a magánéleti 

elégedettség egyik formája.17 A kielégülés a "szeretet munkájából" 

fakad, és egy "belső hajtóerőből" ered.18 A 
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a "művészet szolgálatának" tudatossága a művésznek magánéleti 

elégedettséget is ad. A művészi célok kompromittálása azonban 

nyugtalansághoz vezethet, például bűntudat formájában. Az önmagunk 

jutalmazásának és büntetésének fogalmai fontosak, ha meg akarjuk 

érteni egy művész viselkedését. Perspektívába helyezi a "selfless" 

művész fogalmát, és megmagyarázza azon művészek csonka születését 

is, akik kevés külső jutalommal továbbra is "szolgálják a művészetet". 

Első pillantásra az ön- vagy belső jutalmak a művészi alkotás 

elkerülhetetlen melléktermékének tűnnek. De ezek több mint puszta 

melléktermékek; motiválják is a művészeket. A művészek minden 

ecsetvonással, minden leírt sorral, minden papírra vetett zenei hanggal 

jutalmazzák vagy büntetik magukat, miközben megpróbálják "szolgálni 

a művészetet" és olyan magas művészetet létrehozni, amely számít. A 

szenvedés egész fogalmát talán eltúlozták a művészetek régi 

romantikus szemléletében, de híres művészek naplóikban pontosan 

leírják a saját munkájukkal kapcsolatos kételyek okozta 

hullámvölgyeket.19 Ezekből a naplókból az is kiderül, hogy mindig 

voltak alternatívák. A belső jutalmak és büntetések miatt a művészek 

gyakran választottak egy pályát a 
egy másik. A művészekről tehát elmondható, hogy intrinzikálisan motiváltak. 

Mivel az olyan belső jutalmakat, mint a személyes elégedettség, és az 

olyan külső jutalmakat, mint az elismerésből származó öröm, nehéz 

szétválasztani, nehéz pontosan mérni, hogy mennyire fontos a belső 

motiváció. Mindazonáltal a közkeletű kép szerint a "szelfless" művész 

nagyrészt intrinzikálisan motivált, a "kommersz művész" pedig 

elsősorban külső motivációval rendelkezik. E népszerű képet eltúlozva, 

az egyik oldalon a hősies, "selfless" és teljesen intrinzikailag motivált 

művészek állnak, akik számára a külső jutalom csak eszköz a "művészet 

szolgálatában", míg a másik oldalon a kizárólag külső haszon - pénz, 

hírnév és elismerés - által motivált, extrinsikusan motivált "művészek". 

Ezek az elképzelések a művészetek mitológiájának részét képezik. 

Ha azonban a belső és a külső jutalom eredetét keresnénk, rájönnénk, 

hogy ezek egyáltalán nem különálló fogalmak.20 A belső jutalmak vagy a 

művészek saját maguknak "adott" elégedettsége olyan jutalmakból 

származik, amelyek eredetileg kívülről érkeztek. Fiatalkorukban az 

emberek internalizálták azokat a jutalmakat és büntetéseket, amelyeket 

a szüleiktől, iskoláiktól, szomszédságuktól és különböző más 

környezetüktől kaptak. A személyes történelmek különbségei ellenére 

sok ilyen internalizált érték társadalmi érték. A leendő művészek 

például megtanulják és internalizálják a művészetre és a művészekre 

alkalmazott meglévő társadalmi értékeket. Korán megtanulják, hogy a 

kultúra elvárja a fiatal művészektől, hogy "önállók" és autonómok 

legyenek. A művészet a művészet kedvéért és a művészek "szelfless", 

akik csak a művészettel törődnek, fontos fogalmak a kultúránkban, 

olyannyira, hogy az általános oktatásunk részét képezik. A gyerekek 

észreveszik, hogy a "selfless" művészeket megbecsülik, és a többi 



 

művész számára mércének tekintik őket. A kereskedelmi művészeket 

szidják. Ő szolgál 
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figyelmeztetésként más művészek számára. A fiatal potenciális 

művészek internalizálják ezeket az értékeket. 

Később, az oktatás és a képzés során a szakma értékei 

internalizálódnak.21 A jutalmak és büntetések hozzájárulnak a szakma 
által felvállalható részletesebb értékek internalizálásához. Tehát az 
intézmények - a családtól a művészeti iskolán át - fontos szerepet 

játszanak az internalizációs folyamatban.22 Az a tény, hogy az 

illusztráción korábbi tanárok lesnek Alex válla fölött, azt mutatja, hogy ő 
internalizálta a korábbi jutalmakat és büntetéseket. 

A belső motiváció és a belső jutalmak a múltbeli külső jutalmak és 

büntetések felhalmozásából származnak. Mivel a belső jutalmak a 

korábbi külső jutalmakból erednek, eltérhetnek az előzetes külső 

jutalmaktól, és akár teljesen más irányba is elmozdulhatnak. Vannak 

például olyan művészek, akiknek rengeteg lehetőségük van arra, hogy 

pénzt keressenek vagy hírességekké váljanak anélkül, hogy a 

művészvilág büntetné őket, de inkább figyelmen kívül hagyják ezeket a 

lehetőségeket. Ez nem veleszületett hiba. Ez a fajta viselkedés leginkább 

azzal magyarázható, hogy hogyan képeznek egy művészt. Ezeknek a 

művészeknek az esetében az internalizációs folyamat biztosítja, hogy a 

pénzkeresés vagy a híressé válás nem érvényes lehetőség.23 Mivel a 

kommersz művész is rendelkezik internalizált értékekkel, nem lehet 

megmondani, hogy a selfless művész intrinzikailag motiváltabb-e, mint 

a kommersz művész, vagy fordítva. 

Az internalizáció nem véletlenszerű folyamat. Nem minden korábbi 

tanács, dicséret, jutalom vagy elmarasztalás egyformán fontos. Az 

egymáshoz viszonyítva értelmes szabályok klasztereket alkotnak és 

fontosabbá válnak. Az eredmény egy többé-kevésbé koherens 

szabályrendszer, amely parancsok és tilalmak formájában a 

legkülönbözőbb cselekvésekre vonatkozik. Ezt az eredményt 

nevezhetjük a művész személyes értékrendjének vagy 

lelkiismeretének.24 Ez a habitus szociológiai fogalmához kapcsolódik. 

 
 

6 Habitus és mező 

 
Az általunk eddig alkalmazott gazdasági megközelítés nem volt túl 

finom. Az olyan fogalmak, mint a jutalom és a kényszer, jól egybeesnek a 

közgazdaságtan logikus, zárt érvelés iránti preferenciájával, de az 

eredmények általában diszkrétek, és nem ismerünk fel köztes 

pozíciókat. Vagy szabad választás vagy determinizmus.25 Egyrészt a 

közgazdaságtanban a legelterjedtebb nézet szerint az egyének 

szabadok; racionális döntéseket hoznak, és maximalizálják a jutalmakat. 

Másrészt az öko- nomika "szocializálására" tett kísérlet során a 



 

viselkedés könnyen teljesen társadalmilag determinálttá válhat. Ha 

minden belső jutalmat internalizált külső jutalmakra redukálnánk, 

ahogyan mi 
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az előző szakaszban utaltak szerint a külvilág teljes mértékben 

meghatározná a viselkedést. Az egyéneknek nem lenne választási 

lehetőségük. (És így azt a következtetést kell levonnunk, hogy mindkét 

nézetben a "selfish" és a "selfless" kifejezések alapvetően 

értelmezhetetlenek). 

Ahhoz, hogy jobban megértsük a belső és külső értékek, a szubjektív 

egyének és objektív környezetük közötti kapcsolatot, hasznos a 

szocializációt a szociológia szempontjából vizsgálni. A főbb 

szocializációs elméletek közül jelenleg Pierre Bourdieu habitus-field 

elméletét használják leggyakrabban. Bourdieu és követői ráadásul 
széles körben alkalmazták a művészetekre. Finomsága és összetettsége 

miatt ez az elmélet átfogó magyarázatot igényel, ami e könyv keretein 

belül nem lehetséges. Ehelyett ez a kissé absztrakt rész csak briefly 

kezeli néhány fő fogalmát.26 

A habitus ennek az elméletnek a fő összetevője. A "lelkiismeret" és az 

"attitűd" fogalmakkal áll kapcsolatban, amelyeket korábban 

használtunk. A habitus az egyént körülvevő objektív erők szubjektív 

megfelelője. A habitus lehetővé teszi az egyének számára, hogy azt 

higgyék, megértik társadalmi környezetüket. A viselkedésnek nincs 

számítása; az intuitív. 

A habitus több mint (internalizált) értékek és szabályok összessége. 

Olyan beépített diszpozíciók gyűjteményének tekinthető, mint a 

gondolkodás, az észlelés, az értékek és a cselekvés képességei. 27 Ezek a 

diszpozíciók egy személynek egy adott filmben elfoglalt pozíciójához 

kapcsolódnak. A habitus mint mentális struktúra összeköti az objektív 
külvilágot a szubjektív énnel. Ez egy bonyolult folyamat, amely kizárja a 

korábban megnevezett két ellentétes következtetést: az ember 

bizonyosan nem teljesen szabad, de másrészt az a felfogás, hogy az 
egyén teljesen társadalmilag és biológiailag determinált, szintén nem 

igazolható. A habitus "teret enged a mozgásnak". 

A gondolkodás, az észlelés, az értékelés és a cselekvés hajlamai az 

idők során beépültek. A habitus a múltbeli tapasztalatokat halmozott 

formában foglalja magába. És mivel nincs két ember, akinek pontosan 

ugyanaz a története, a habitus személyenként eltérő. Ugyanakkor az 

emberek gyakran közös háttérrel és környezettel rendelkeznek. Ezért 

van értelme a csoport által osztott modális habitus fogalmának.28 Az 

előző fejezetben tárgyalt magasabb rendű értékek egy ilyen modális 

habitus részét képezik; ezek kötik össze az embereket. De nemcsak az 

értékek, hanem a látásra, gondolkodásra és cselekvésre való hajlam is 

közös lehet. A habitus gyakorlati érzéket, játékérzéket ad az 

embereknek. Nem írja elő a cselekvést konkrét helyzetekben, hanem a 

habitus lehetővé teszi az emberek számára, hogy közös megoldásokat 

figyeljenek. 

A modális habitus lehetővé teszi, hogy az emberek egy csoportban 

felügyelet nélkül, azaz külső büntetés vagy külső ösztönzés nélkül 

dolgozzanak együtt. 
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jutalom. (Természetes megoldáshoz jutnak az ún. free-rider-

problémára.) Hogy az emberek anélkül játszanak, hogy ennek tudatában 

lennének, akkor válik nyilvánvalóvá, amikor különböző habitusú 

emberek próbálnak együtt dolgozni. Ilyenkor előfordulhat konfliktus, és 

a dolgok rosszul sülnek el, mint a 36. oldalon található ábrán, ahol Alex 

és a kereskedője nem tudtak megegyezni, mert "különböző nyelveket 

beszéltek". 

A habitus az egyén egy területen elfoglalt pozíciójához kapcsolódik. A 

"fild" kifejezés szinte ugyanazt jelenti, mint a "világ" kifejezés, mint a 
művészeti világ. A mezők úgy vannak megválasztva, hogy az egy filteren 

belüli diszpozíciók függjenek egymástól, miközben viszonylag 
függetlenek maradnak a más filtereken belüli diszpozícióktól. Ezért a 

filmek bizonyos fokú relatív autonómiával rendelkeznek. Az 

orvostudomány, a művészetek, a bankszektor és a politika példák az 
ilyen filmekre. A modális habi- tus e filmek között meglehetősen eltérő. 
Egy bankár diszpozíciójának kevés köze van egy zenész 
diszpozíciójához, míg a zenészek inkább az írókkal közösek. 

Mindazonáltal, mivel az írók és a zenészek pozíciója a művészeti filágon 

belül eltérő, a habitusuk is eltérő. 

Egy film úgy tekinthető, mint a társadalmilag eltérő pozíciók 

topológiai térképe. Ez elsősorban a stratifikáció topológiája. A 

művészetekben a magas és az alacsony művészethez kapcsolódó 

pozíciók, például mondjuk az irodalmi figyelem és a tudományos 

figyelem, különböző helyeket foglalnak el az irodalom figyelmen belül. A 

magas és alacsony pozíciók nemcsak a művészekre vonatkoznak, hanem 

a művészeti médiaszereplőkre, a művészeti kritikusokra, a 

művészetfogyasztókra, a művészetpolitikáért felelős kormányzati 

officialistákra stb. is. Ezek a pozíciók a társadalmi rétegződés 

szempontjából annál jelentősebbé válnak, minél tovább osztjuk őket a 

művészet különböző műfajai és alműfajai szerint. 

Azáltal, hogy egy filmben különböző, azaz magasabb és alacsonyabb 

pozíciókat foglalnak el, a csoportok szükségszerűen kapcsolódnak 

egymáshoz. Habitusuk egyszerre különbözik és egyezik. A dominancia 

és az alávetettség az adott filmen belüli pozíciótól függ. A fennálló rend 

a habituson keresztül reprodukálódik. Egyszerűsítve: az alacsony 

művészeti ágak habitusa "lehetővé teszi" a művész számára, hogy 

kereskedelmi tevékenységet folytasson; míg a magas művészeti ágak 

habitusa arra "kényszeríti" a művészt, hogy elfelejtse a kereskedelmet. 

Ezek a pozíciók azonban összekapcsolódnak, mert bármelyik filág 

habitusa arra hajlamosítja a művészt, hogy a magas művészetet 

magasabb rendűnek tekintse az alacsony művészetnél. Ezt korábban a 

kulturális aszimmetria jelenségeként tárgyaltuk.29 

 



 

 
7 Az önzetlen odaadás és a haszonszerzés egybeesik 

 
A művészet iránt elkötelezett művészek önzetlenek, vagy legalábbis 

nem motiváltak a külső jutalmak által? Ezzel szemben a kereskedelmi 

művészek önérdekűek, és csak a külső jutalmak motiválják őket? A 

habitus-field elmélet szempontjából, 
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ez a két csoport nem különbözik egymástól az önbizalomhiány és a 

motiváció tekintetében. A selflessness és a selfishness általában egybeesik 

egymással. (Mindazonáltal, mint fogalmak nem értelmetlenek, 

ellentétben a tiszta közgazdaságtanban szokásos fogalmakkal). Ezeket 

az eredményeket közgazdasági terminológiára lefordítva, a selflessness 

általában nem több vagy kevesebb intrinzikus és extrinsikus 

motivációval bír, mint a külső jutalmakra, például a pénzre és az 

elismerésre való orientáció. Mindkét irányú diszpozíció ugyanabba a 

habitusba "épül be". 

A habitust vizsgálva nem lehet megmondani, hogy a művészeknek 

csak egy céljuk (vagy egy következetes jóléti funkciójuk) van-e, mint 

például a "művészet szolgálata", míg más célok másodlagosak 

maradnak, és csak olyan feltételeket jelentenek, amelyeket teljesíteni 
kell ahhoz, hogy "a művészetet szolgálják". Habitusukon belül a 

művészek számos diszpozícióval rendelkeznek, amelyeket nem lehet 

egyetlen célra redukálni. A művészek bonyolult, sok nyereményt hozó 

játékok játékosai. Egy különleges "játékérzék" lehetővé teszi a művészek 
számára, hogy olyan lépéseket tegyenek, amelyek lehetővé teszik 

számukra, hogy a művészetnek elkötelezettek maradjanak, és 

olyanokat, amelyek más célokat szolgálnak.30 

Nem minden művész játssza ugyanazt a játékot. A játszmák és a 

tétjeik a művész sajátos habitusától és a filágon elfoglalt speciális 

pozíciójától függően különböznek. Néha a legkülönbözőbb pozíciókból 

érkező emberek találkoznak egy-egy kol- lektív játékra. A kereskedők és 

a művészek például egy kollektív játék játékosai. És mivel közös a 

"játékérzékük", intuitív módon játsszák a játékukat. Azonban, ahogy 

korábban megjegyeztük, ha egy játékosnak a többiektől eltérő habitusa 

van, akkor ez a játékos hajlamos lesz megszegni a szabályokat, ami 

frusztrációhoz és problémákhoz vezet. Ez történt Alexszel a 36. oldalon 

látható ábrán, amikor Alex mélyen internalizált közgazdász habitusa 

miatt nem a szabályok szerint játszotta az osztó játékát.31 

Ebben a tekintetben az én közgazdászom habitusa is különbözik egy 

szociológusétól, és ez korlátok közé szorítja e könyv multidiszciplináris 

megközelítését. A madarat az énekéről, az embert pedig a nyelvéről 

ismerjük. Ezért hajlamos vagyok a közgazdaságtan nyelvét használni a 

szociológiai meglátások magyarázatára. Mivel a közgazdászok nyelvét 

más célokra fejlesztették ki, ez nyilvánvalóan nem a legjobb megoldás. 

Ezért e fejezet hátralévő részében és a következő fejezetekben 

tulajdonképpen egy lépést hátrálok. Azzal, hogy elsősorban a 

közgazdaságtan nyelvén érvelek, és olyan kifejezéseket használok, mint 

az "érdek", a "stratégia", a "jutalom" és a "nyereségre való törekvés", 

szükségszerűen egyszerűsítek. És bár a szociológia habitus-field 

elméletét továbbra is a fejemben tartom, gazdagságának egy része 

elveszik. Mindazonáltal remélem, bebizonyíthatom, hogy a jelen 

megközelítés hasznosabb a művészetek öko- nomikájának 

tanulmányozásához, mint egy monodiszciplináris megközelítés. 3233 
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8 A művészek eltérőek a jutalom-orientáltságukban 

 
Azzal, hogy azt állítom, hogy a művészek jutalomorientáltak, és hogy a 

"jutalom" kifejezést használom, most visszatérek a gazdasági 

megközelítéshez. (Azzal azonban, hogy a jutalomorientációra, azaz a 

'hajlam' kifejezéssel rokon fogalomra hivatkozom, elárulom, hogy a 

habitus-field elmélet mennyire ott van a fejemben.) A korábbiakban az 

elemzésből kiderült, hogy minden művész jutalomorientált; jutalomra 

van szükségük ahhoz, hogy művészetet alkossanak és "jobbá tegyék 

magukat". Jelenleg azon tűnődöm, hogy a művészek miért rendelkeznek 

különböző jutalmazási ori- entációkkal. Például miért keresik egyes 

művészek a kormány elismerését, míg mások a piaci jutalmakat 

részesítik előnyben? Mint már említettem, az ilyen jellegű hajlamok 

fokozatosan a művészek habitusának részévé váltak. A jutalmazási 

orientációk eltéréseinek megértéséhez még egyszer megnézem a 

habitus kialakulását. 

Művészi fejlődésük során a művészek megfelelő kulturális tőkére 

tesznek szert, ami nem csupán egy automatikus folyamat, hanem 

társadalmi tapasztalat is.34 A diákok között zajló viták nagy része a 

tanárok értékrendjének kollektív értékelését foglalja magában, 

beleértve a jutalmazással kapcsolatos gondolataikat is. A közös háttérrel 

és oktatással rendelkező művészek csoportjai alapvetően ugyanazt a 

művészi tudatosságot vagy habitust és ugyanazt a jutalomorientációt 

alakítják ki. 

E tekintetben meg kell jegyezni, hogy a habitus számos területet 

felölel. A kultúra egyetlen aspektusa sincs eleve kizárva. A habitus olyan 

"technikai" kérdésekkel foglalkozik, mint például az, hogy a művészek 

hogyan használják a festéket; a zenészek hogyan zongoráznak, 

énekelnek, hogyan használják a testüket stb. A művészek hajlamosak 

arra is, hogy bizonyos stílusokat alkalmazzanak, míg másokat figyelmen 

kívül hagynak, vagy bizonyos témákat kezelnek, másokat pedig nem. 

A habitus azt is "megmondja", hogy az alapvető értékek alól milyen 

kivételek megengedettek. Például manapság már nem annyira tabu, 

hogy bizonyos "avantgárd" képzőművészek időnként kikacsintanak a 

kommersz felé, aminek eredményeképpen egy könnyebben 

hozzáférhető darab születik, de csak akkor, ha valahogyan bizonyítják, 

hogy ez nem "szívből jön", és hogy ők "mindezek felett állnak". Vagy az 

idősebb művészek külső jutalmakra törekedhetnek a pozíciójuk javítása 

érdekében, de csak bizonyos határokon belül. 

A művészek jutalomorientáltságában mutatkozó különbségek a 

különböző nevelési stílusokban, az oktatásban és a formális művészeti 
képzésben rejlenek. A képzőművészeti főiskolák a művészeti világ más 

pozícióira készítik fel hallgatóikat, mint az alacsony művészeti vagy 



 

iparművészeti főiskolák. Ráadásul egyetlen hallgató sem kezdi tabula 

rasaként az oktatását. Az iskoláztatás a különböző társadalmi-gazdasági 

háttérrel rendelkező gyermekkorban lefektetett alapokat gyarapítja.35 

A jutalmakra vonatkozó iránymutatásokra korlátozva a vitát, meg kell 
jegyezni, hogy 
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hogy a művészeti ágakban a tanulók gyakrabban a belső jutalmakra 

törekszenek. A művészetet belső késztetésen alapuló szeretetmunkának 

kell tekinteni. Ezért a külső jutalmak csak olyan bemenetek lehetnek, 

amelyek lehetővé teszik a művész számára a művészet létrehozását. Ez 

utóbbi egy "laza" hozzáállás. A diákok általában átlagon felüli társadalmi 

háttérrel rendelkeznek. Így ezek az avantgárd művészek általában 

viszonylag magas gazdasági és társadalmi tőkét visznek magukkal. 

Gyakrabban származnak jómódú családokból, mint más filmekben és 

szakmákban. Mivel van pénz a családban, megengedhetik maguknak, 

hogy kevesebbet keressenek. A társadalmi tőke flair, magabiztosságot 

és merészséget ad nekik.36 

Bár a jobb művészeti főiskolák diákjait arra ösztönzik, hogy "a 

művészetet szolgálják" azáltal, hogy "a saját dolgaikat csinálják", ezek az 

iskolák arra is bátorítják a művészeket, hogy külső jutalmakat 

keressenek "a kortársak elismerése" formájában. Sőt, egyes országokban 

a diákok megtanulják, hogy az állami pénz elfogadása kevésbé 

kifogásolható, mintha pénzt fogadnának el egy vállalattól vagy pénzt 

keresnének a piacon.37 

A kevésbé jelentős művészeti és iparművészeti iskolákban tanított 

jutalomorientáció kevésbé rendhagyó. Mint a legtöbb műszaki és 

szakképzésben, itt is a kereskedelmi sikerre ösztönöznek, és így az 

eladható termékek előállítására. Ez az oktatási rendszer azonban 

részben a finom művészetekkel szembeni alázatos hozzáállást ösztönzi. 

A meglévő hajlamok a termékek és jutalmak különböző keverékeit 

eredményezik. E keverékek elemzése érdekében hasznosnak találtam, 

hogy három jellemző vagy dimenzió alapján térképezzük fel a 

beidegződéseket: 

1 a termékösszetétel, 
2 a jutalmak típusai, és 

3 a jutalmak forrásai. 

 
Először is, a legtöbb művész hajlamos a termékek egy bizonyos 

kombinációját választani. A termékösszetételük jutalomhoz vezet. 38 (A 
festőművész A inkább a kom- misszionált portrékra és csendéletekre 
specializálódott, mint a tájképekre, B zeneszerző pedig inkább a 

kórusoknak szóló zenére, mint a hangszeres zenére). Másodszor, a 
művészek hajlamosak a jutalomtípusok bizonyos kombinációját 

választani, mint például a magánéleti elégedettség, a pénz, a státusz, az 
elismerés stb. Végül, a művészek hajlamosak a jutalomforrások egy 
bizonyos kombinációját preferálni, mint például a kormányzati, 

vállalati, magánvásárlók vagy adományozók.39 A művészek által 
keresett jutalomforrások és jutalomtípusok kombinációját a művészek 

motivációs keverékének nevezem. 

A művészek szükségszerűen e három dimenzióhoz viszonyítva 

helyezkednek el. Hajlamukból adódóan a termékek, jutalmak és 

jutalomforrások képzeletbeli háromdimenziós terében foglalnak állást. 



 

Például C művész az installációkra specializálódott (1. dimenzió). Ez adja 
neki 
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magánéleti elégedettség, elismerés és némi anyagi haszon (2. dimenzió). 

Az elismerést a társaitól és a kormánytól kapja, míg a kevés pénz, amit 

keres, nagyrészt a kormánytól származik (3. dimenzió). Ez a pozíció a 

három dimenzió tekintetében reflektálja a jelenlegi specializációját a 

termékekre és a jutalmakra.40 

A specializáció nagyrészt abból a korábban kifejtett jelenségből 

következik, hogy a jutalmak egyben eszközök is. Például D művésznő 

számára a karrierje fejlődése szempontjából az állami elismerés 

nélkülözhetetlen input, míg E művésznő számára szinte értéktelen. 

Ebben a háromdimenziós térben elméletileg a termelő 
tevékenységek, valamint a jutalmak típusainak és forrásainak végtelen 

kombinációi lehetségesek. Mindazonáltal a habitus miatt a legtöbb 

művésznek kevés mozgástere van. A művészek nem valószínű, hogy 

távolabbi pozíciókba ugranak, és ha megpróbálják, általában rosszabbul 
végzik. (A közgazdászok ezt a phe- nomenot pályafüggőségnek nevezik. 

Ha az emberek egyszer egy bizonyos pályán vannak, hajlamosak 

folytatni, mert az alternatívák egyre kevésbé vonzóvá válnak). 

(Feltételezve, hogy a művész nem akar "rosszabbul járni", 

visszatérek a standard közgazdaságtan általános feltételezéséhez, 

miszerint a vállalkozók a termékek és jutalmak olyan keverékét 

választják, amely maximalizálja céljukat, és így visszatérek a 

maximalizáló egyének gazdasági metaforájához. A habitus fogalmát 

bizonyára nem ehhez a metaforához akartam kapcsolni, de a jelen 
kontextusban és a jelenlegi korlátok között nem látom benne semmi 

rosszat. 41) 

Ebből következik, hogy a művészek úgy helyezkednek el a 

háromdimenziós térben, hogy céljaikat maximalizálni tudják, akár a 

művészet, akár önmaguk szolgálata, akár mindkettő. Mivel az olyan 

jutalmak, mint a pénz és az elismerés, mindig inputként is szolgálnak, és 

mivel a jutalom egyik típusa és forrása inputként értékesebb, mint a 

másik, a művészek törődnek a jutalmak forrásával és típusával. A 

jutalom egyik formáját mérlegelik a másikkal szemben, amikor a 

pozíciójukat választják. 

Mivel a művészek habitusukban különböznek, a termékekkel, a 

jutalmak típusaival és forrásaival kapcsolatos orientációjukban is 

különböznek (27. tézis). 

 
 

9 A jutalmak típusai és forrásai fontosak a művészek számára 

 
Számomra, mint művész számára rendkívül fontos, hogy elismerést 

kapjak a társaimtól. Ha úgy érzem, hogy a kollégáim nem vesznek 

tudomást rólam, az a legrosszabb dolog, ami történhet velem. A második 



 

legrosszabb dolog, ha nem adom el; nem annyira azért, mert szükségem 

van a pénzre, hanem mert szükségem van rá, mint egyfajta 

legitimációra. Ezért a motivációs mixemben a társaim és a piaci 

fogyasztók elismerésére törekszem. Egy másik művész, aki 
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valóban hisz a művészetben a művészet kedvéért, csak a magánéleti 

kielégülés érdekli. Eközben a harmadik művész kereskedelmi 

művésznek tekinthető, mert a piacon pénznyereségre és a 

nagyközönség körében való hírnévre törekszik. Egy negyedik 

elsősorban a pénzzel és a kormánytól szerzett elismeréssel foglalkozik. 

A jutalmak különböző típusai és forrásai nem függetlenek egymástól. 

Egyes művészek például "értékesebbnek" tartják azt a kormányzati 

pénzt, amit egy festmény eladásából kapnak a kormánynak, mint azt az 

összeget, amit egy vállalattól kapnak ugyanannak a festménynek az 

eladásáért. Mivel maga a pénzben nincs különbség, a példa azt mutatja, 

hogy a festmény eladása egyben elismerést is nyújt, ami ezeknek a 

bizonyos művészeknek a kormányoknak való eladás esetén magasabb. 

A szabad művészetekben a piacon szerzett pénz "értéke" gyakran 

alacsony. Ez akár a hírnevet és következésképpen a társaink általi 

elismerést is károsíthatja. Bár a finom művészetekben is keresnek pénzt 

a piacon, a piaci pénzre való orientáció általában burkolt. Ebben a 

tekintetben azonban az életkor is számít. Az idősebb művészek habitusa 

néha "megengedi" nekik, hogy nyíltabban orientálódjanak a pénzre és a 

hírnévre. A kollégák és a kommentátorok gyakran hangsúlyozzák, hogy 

ezek a művészek sok évet tettek bele, és így egyértelműen bizonyították a 

művészet iránti elkötelezettségüket. Ezért "megérdemlik" az ilyen 

típusú jutalmakat. Bár ezek az idősebb művészek aktívan kereshetik a 

jutalmakat, a jutalmakat véletlen ajándéknak tekintik, amelyet a 

kifogástalan hírnévvel rendelkező művészek kapnak. (Ha azonban az 

idősebb művészek túlságosan egyenesen a pénz és a hírnév iránt 

érdeklődnek, a művészvilág kiűzi őket. A hollandiai képzőművészetben 

jó példa erre a nemzetek között ismert Kobra festőművész, Corneille. 

André Rieu zenész és Henryk Gorecki zeneszerző szintén példák. Az 

ilyen "disszidensek" valamilyen oknál fogva deviáns habitust alakítottak 

ki). 

Amint az várható volt, a kisebb művészeti pozíciókban dolgozó 

művészek általában nyíltabban pénzorientáltak, mint a magas 

művészeti pozíciókban dolgozók. Téves lenne azonban azt feltételezni, 

hogy az ő motivációs mixükben csak a pénz számít. Vegyük például 

azokat a művészeket, akik olyan művészetet festenek, amelyet a "sarki 

boltban" lehet megvenni. Ezek a festők művészeknek tekintik magukat, 

és annak is mutatják magukat.42 Az ő körükben a nyílt pénzkeresés 

tabuja kevésbé erős, mint más művészek körében. Mindazonáltal 

ezeknek a művészeknek a habitusa nem független a magasabb kulturális 

filozófiák habitusától, és ezért néha pénzellenes viselkedést is 

tanúsítanak, ami a kommersz viselkedésük kompenzálására szolgál. És 

bár az ő motivációjukban a pénz nagyobb szerepet játszik, mint a magas 

művészeti ágakban tevékenykedő művészek esetében, a magánéleti 

elégedettség és a kortársak elismerése majdnem ugyanolyan fontos. A 
 

A JUTALMAK TÍPUSAI ÉS FORRÁSAI FONTOSAK A MŰVÉSZEK SZÁMÁRA 97 





98 AZ ÖNZETLENÜL ODAADÓ  

MŰVÉSZ  
 

A festők, akikkel találkoztam, akik olyan képeket készítenek, amelyeket 

a "sarki boltokban" árulnak, mindannyian büszkék voltak technikai 

képességeikre, és buzgón törekedtek arra, hogy tökéletesítsék ezeket a 

képességeket, amit nehéz megmagyarázni egy olyan szemléletmódból, 

amely kizárólag a pénzre összpontosít. 

Egy adott jutalomkeverékben a bizonyos forrásokból és típusokból 

származó jutalmak általában meghatározott arányban érkeznek. 

Általában, amikor a jutalom egyik típusa és forrása növekszik, a többi 

forrás és típus is növekszik. Például, ha bizonyos művészek több pénzt 

kapnak a kormánytól, akkor a társaik körében való elismertségük is nő, 
és fordítva. Ezért a művészek a termékek és jutalmak tekintetében 

többé-kevésbé azonos pozícióban maradnak a háromdimenziós 

orientációs térben, vagy egy figyelembe eső, a karrierjükkel figyelembe 

eső útvonalat követnek. Ez ismét az útfüggőség kérdése.43 A sikeres 

karrierek gyakran fokozatosan fejlődnek egy egyoldalú orientációból 

egy szélesebb körű orientációvá. A kezdeti szakosodás győztes-nyertes 

helyzethez vezethet. Például a későbbiekben a sikeres állami művészek 

általában a piacon is sikeresek lesznek.44 

Amikor azonban valami váratlan dolog történik, a művészek néha 

kénytelenek más pozícióba ugrani. Például egy fiatal avantgárd író 

váratlanul kap egy rendkívül fontos díjat pályája elején.45 Ebben az 

esetben új pozícióba ugrik, és így a jutalmak egyensúlya elveszik. 

Hírneve olyan fordulatot vesz, amelyet nem tud sem korrigálni, sem 

alkalmazkodni hozzá. Ha valaki túl korán kapja a díjat a pályafutása 

során, akkor valószínűleg "veszít", vagy rosszabbul jár. 

Egy jelentős és tekintélyes eladás hatása jelentős lehet. A folyamatos, 

kisebb jutalmak azonban rossz típusúak is lehetnek, és nem járulhatnak 

hozzá egy adott művész hírnevének öregbítéséhez. Ezért a művészek 

hosszú távú karrierjük alakítása során gyakran ellenlépésekkel 

reagálnak az ilyen külső beavatkozásokra, amelyek remélhetőleg 

korrigálják vagy semlegesítik a nem kívánt "jutalmakat". Ezek az 

intézkedések általában finomak. Ezek a művészek baráti körének 

megváltoztatásától kezdve a termékük stílusának apró változtatásáig 

terjednek, hogy megakadályozzák a nemkívánatos hatás 

megismétlődését. Az ilyen jellegű korrekciós viselkedésre szemet kell 

kifejleszteni ahhoz, hogy észrevegyük. Úgy gondolom, hogy ezt mindig 

látom mind a saját, mind a kollégáim cselekedeteiben. Ez vonatkozik 

Alex viselkedésére is az illusztrációban, ahol Alex úgy dönt, hogy a 

fotózásra koncentrál, mert helyre akarja hozni azt, amit úgy vélt, hogy a 

hírnevével kapcsolatban egyre nagyobb félreértés alakult ki. 

Mindezekben az esetekben útfüggőségről van szó. Ha egy művész túl 

sokáig volt egy "rossz" úton, azt nehéz korrigálni. A kapott jutalmak a 

monetáris, kulturális és társadalmi tőke egy sajátos kombinációjában 



 

halmozódtak fel, amit nem lehet könnyen megváltoztatni.46 Azok az 

írók, akik népszerű televíziós műsorvezetőkké váltak, és akiknek 

könyvei aztán, következésképpen... 
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quently, rendkívül jól kezdett eladni, jó példák. Gazdagok és híresek, de 

gyakran hiányzik az irodalmi elismerés. Néha hatalmas erőfeszítésekkel 

sikerül némi tiszteletet kivívniuk irodalmi körökben, de ritkán válnak 

teljesen elismerté. Sok sikeres újmédia-művész hasonló helyzetben van. 

Miközben a művészek megpróbálják irányítani karrierjük alakulását, 

megpróbálják ellenőrizni a jutalmakat és a termékeket. Ha szükséges, 

átalakítják termékeiket és marketingtevékenységeiket (amelyek a 

termelési folyamat részét képezik). A különböző 
marketingtevékenységeknek megfelelnek a különböző bevételi 

forrásokra és típusokra vonatkozó különböző irányultságok. Például 

bizonyos kereskedelmi tal- lamok hatékonyabbak a 

galériatulajdonosokkal vagy impresszáriókkal, mint az állami 

intézményekkel. Különböző attitűdök és társadalmi hálózatok, vagy más 

szóval a kulturális és társadalmi tőke különböző formái játszanak 

szerepet. 

A gyakorlatban a művészek bizonyos marketingtevékenységekre és 

attitűdökre specializálódnak. Ezért a művészek ennek megfelelően 

osztályozhatók. Például a kormányzati elismerésre és pénzre 

szakosodott művészeket kormányzati művészeknek nevezhetjük, míg 

másokat piaci művészeknek, üzleti művészeknek, televíziós művészeknek 

stb. nevezhetünk. Ha a megfelelő hajlamok egyszer már 

internalizálódtak és a habitus részévé váltak, nehéz változtatni az 

állásponton. Ha például egy átlagos kormányművész elveszíti állami 

jövedelmét, akkor nehézzé válik számára, hogy a magánpiacra figyeljen, 

és fordítva. 

 
 

10 Három példa a kormányzati jutalmakra való orientációra Hollandiában 

 

A következő három példa a kormányzati jutalmakra orientált művészek 

viselkedésére gyakorolt hatásokat mutatja be. 

1 A hollandiai támogatott színházakban a nyitóestek száma nagy a 

látogatók összlétszámához képest. Bár úgy tűnik, hogy a társulatok 

jobban járnának, ha kevesebb bemutatóval hosszabb ideig 

játszanának darabokat, és így alacsonyabbak lennének az egy 

ülőhelyre jutó költségek, inkább több bemutatót tartanának. 

Ezt csak úgy lehet megérteni, ha figyelembe vesszük a kormányzati 

jutalmak iránti szélsőséges orientációt, mind a pénz, mind az 

elismerés tekintetében. Ezek a vállalatok átlagosan bevételük 85%-át 

a kormánytól függnek. Ezért természetes, hogy szinte kizárólag a 

kormányzat felé orientálódnak. Persze, keresik a társak és szakértők 

elismerését is, de elsősorban azoktól a társaktól és szakértőktől, 

akiknek a megítélése számít a kormányzatnak. 
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ment bizottság tagjai, akik végső soron döntenek a támogatásokról. 
Ezeket a bizottságokat pedig általában lenyűgözi a sok premier, és a 

minőség jelének tekintik.46 

2 A hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején a jobb holland 

képzőművészeti akadémiákon "palotaforradalom" zajlott. Viszonylag 

rövid időn belül az idősebb tanárok többsége távozni kényszerült, és 

helyükre fiatal tanárok kerültek. 

Ezekben az iskolákban a tanárok átlagosan viszonylag sikeres 

művészek is. Saját tapasztalataikra építve segítenek a potenciális 

művészeknek utat mutatni. Ezek az idősebb tanárok meglehetősen 

sikeresek voltak a magánpiacon egy olyan stílussal, amelyet a 3. 

fejezetben hagyományos (modern) művészetnek neveztünk. Fő 

bevételi forrásuk a magánpiac volt. A hetvenes években azonban egy 

új avantgárd (kortárs) piac kezdett megnyílni, és a tanárok fiatalabb 

generációja itt volt a legsikeresebb. Ez a piac nagymértékben függött 

a kormányzati támogatástól. 

1950 és 1996 között a kormány jelentősen növelte a képzőművészeti 
vásárlásokat és a képzőművészek támogatását. Hollandiában a 

képzőművészek szakmai jövedelmének szinte semmiről 45%-ra vagy 

még ennél is többre nőtt az állami forrásokból származó része.47 A 

nemzeti kormány a fiatalabb művészekkel és az új kulturális elittel 

szövetségben szinte kizárólag az avantgárd képzőművészetben volt 

érdekelt, és alig jutott pénz a hagyományos képzőművészetre. (Ez 

utóbbira csak a helyi önkormányzatok költöttek viszonylag kis 

összegeket). 

Az avantgárd képzőművészet iránti új és jelentős kormányzati igény 

miatt az idősebb, elsősorban a hagyományos képzőművészettel 

foglalkozó tanárok kulturális tőkéje gyorsan csökkent. A fiatalabb 

tanárok tapasztalatai, akik munkáikat főként a kormánynak adták el 

és állami támogatásban részesültek, hirtelen értékesebbé váltak, mint 

az idősebb tanárok tapasztalatai a magánpiacon. A 

"palotaforradalom" az idősebb tanárok megtisztításához vezetett az 

elvi iskolákból.48 Ennek következtében a diákok is 

kormányorientáltabb habitust alakítottak ki. 

Természetesen az ilyen jellegű konfliktusok szinte kizárólag 

művészeti szempontból kerülnek megvívásra, de a tizedik flóráról 

nézve a jövedelemforrások változásai és a karrierutak megfelelő 

változásai világosan mutatják a jutalmak fontosságát. A példa arra is 

rávilágít, hogy bár az átlagos habitus sem mentes a piaci erők 

hatásaitól, a jutalomorientáció alapvető változása általában személyi 

változással jár együtt. 

3 A rendkívül nagyvonalú támogatás fokozatos megszüntetése a 
nyolcvanas években 



 

rendszer a hollandiai képzőművészek számára azt mutatja, hogy a 

támogatások jelentős csökkentése hatással van a művészek 

magatartására.50 A rendszert eredetileg a képzőművészek 

nehézségeinek csökkentésére hozták létre. Ezt egy kevésbé bőkezű 

támogatási rendszer váltotta fel. Ennek következtében viszonylag 

sokan, akik a korábbi támogatási rendszerből profitáltak, elhagyták a 
művészetet, mert nem tudták sikeresen átalakítani a díjazási 

orientációjukat. Ők a kormányzati orientációra specializálódtak. 

Korábbi sikeres ügyleteik a kormánnyal olyan habitusukat kol- lálták, 

amely a magánszektorban nem hagyta őket.51 A fiatalabb kollégák, 

akiknek nem volt tapasztalatuk ezzel a rendszerrel, természetesen 

más orientációt alakítottak ki. 

 
 

11 Következtetés 

 
A művészeknek elvileg önzetlenül kell a művészetnek szentelniük 

magukat, de nehéz megmondani, hogy önzetlenek-e, vagy milyen 

mértékben önzetlenek, szemben a kommerszekkel. Ha a művészek 

jutalmakra törekszenek, ez azt jelentheti, hogy többé-kevésbé 

kereskedelmi orientációjúak, de a jutalom lehet eszköz is arra, hogy 

önzetlenül "a művészetet szolgálják". Ezért Alex állítása, miszerint 

azáltal, hogy jobban koncentrál a fotózásra, nagyon is igaz lehet, de az is 

lehetséges, hogy csupán a tapsra vágyik, vagy mindkettőre. Sőt, ha Alex 

kizárólag intrinzikailag motivált, motivációja mégis korábbi külső 

jutalmakból fakad. Elvégre bevallotta, hogy a műtermében rajzolás 

közben néha influenzív hatással vannak rá korábbi tanárai elképzelt 

reakciói. Mindazonáltal, akár önzetlenül elkötelezett, akár nem, 

valószínű, hogy a művészek intrin- zikusan motiváltabbak, mint más 

szakemberek. 

Az a példa, hogy Alex rajzolás közben a korábbi tanárai jelenlétét 

képzeli el, szintén azt mutatja, hogy a belső jutalmaknak társadalmi 

eredetük van; a múltbeli külső jutalmakból erednek. Ezt a fogalmat 

kidolgozottabb formában, a habitus szociológiai fogalmában 

fejlesztették ki. Néhány sajátos hajlam, valamint a művészek gyakran 

korlátozott "választási lehetőségei" érthetőbbé válnak, ha a habitus 

fogalmát szem előtt tartjuk. A selflessness és a selfishness nem értelmetlen 

fogalmak, de gyakran egybeesnek. A habitus szemléletmódja tanulságos 

és hasznos lehet a közgazdász számára, még akkor is, ha úgy dönt, hogy 

a hagyományos közgazdasági megközelítést folytatja, a hagyományos 

terminológiát alkalmazva. 

A művészeteken belül különböző társadalmi pozíciókat betöltő 

művészek különbözőképpen orientálódnak a külső jutalmakra. Egyes 

művészek az elismerést választják, míg mások a hírnevet vagy a pénzt. 

Egyesek a kortársakra, mások a kormányokra, megint mások a piacra 

koncentrálnak. Habitusukból adódóan az egyes művészek nem könnyen 
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változtatják meg orientációjukat. A 
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Sok európai művész például túlnyomórészt a kormányzati jutalmakra 

orientálódik, és amikor a kormányok megváltoztatják vagy csökkentik a 

jutalmakat, a művészek gyakran veszteséget szenvednek. 

Bár a jutalomorientáció magyarázatot adhat a művészek 

viselkedésére, ez nem jelenti azt, hogy a művészek szabadon 

választhatnak más művészeti tevékenységeket és más típusú és forrású 

jutalmakat. Ha más kombinációkat választanak, akkor általában 

rosszabbul járnak, mert habitusuk és tőkéjük nem teszi jó figyelemmé 

ezeket a pozíciókat. Ami gyakran a jutalmak iránti nemes 

érdektelenségnek és a művészeti választás iránti csodálatra méltó 

kitartásnak tűnik, az a társadalmi pozícióból fakadó korlátok 

következményeként is értelmezhető. 

A művészek viszonylag magas intrinzikális motivációval 

rendelkeznek. Amennyiben extrinsikusan is motiváltak, az elismerés 

gyakran fontosabb, mint a pénz. Ebből következik, hogy a közgazdasági 

megközelítés azon meggyőződése, hogy a pénz iránti érdeklődés 

elegendő magyarázatot adhat a viselkedésre, nem megfelelő, ha a 

művészetekről van szó (csakúgy, mint a legtöbb más szakmáról). Azt a 

tényt, hogy a művészetekben a pénz viszonylag jelentéktelen, tovább 

erősíti a művészek túlélési kényszerének megléte. Amikor egy bizonyos 

összegű pénz befolyik, a művészek hirtelen elveszítik az érdeklődésüket 

a további pénzkeresés iránt. Az erős belső motivációval együtt ez a 

jelenség az első magyarázat arra, hogy miért viszonylag alacsonyak a 

művészeti jövedelmek, amint azt a következő fejezetben részletesebben 

tárgyaljuk. 

 
 

Megbeszélés 

 
1 "Ha Alex ezt és ezt teszi, elveszíti az autonómiáját". Hogyan kell 

értelmezni egy ilyen mondatot? Az autonómia és a nem autonómia 

közötti különbség abszolút vagy relatív különbség? 

2 Meg tudja magyarázni, hogy miért válnak nagyobb valószínűséggel 

gyanússá azok a művészek, akik a hírnevet keresik, mint azok, akik a 

társaik körében keresik az elismerést? 

3 Egyes művészek számára a pénz inkább korlátot jelent, mint célt. 

Vonatkozhat ez más jutalmakra is, mint például a kollégák és 

szakértők elismerése? 



 

Fejezet  5 

Pénzt a művésznek 

A művészek csak rosszul informált szerencsejátékosok? 

 
 

A művészeti pályára lépés vakmerő döntése 

Harmincéves korában Alex úgy döntött, hogy nem dolgozik tovább 

közgazdászként. Ekkor Alex véletlenül csatlakozott egy életrajzi 

tanfolyamhoz, és három hónappal később felvették a művészeti iskolába. 

Alex elhatározta, hogy művész lesz. Hirtelen és meggondolatlan döntés 

volt. Alex megkönnyebbült. Úgy érezte, végre felfedezte a sorsát. Nem 

aggódott az esélyei miatt. Ellenben Alex igyekezett nem gondolni rá. A 

lelke mélyén tudnia kellett, hogy az esélyek ellene szólnak, mint minden 

átlagos művészeti hallgató ellen. Ezért Alex azt mondta magának, hogy 

nincs más választása. Ha nem a művészeti életet választja, akkor akár meg 

is halhat. Alex abban is biztos volt, hogy aki olyan magabiztos, mint ő 

abban, hogy művész lesz, annak így vagy úgy, de sikerülnie kell. 

Ragaszkodott egy egyszerű hithez: minél elkötelezettebb volt, annál 

nagyobb volt az esélye a sikerre. 

Visszatekintve arra az időre, Alex rájön, hogy most is, mint akkoriban, 

számos választási lehetősége volt. Az, hogy művész legyen, csak az egyik 

volt. Ezért, nem mérlegelve az esélyeket, Alex megpróbálta meggyőzni 

magát az ésszerűtlenség ésszerűségéről. Ahogy most rájött, az, hogy 

valaki a művészetben boldogul, annyira szokatlan, hogy a vágy, hogy 

művész legyen, alig több, mint csukott szemmel leugrani egy szikláról. 

Az Alex által jelenleg tanított életrajzi osztály művészekből, művészeti 

hallgatókból és néhány rendkívül tehetséges amatőrből áll. Néhány 

amatőr munkája jobb, mint a művészeké és a leendő művészeké. Alex 

kezdeményezett néhány megbeszélést az amatőrök és a művészek 

között. A beszélgetések során kiderül, hogy az amatőrök közül néhányan 

tisztában vannak a tehetségükkel. Néhányan még azt is fontolgatták, hogy 

művészeti iskolába mennek, de végül úgy döntöttek, hogy mégsem. Az egyik 

ok, amiért haboztak belépni a művészvilágba, a művészi karrierrel járó sok 

bizonytalanság volt. Ők kevésbé tűnnek vakmerőnek, mint a művészek. 

Sőt, azt is bizonyítják, hogy szinte bárki rájöhet, hogy a művészvilágban 

kevés az esélye a sikerre. Ennek ellenére gyakran bocsánatkérőek a 

döntésük miatt. 
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Viccek a gazdaggá és híressé válásról 

Alex emlékszik, hogy a művészeti iskola utolsó két évében ő és az 

osztálytársai sokat viccelődtek azon, hogy gazdagok és híresek lesznek. 

Volt ebben valami kötelező. Alex abban a szakaszban volt, amikor 

megkeverik a kártyákat, amikor a tanárok kiválasztanak bizonyos 

diákokat, akik elindulnak a művészvilágba - általában osztályonként egyet 

vagy kettőt. Természetesen mindenki ideges volt. A kiválasztatlanul 

maradók esélye a sikerre nem egészen nulla, de bizonyára jelentősen 

csökken. A többség számára a művészeti karrierről szőtt álmaiknak vége, 

még ha tíz évbe is telik, amíg ezt beismerik. A viccek mágikus célt 

szolgálnak. A hírnévről és a szerencséről szóló ironikus vicceik elűzték a 

saját jövőjükkel kapcsolatos félelmeiket. 

A viccek kétélűek, mert egyrészt a diákok kezdenek rájönni, hogy a 

legtöbbjük valószínűleg nem lesz egyhamar gazdag és híres. Másrészt azzal, 

hogy tréfásan eltúlozzák a hírnévre és a gazdagságra való esélyeiket, 

gyakorlatilag kigúnyolják a hírnevet és a gazdagságot, és hallgatólagosan 

kifejezik az önzetlen művész és a gazdaság tagadásába vetett hitüket. De 

mindenekelőtt a viccek azt mutatják, hogy vonakodnak szembenézni a 

valósággal, és hogy a hírnév és a vagyon mindvégig a fejükben volt. Alex 

biztos benne, hogy akkoriban mindannyian a pénzről és a hírnévről 

fantáziáltak. Időnként Alex még mindig azon kapja magát, hogy a 

hírnévről és a szerencséről fantáziál, bár az esélyei most sem jobbak, 

mint akkoriban. 

 
A művészekből művészekké váló lemorzsolódók 

Alex manapság úgy véli, hogy a művészeti iskola mellett döntött, és a 

magokat már sokkal korábban elültették, mint amikor végül úgy döntött, 

hogy szakmát vált. Visszatekintve Alex ma már rájött, hogy a kocka már 

korán eldőlt a családjában. Az idősebbik bátyja kapta a családi örökség 

nagy részét, amely főként kulturális tőkéből állt. A bátyja jelenleg 

professzor, akárcsak az apja előtte. Egy ilyen családban egyszerűen nincs 

sok esély a kulturális örökség megosztására. Így Alex kihívta a sorsot 

azzal, hogy tudományos karriert futott be a közgazdaságtanban, annak 

ellenére, hogy a közgazdaságtan a családja általános érdeklődési körétől 

idegen tantárgy. Mondanom sem kell, hogy döntése nem vált be, és 

harmincévesen Alex úgy döntött, hogy művészeti iskolába megy. Alex 

megkönnyebbült, mert többé nem kellett megküzdenie a sorssal. De az a 

lehetőség is izgatta, hogy valóban sikerrel járhat, és így bosszút állhat a 

család többi tagján. 

Bár úgy tűnik, hogy ez egy rendkívül privát történet, Alex nem így 

gondolja. Egy történész mesélt neki arról, hogy a jómódú családokban 

milyen szerepeket osztanak ki a különböző gyerekeknek. Több évszázadon 

át, egészen az első világháború környékéig, ezekben a családokban a 



 

legidősebb fiúnak szánták a családi vállalkozás folytatását, míg a fiatalabb 

fiúk gyakran a hadseregben szolgáltak vagy az egyházhoz csatlakoztak. 

(Eközben a családban nem minden nő ment férjhez; 
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néhányan apácák vagy vénlányok lettek.) Így maradt meg a családi tőke 

osztatlan és erőteljes. Alex úgy véli, hogy ma a művészetek a társadalom 

magasabb rétegei között néha hasonló célt szolgálnak, mint egykor a 

hadsereg és az egyház, bár kevésbé meggyőzően. (Még ma is 

alulreprezentáltak az elsőszülött fiúk a képzőművészeti főiskolákon.1) 

Tekintettel a művészetek esélyeire, a művésznek lenni alapvetően 

egyfajta degradáció, különösen, ha összehasonlítjuk azok sokkal 

jövedelmezőbb lehetőségeivel, akik a családi vállalkozást, vagy a 

tudományos vagy politikai hagyományokat veszik át. De ugyanakkor ezek a 

"kiesők" nem feltétlenül járnak mindig rosszabbul művészként. Még ha 

művészként sikertelenek is, akkor is megőrizhetik a státusz valamilyen 

kétértelmű utalását. Sőt, a sikeres családtagok gyakran végül művész 

testvéreikről gondoskodnak. És ami a legfontosabb, hogy a más utat 

választva a "kimaradóknak" egy kicsit több esélyük van arra, hogy 

visszaszerezzék a sikeres családtagokkal szembeni előnyüket, sőt, még 

arra is van egy kis esélyük, hogy felülmúlják őket. A múltban néhány 

kivételes fiúból végül püspök vagy tábornok lett. Ma pedig egy 

művésznek legalább egy kis esélye van arra, hogy olyan hírnévre és 

vagyonra tegyen szert, amiről a család többi tagja még csak nem is 

álmodott.2 

 
Miért van az, hogy az olyan leendő művészek, mint Alex, olyan 

vakmerőnek tűnnek? A művészet egyfajta lottórendszer, ahol a 

nyeremények magasak, de a siker esélye nagyon kicsi? És igaz-e, hogy a 

művészek figyelmen kívül hagyják a rendelkezésre álló információkat 

ezekről a rossz esélyekről? Ez a fejezet ezekre a kérdésekre próbál 

választ adni. Mindenekelőtt azt próbálja megmagyarázni, hogy a 

művészek túlnyomó többségének miért az alacsony jövedelmű lét a 

sorsa. Azt is megvizsgálja, hogy miért csak a művészek kis kisebbsége 

fog magas jövedelemre szert tenni a művészetéből. 

Magától értetődik, hogy az embereket lenyűgözik a híres művészek 

magas jövedelmei. Ezek a hihetetlen jövedelmek nem csak a sztárság 

csillogásával járnak együtt; ezek a jövedelmek a művészet szent 

státuszát és az adott művész zsenialitását is megerősítik. Furcsa módon, 

az éhező művész fogalma is a művészet különleges státuszát tükrözi. De 

az éhező művészek jelenségének kivételes képnek kell maradnia. Mert 

megtudni, hogy az alacsony jövedelem jelensége nem csupán néhány 

egyes, történetesen szegény művészre korlátozódik, hanem a művészek 

nagy többségét érinti, kellemetlen és ezért könnyen elsiklik a szemünk 

felett. 

Az előző fejezetben a szelfless vagy jutalomorientált művészekkel és az 

intrinzik és extrinsik motiváció közötti határvonallal foglalkoztunk. 

Mivel ez a fejezet a művész pénzben kifejezett jövedelmének kérdését 

igyekszik tisztázni, most a monetáris és nem monetáris jutalmakra 

vonatkozó orientációk közötti határvonalra összpontosítunk.3 

Művészként meg vagyok győződve arról, hogy a magas jövedelem 



 

megérdemelt ajándék. 
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a tehetséges művészek és a szegénység oka a művészetek iránti általános 

közérdeklődés hiánya. Más szóval, a közvélemény és a kormány túl 

keveset költ a művészetekre. Közgazdászként azonban nem értek egyet. 
Nem hiszek az állandó alulfogyasztásban. Ugyanakkor az állandó 

túltermelésben is nehezen tudok hinni. Ezért közgazdászként 
tanácstalan vagyok. Nem értem, hogy a művészek miért tűrik el az ilyen 

alacsony jövedelmeket. Közgazdászként inkább úgy gondolom, hogy a 

művészeti szegénység átmeneti jelenség. Mert ha a jövedelmek elég 

alacsonyak, akkor ez azt jelenti, hogy kevesebb ember akar majd a 
művészvilágba belépni, ami azt jelenti, hogy az ágazatnak zsugorodnia 

kell, és a jövedelmek ezt követően normális szintre fognak emelkedni. 
Megjegyzem azonban, hogy ez eddig még mindig nem történt meg. 

 
 

1 A művészeti jövedelmek kivételesen magasak 

 
A "művész" fogalmát tág értelemben véve, és ugyanakkor figyelmen 

kívül hagyva a magas és alacsony művészet közötti különbséget, kiderül, 

hogy a művészek egy rendkívül kis csoportja csillagászati összegeket 

keres. A filmszínészek és a popzenészek tartoznak azon szakemberek 

csoportjába, akik évente a legmagasabb szakmai jövedelmek listájának 

élén állnak. Leonardo DiCaprio színész 1998-ban 37 millió dollárt 

keresett, Steven Spielberg filmrendező 175 millió dollárt, Robbie 

Williams énekes pedig 56 millió dollárt. A Forbes a potenciális keresetek 

figyelembevétele után állítja össze az100 usa éves hírességek toplistáját. 

Az első tízben a fent említett három szerepel. Csakúgy, mint a Spice 

Girls, Harrison Ford, Celine Dion és a Rolling Stones. 1998-ban csak két 

nem művész van a top tízben: Oprah Winfrey és a sport szupersztár, 

Michael Jordan. Egyetlen más szakmabeli, legyen az sebész, ügyvéd, 
tudós vagy könyvelő sem rendelkezik távolról sem hasonló éves 

jövedelemmel. 4 5  

A 100Forbes által minden évben közzétett éves hírességek toplistáján 

40 sportoló és 40 úgynevezett "szórakoztató" szerepel. (Néhány 
televíziós személyiségtől, például Oprah Winfreytől eltekintve a 

"szórakoztató művészek" csoportja csak művészekből áll.) A listán 

szereplő "művészek és egyéb szórakoztató művészek" átlagjövedelme 

figyelemmel magasabbnak bizonyul, mint a sportolóké. Meg kell 

azonban jegyezni, hogy a művészek és a sportolók közötti 

jövedelemkülönbség 10 évvel ezelőtt nagyobb volt, és az 

elkövetkezendő években valószínűleg eltűnik. A Forbes arra is rámutat, 

hogy egyre nehezebb megkülönböztetni a sportolókat a művészektől. A 

sikeres sportolók, mint például Michael Jordan, még inkább megnövelik 

jövedelmüket azzal, hogy színészi vagy énekesi karriert indítanak. 



107 A MŰVÉSZETI PIACOK OLYAN PIACOK, AHOL A 

GYŐZTES MINDENT VISZ  
 

Bár a hírességek csúcsán100 a szórakoztató vagy "alacsony" 

művészetek dominálnak - őket követi a sport -, ez nem jelenti azt, hogy 

nem vannak 
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nincsenek magas jövedelmek a "komoly" művészek között.6 Ráadásul, 

mivel sok vezető popművész karrierje viszonylag rövid életű, a kép 

sokkal másképp nézne ki, ha az élethosszig tartó jövedelmeket vennénk 

figyelembe. Ebben az esetben egy olyan énekes, mint Pavarotti, és egy 

olyan író, mint John Irving valószínűleg sokkal közelebb kerülne a 

csúcshoz. 

Ebben a tekintetben tanulságos, ha nem az egyes műalkotásokat, 

hanem a műalkotások összességének pénzbeli értékét vizsgáljuk. 

Például Van Gogh összes művének jelenértéke jóval meghaladhatja 

bármelyik modern szupersztár élethosszig tartó jövedelmét, figyelembe 

véve az egyes művekért fizetett árat. (1990-ben Van Gogh Dr. Gachets 

portréja 82,5 millió dollárért kelt el.) Ugyanez vonatkozik egyes írók és 

zeneszerzők életművének hipotetikus értékére, ha a szerzői jogok 

örökké tartanának. Shakespeare, Dosztojevszkij, Bach, Beethoven vagy 

Mozart közös műveinek értéke csillagászati lenne. Nem mintha ezek a 

művek annyira "komolyak" lennének, hogy ne lenne szórakoztató 

értékük. A saját korukban ezek a művek szórakoztatónak számítottak. 

Pontosan azért, mert bizonyos művészeti ágak viszonylag "gazdagok" 

jelentésekben, az egymást követő generációk számára különböző 

funkciókat tölthetnek be. Ezért életciklusuk hosszú, és feltételezett 

mindenkori piaci értékük rendkívül magas lehet. Mindazonáltal ebben a 

fejezetben a tényleges és nem a hipotetikus jövedelmekre fogok 

koncentrálni. 

A (tágan értelmezett) művészeti szakmákban a csúcsjövedelmek 

lényegesen magasabbak, mint a hasonló képzettséget igénylő egyéb 

szakmákban (28. tézis). 

 
 

2 A művészeti piacok a győztes mindent visz piacok 

 
Számos olyan piac létezik, ahol a fogyasztói kiadások nagy és gyakran 

növekvő része kisszámú termelő zsebében landol, miközben a termelők 

többsége keveset vagy semmit sem keres. 7 A csúcshoz közel állók az 

adott piac jövedelmének aránytalanul nagy részét biztosítják. Bár 

általában egynél több nyertes van, figyelmesen szólva "a győztes 

mindent visz", ahogy Robert Frank és Philip Cook írta. A profi 

teniszezők például egy "mindent visz a győztes" piacon működnek. 

Világszerte több ezer teniszező nyújt magas színvonalú teljesítményt, de 

csak néhány kiválasztott keresi a nagy jövedelmeket, míg a nagy 

többség még az alapvető megélhetést sem tudja biztosítani a 

teniszezésből. 

A normál piacokon a javadalmazás leginkább az abszolút 

teljesítménytől függ. A paradicsomot szedő idénymunkás az általa 
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szedett ládák száma után kapja a fizetését. Ha A 100 ládát, B pedig 99-et 

szed, akkor A 1%-kal több jövedelmet kap. A termelésben a legtöbb 

javadalmazás közvetlenül vagy közvetve az abszolút teljesítményen is 

alapul. A győztes mindent visz piacokon hogyan... 
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a jutalmazás inkább a relatív teljesítménytől, mint az abszolút 

teljesítménytől függ.8 Ha A sportoló 1%-kal gyorsabban fut, mint B, és 

nyer, nagyon is lehet, hogy az összes pénzdíjat elviszi, és így sokkal 

többet keres, mint B. Frank és Cook bemutatja Stef Graf példáját, aki a 

világ első számú női teniszezője lett, miután Monica Seles, aki évekig 

első volt, kénytelen volt visszavonulni, miután egy őrült leszúrta. 

Néhány hónap alatt Graf jövedelme megduplázódott, noha abszolút 

teljesítménye valószínűleg nem változott ez idő alatt. Miután Seles 

visszalépett, Graf relatív teljesítménye azonban nőtt. 

A győztes mindent visz piacok jellemzője, ahogy Sherwin Rosen 
korábban megjegyezte, hogy a minőségben, tehetségben vagy 
erőfeszítésben mutatkozó kis különbségek gyakran óriási 

jövedelemkülönbségekhez vezetnek.9 Az élsportolók abszolút 
teljesítményének objektív különbségei kicsik, a jövedelmi különbségek 
mégis óriásiak. Ugyanez érvényes például a klasszikus zenei 

szólistákra.10 A művészetekben a díjazás nagyrészt a relatív 

teljesítményen alapul. A teljesítményben mutatkozó csekély különbségek 

nagy jövedelemkülönbségekhez vezethetnek (29. tézis). 

A mindent megnyerő piacok nem csak a művészeti tömegpiacokra 

korlátozódnak, mint például a mechanikusan vagy elektronikusan 

sokszorosított zene és irodalom. A jelenlegi képzőművészeti világban is 

a "sztár" aláírásának értéke a relatív teljesítményhez kapcsolódik. A régi 

művészeti alkotásokat is a győztes mindent visz piacon értékesítik. 

Máskülönben nem esne jelentősen egy korábban Rembrandt által 

festettnek hitt festmény értéke, amikor a szakértők végül bebizonyítják, 

hogy Rembrandt egyik tanítványa festette. Hiszen a minőségbeli 

különbséget e festmény és egy valódi Rembrandt között nagyon diffizív 

volt észrevenni; az értékkülönbség mégis óriási.11 

Bár a "győztes mindent visz" perspektíva nem korlátozódik a 
többnyire technikailag előállított és forgalmazott áruk tömegpiacaira, a 

méretgazdaságosság miatt a hatások az ilyen típusú piacokon a 

leghangsúlyosabbak. A legjobban teljesítők által kínált szolgáltatások 

nagyon kis többletköltséggel reprodukálhatók, vagy "klónozhatók".12 

Egy mestermű másolata nem kerül többe egy csúcsénekesnek, mint egy 

másodosztályú énekesnek. Ugyanez vonatkozik egy adott koncert 

televíziós közvetítésére is. Ezeket a piacokat a nemzetek közötti sztárok 

uralják, és kevés hely marad a kevésbé ismert tehetségeknek. A technikai 

reprodukció egyre növekvő hatásával párhuzamosan a szélsőséges, 

mindent megnyerő piacok is egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert. 

A méretgazdaságosságon kívül a "napirend méretének természetes 

korlátai", vagy ahogy Frank és Cook nevezte, a "mentális polcok 

helyének korlátai" is hozzájárulnak a "győztes mindent visz" piacok 

kialakulásához.13 Korábban már beszéltem a "korlátozott 
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sztárkapacitásról".14 Ez azt jelenti, hogy az emberek hajlamosak arra, 

hogy csak korlátozott számú fontos részletre emlékezzenek. 
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termékek, például a terméknevek vagy a szerzők nevei. Ellenkező 
esetben a fogyasztó élete szükségtelenül bonyolulttá és kellemetlenné 

válik. Általában érdemes megjegyezni a már ismert művészek neveit. 
Mások meghallgatásával meg lehet spórolni az úgynevezett keresési 
költségeket. Ráadásul, ha ugyanazokat a művészeket ismerjük, az növeli 

az örömöt, ha másokkal kommunikálhatunk róluk.15 Az átlagos 

művészetfogyasztó számára érdemes energiáit a már ismert művészek kis 

számára korlátozni. A fogyasztóknak ez a "korlátozott sztárkapacitása" segít 

megmagyarázni azokat a csillagászati jövedelmeket, amelyeket egyes 

művészek elérnek (30. tézis). 

Az emberek egyértelműen különböznek a mentális polcokon. Egyesek 

több művész nevét ismerik fel, mint mások. Sokféleképpen 

használhatjuk a polcainkat. Egy jazz aficionado specializálódhat a 

nemzetközi jazz-zenészekre. Lehet, hogy ismeri az összes nagy nevet a 

múltból és a jelenből, de lehet, hogy a helyi jazz-színteret vagy más 

műfajok zenészeit egyáltalán nem ismeri. Eközben valaki más talán 

ismer néhány nemzetközi jazz-zenészt, néhány helyi jazz-zenészt és 

néhány világzenei zenészt. Az figyelemmel rendelkező valószínűleg 

nemzetközi jazzspecialista, míg az utóbbi valószínűleg inkább 

generalista. (Néhányan, akiket nem érdekel a popzene, még mindig 

ismerhetik néhány nemzetközi vagy helyi sztár nevét és dallamát, mert 

a popzene az általános kultúra átható része.) 

Csak azért, mert az emberek időt és pénzt akarnak megtakarítani a 

különböző művészek és sportolók kutatásával, miközben képesek 

beszélgetést folytatni a híres sportolókról vagy művészekről, nem 

jelenti azt, hogy mindenkinek mindenhol ugyanaz a listája van a 

preferált sportolókról és művészekről. Lehet, hogy a nemzetközi sztárok 

listái némileg homogén jellegűek, de amikor a helyi "sztárokról" van szó, 

a listák eltérőek lesznek, mert a különböző társadalmi csoportok 

megkülönböztetésre törekszenek. Ez a folyamatos megkülönböztetés 

iránti igény egyértelműen korlátot szab a homogenizáló aspektusnak a 

győztes mindent visz piacokon. Nem létezhet az a véglet, hogy egyetlen 

győztes sztár szolgáljon ki minden fogyasztót, és vonzza az összes 

költésüket. Ezért a győztes mindent visz piacokon a központosító erőt a 

megkülönböztetés igénye ellensúlyozza (31. tézis). Úgy tűnik, hogy ennek 

az igénynek a jelentősége a modern társadalomban növekszik. Ezért a 

stílusok és művészek változatossága szükségszerűen fennmarad. A 

popzene például egyértelműen mutatja mindkét szempontot. Egyrészt a 

sztárság kultuszával erős a központosító erő, másrészt azonban ezt az 

erőt ellensúlyozza a mindenféle szubkultúrák megkülönböztetési 

igénye, ami helyi szinten folyamatos változást és innovációt okoz. Az 

egyik módja annak, hogy egy adott műfajban felvegyük a versenyt a 

sztárokkal, az, hogy lemásoljuk a formulájukat. Néha a formulák, mint 
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például az úgynevezett fiúbandák esetében, egy ideig tartanak, és a 

másolók a slágerlistákon általában csak rövid ideig szerepelhetnek. De a 

tartósabb elismerés és a pénzügyi siker érdekében az utánzók... 
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nem elég. Például sok zenész úgy döntött, hogy George Michaelt 
utánozza (aki maga is mások másolásával kezdte). De ezek a "pla- 

giaristák" alig tudták csökkenteni az ő piaci részesedését. A sztárral csak 
úgy lehet versenyezni, ha a sztár viszonylagos monopóliumát úgy 
kerüljük meg, hogy más terméket kínálunk, hogy a nem elégedett és új 

fogyasztói csoportokat vonzzunk. Ezért, Frank és Cook tézisével 
ellentétben, a győztes mindent visz piacok növekvő jelentősége nem 

szükségszerűen szegényíti el a kulturális életet (32. tézis).16 Mind az 

utánzás, mind az állandó diverzifikáció a rendszer része.17 

 
 

3 Az emberek a hitelességet részesítik előnyben, és hajlandóak is fizetni 
érte 

 
Mivel a művészet a győzteseket megillető piacokon működik, egyes 

művészek jövedelme magas. Ez azonban nem magyarázza meg, hogy a 

művészeti csúcsjövedelmek miért magasabbak, mint más, mindenki 

számára elérhető szakmák jövedelmei. Miért keresnek többet a sikeres 

popzenészek és a legjobb színészek, mint az ügyvédek és a sportolók? 

A művészek, ügyvédek és sportolók abban az értelemben 

hasonlítanak egymáshoz, hogy a tehetségben mutatkozó kis 

különbségek jelentős jövedelmi különbségeket jelenthetnek, még akkor 

is, ha abszolút teljesítményük közel azonos. A valamivel jobb ügyvéd 

megnyeri az ügyet, és végül sokkal többet keres, mint a kollégája. 

Ugyanez vonatkozik arra a sportolóra is, aki csak egy kicsit gyorsabban 

fut, mint a többiek. Mindkét esetben a különbség kicsi, de egyértelmű. 

De a művészetekkel kapcsolatos ügy nem ugyanaz. A sportolók és az 

ügyvédek teljesítménye mérhető, míg a művészetekben a lényeges 

különbségek nem mérhetők pontosan.18 

A relatív teljesítmény a művészetekben nem annyira az objektíven 
mérhető mennyiségekről szól, mint a jogászoknál és a sportolóknál, 

hanem a hitelességről.19 A művészeti fogyasztó számára fontos a 

hitelesség; a művészet a hitelességet képviseli.20 A művész 
összetéveszthetetlen lenyomata felfedezhető a műalkotásban. A 
személyes érintés vagy a művész aláírása is ezt a hitelességet bizonyítja. 

Miért olyan értékes kultúránkban a művész személyes identitása és 

kézjegye? A középkorban az embereket nem érdekelte a művész 

identitása. A mai Thaiföldön is alig számít a művész személyazonossága. 

Amint azonban korábban megjegyeztük, a Nyugat csillapíthatatlan 

vágyat érez az egyedi személyek, művészek által előállított áruk és 

szolgáltatások iránt. Olyan, mintha a művészek a műalkotásaikba 

belevitték volna az egyéniségüket. Bár valószínűleg minden test hiteles, 

csak a művészek azok, akik nyilvánosan bizonyítják egyéniségüket. 21 Ha 
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a Sony vezérigazgatója ma meghal, holnap valaki más veszi át a helyét. 

De ha Karel Appel meghal, akkor nem lesz több "Appel"... 
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vagy ha Pavarotti meghal, nem fognak új Pavarotti-felvételeket kiadni. 

Más szakmákkal ellentétben a művészek pótolhatatlanok. 

Az emberek csodálják a művészeket, és irigylik azt a képességüket, 

hogy be tudják bizonyítani megkülönböztető egyéniségüket. Ezért az a 

hipotézisem, hogy a nagyközönség olyan akar lenni, mint a művész; 

olyan akar lenni, mint a művész. Mivel ez lehetetlen, az emberek 

varázslatos módon kapcsolódnak a művészhez a művein keresztül. Az 

emberek azt hiszik, hogy a művész "benne van" a műalkotásban. Például 

Brahms (régen meghalt) vagy Robbie Williams (még mindig él) lelke 

"benne van" a zenéjükben; az emberek a zenéjüket hallgatva 

kapcsolódnak ezekhez a művészekhez. Gyakran egyfajta szimbiózisról 

van szó, amikor a "rajongó" átmenetileg az imádott művésszé válik, és 

osztozik az egyéniségében.22 

Bár lehet, hogy az élő művészekkel könnyebb azonosulni, úgy 

gondolom, hogy az emberek a halott művészekkel is azonosulnak. 

Vegyünk például egy inka maszkot; vonzereje nemcsak a ritkaságában 

rejlik, hanem alkotójának feltételezett egyéniségében is. Ehhez képest a 

bélyeg- és érmegyűjtők világában a ritkaság az elsődleges tulajdonság. 

A hitelességnek a magas jövedelmek magyarázatában betöltött fontos 

szerepének közvetett bizonyítékai olyan szakmákból származnak, 

amelyekben a teljesítmény általában nem a hitelességen alapul. Ha 

megnézzük a leggazdagabb sportolók listáját, kiderül, hogy nemcsak 

sportteljesítményeikről, hanem televíziós szerepléseikről és termékeik 

támogatásáról is ismertek. Ők nem névtelen sportolók, akik 

történetesen egy adott sportágban jeleskednek, hanem különálló 

karakterek, különálló körülményekkel és különálló történettel. Így nem 

is olyan meglepő, hogy a kosárlabdázó Michael Jordan nemcsak 

reklámokban, hanem filmekben is szerepel. Még a legjobban fizetett 

ügyvédek és cégvezetők is gyakran válnak közszereplőkké. Bár az idejük 

rendkívül értékes, mégis sikerül mindenféle, gyakran kevésbé 

intelligens televíziós műsorokban szerepelniük. Akár stratégiai 

lépésekről van szó, akár pusztán hiúságból fakadnak, a 

szórakoztatáshoz való hozzájárulásuk mindenképpen hozzájárul a 

jövedelmükhöz.23 

A fejezetben 1,elhangzott, hogy a művészet hitelessége hozzájárul 
a művészet szakralitásához, de függ is tőle. Ebből az következik, hogy a 

művészeti csúcsjövedelmek azért kivételesen magasak, mert a művészet 

szakralitása és hitelessége miatt a közönség értékeli és hajlandó fizetni 

érte (33. tézis). 

 
 

4 A művészeti jövedelmek kivételesen alacsonyak 

 
Csak azért, mert a művészeti területen a csúcsjövedelmek meghaladják 

a más szakmák jövedelmét, nem jelenti azt, hogy a művészek 
átlagjövedelme is magasabb. Éppen ellenkezőleg, a bizonyítékok azt 



 

mutatják, hogy a művészek átlagjövedelme alacsonyabb, mint a hasonló 

szakmákban.24 Ezért azáltal, hogy a 
 
 

A MŰVÉSZETI JÖVEDELMEK RENDK ÍVÜL ALACSONYAK  111 



112 PÉNZ A MŰVÉSZNEK   

művészetek, a művészek jövedelmi büntetést szenvednek el. Ha más 

foglalkozást választanának, több pénzt keresnének. Egy korai 

népszámlálási jelentés szerint csak az egyházi alkalmazottaknak kellett 

nagyobb jövedelmi büntetéssel szembenézniük, mint a művészeknek. 25 

E könyv kontextusában ez érdekes eredmény; ismét azt sugallja, hogy a 
művészet és a vallás között párhuzam van. Mindkettő áldozatvállalásra 

hívja az alkalmazottakat. 

A korábbi tanulmányokban a mért jövedelmi büntetés valahol 7 és 

15% között van.26 A büntetést valószínűleg alulbecsülték, mert 
akkoriban - még inkább, mint most - sok szegény művészt nem lehetett 
felkutatni, ezért nem vonták be őket a vizsgálatba. Ráadásul a művészek 

jövedelmét általában a teljes munkaerő átlagjövedelmével hasonlították 
össze. A jelenlegi felmérésekben a művészeket kifinomultabb 
módszerekkel kérdezik meg, és a hasonló "képzettségű és szakmai 

helyzetű" foglalkozásúakkal hasonlítják össze őket.27 Következésképpen 
a művészeti pályára lépés jövedelmi büntetése jóval magasabbnak 

bizonyul.28 Például 1990-ben az Egyesült Államokban a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott művészek átlagjövedelme 30%-kal 
alacsonyabb volt, mint az összes többi teljes munkaidőben 

foglalkoztatott vezetői és szakmai alkalmazotté, "egy olyan csoporté, 
amely iskolai végzettség tekintetében nagyjából hasonló a 

művészekhez". 29 Ráadásul a meglévő normák szerint a művészek 
szegénységi rátája az USA-ban magasabb, mint bármely más, szakmai 

vagy műszaki foglalkozású csoporté.30 

Bizonyított, hogy a művészeti ágazatban a reáljövedelmek jelentősen 
csökkentek az elmúlt évtizedekben. Throsby becslései szerint 
Ausztráliában 1982 és 1993 között a művészek reáljövedelme 

körülbelül 30%-kal csökkent.31 Pierre-Michel Menger szerint 

Európában hasonló tendencia figyelhető meg.32 Bár a művészeti munka 
mennyisége nőtt, ezt több mint ellensúlyozza a művészek számának 
növekedése. A művészek között a rendelkezésre álló munkákért folyó 
fokozott verseny tovább erősíti az alacsonyabb jövedelmek irányába 

mutató tendenciát.33 

Európában a kreatív művészek, például a képzőművészek, 

zeneszerzők és írók keresnek a legkevesebbet, míg az Egyesült 

Államokban és Ausztráliában az előadóművészek, például a táncosok, 

színészek és zenészek.34 Hollandiában viszonylag sok információ áll 

rendelkezésre a képzőművészek jövedelméről. Egy részletes felmérés 

szerint a holland képzőművészek 40%-a nulla százaléknál kevesebbet 

keresett a szakmájából a következő évben: A hollandiai képzőművészek 

átlagjövedelme tehát1998.35 majdnem 100%-os. (Ha 50% keresett 

volna kevesebbet a nullánál, akkor a büntetés 100%-os lenne). 

(Eddig az éves jövedelmekről beszéltünk, holott relevánsabb lett 



 

volna az órabéreket összehasonlítani a művészeti és a művészeten 

kívüli területeken. Tegyük fel, hogy a nagyon alacsony éves 

jövedelemmel rendelkező művészek csak heti néhány órát dolgoznak a 

művészetekben. Az eredmény az lenne, hogy az éves jövedelmek között 

nagy különbség lenne a művészet és másutt, míg az órabérben a 

különbség kisebb lenne. 
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drámai.36 Az éves jövedelmek helyett az órabérek becslése azonban 
nem sokat számít a holland képzőművészek esetében, mivel ők 

átlagosan heti 36 órát töltenek művészettel.37 A hollandiai 
előadóművészek azonban átlagosan csak heti 18 órát töltenek 

művészeti munkával.38 Mivel az órabérre vonatkozó figyelemmel 
kapcsolatos adatok még mindig nem megfelelőek, egyelőre az éves 
jövedelmeket kell összehasonlítani). 

Hasznos megjegyezni, hogy ha a művészeti ágazatban az 

átlagjövedelem alacsony vagy akár negatív, ez nem feltétlenül jelenti azt, 

hogy a művészek mindig szegények. A művészek valójában gyakran 

nem szegények, mert más jövedelemforrásaik is vannak, általában 

másodállásból. De mindaddig, amíg csak kevesen tudnak megélni a 

művészetükből, a művészetet mégis alacsony jövedelmű szakmának kell 

nevezni. 

Annak ellenére, hogy a művészeti ágazatban néhány kivételesen 
magas jövedelemmel rendelkeznek, az átlagos (és a medián) jövedelem a 

művészeti ágazatban következetesen alacsonyabb, mint a hasonló 

szakmákban (34. tézis)39. Ez azt jelenti, hogy a művészetekben 

rendkívül egyenlőtlen a jövedelemeloszlás. A jövedelemeloszlás sokkal 

torzabb, mint a hasonló szakmákban (35. tézis). 

 
 

5 Öt magyarázat a művészetekben keresett alacsony jövedelmekre 

 
Miért olyan alacsonyak a művészeti jövedelmek? Művészként azt 

feltételeztem, hogy a művészeti ágazatban az alacsony jövedelmek az 

alulfogyasztás miatt vannak, az emberek nem érdeklődnek eléggé a 

művészet iránt. Közgazdászként azonban rámutattam, hogy az 

alulfogyasztás fogalmát nehéz fenntartani, ha a megnövekedett 

fogyasztási adatokat is figyelembe vesszük. Nemcsak arról van szó, hogy 

az egy főre jutó reálkiadások a művészetre nőnek, hanem arról is, hogy 

a jövedelem egyre nagyobb hányadát fordítják művészetre. Ez alól a 

finom művészetek sem kivételek.40 Ezért közgazdászként nem az okoz 

számomra fejtörést, hogy a fogyasztás volumene nem nagyobb, hanem 

az, hogy a keresletre reagálva nem csökken a művészek száma, így végül 

több normális jövedelemre lehetne szert tenni. Ehelyett olyan sok 

művész akar dolgozni, hogy csak a jövedelmek alacsony szintjén 

találkozik a kereslet és a kínálat. 

Ezért a pénzbeli jövedelem szempontjából nem kifizetődő művésznek 
lenni. Az átlagjövedelmek alacsonyak vagy rendkívül alacsonyak. Ennek 
ellenére nagy a hajlandóság arra, hogy alacsony jövedelemért dolgozzanak. 

Hogyan magyarázható ez? Több magyarázat is kínálkozik, amelyek 
kiegészítik egymást. 
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táblázatos magyarázatok3 arra vonatkozóan, hogy miért 
alacsonyak a művészeti jövedelmek 

 

1 A győztes mindent visz elve: A győztes mindent visz piac fontos a 

művészetekben. Sok versenytársat vonzanak. 

2 Unfitness a nem művészeti szakmák számára: Mivel a művészek 

úgy vélik, hogy nem alkalmasak más, nem művészeti szakmákhoz, 

úgy gondolják, hogy az alacsony jövedelem kilátásba helyezése 

ellenére jobban járnak a művészetben. 

3 A nem pénzbeli jutalmakra való orientáció: (a) az átlagos művész 

jobban érdeklődik a nem pénzbeli jutalmak iránt, mint más 

szakmák művelői, míg (b) az ilyen jutalmak (vélhetően) 

bőségesen rendelkezésre állnak a művészetekben. 

4 Kockázatvállalási hajlam: (a) az átlagos művész kevésbé 

kockázatkerülő, mint más szakemberek, míg (b) a művészetekben 

(vélhetően) bőségesen rendelkezésre állnak a magas tétek, mind 

nem pénzbeli, mind pénzbeli jövedelem formájában. 

5 Túlbecsülés és önbecsapás: az átlagos művész más 

szakembereknél jobban hajlamos arra, hogy túlbecsülje 

képességeit és szerencséjét, ugyanakkor figyelmen kívül hagyja a 

rendelkezésre álló információkat; ezért túlbecsüli a művészetben 

elérhető jutalmakat. 

6 Hibás információ: az átlagos művészek kevésbé tájékozottak, mint 

más szakemberek, ezért túlbecsülik a művészetekben elérhető 

jutalmakat. 
 

 

A művészek alacsony jövedelmére vonatkozó magyarázatok az előző 
fejezetben tárgyalt feltételezésen alapulnak, miszerint a művészek a 

jutalomra orientálódnak, akár a "művészet szolgálatában", akár 

önmaguk szolgálatában. Először is, az alacsony művészeti jövedelmek 

részben a "győztes mindent visz" perspektívából magyarázhatók. Még 
ha a művészek ugyanolyan rosszul tájékozottak, túlzottan konfi ktívak, 

kockázatvállalóak és a pénzben érdekeltek is, mint más szakemberek, a 

"mindenki nyer, mindenkié" elvnek több embert kellene arra csábítania, 

hogy a művészeti pályára lépjen, mint más, gyengébb "mindenki nyer" 

piaccal rendelkező szakmák esetében. A piaci struktúra miatt a 

rendkívüli pénzjutalmak és a hírnév a művészetekbe csábítják az 

embereket. 41 Ezért sok fiatal válik művésszé, és sok művészeti terméket 

szállít. Ebből következik, hogy az átlagjövedelmek alacsonyak.42 

A művészeti ágazatban azonban az átlagos (és a medián) jövedelmek 

nemcsak alacsonyabbak, mint a hasonló normál piacokon, hanem 

alacsonyabbak, mint a hasonló "mindent visz a győztes" piacokon. Az 



 

alacsony jövedelmek kérdése tehát más magyarázatokat is igényel, 

amelyek alapvetőbbek, mint a győztes mindent visz szemlélet által 

kínált magyarázat, és kiegészítik azt.43 
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6 A művészek alkalmatlanok a "normális" munkára 

 
A pályaválasztás során az emberek természetesen figyelembe veszik a 

képességeiket és a képességeiket is. Tudatosan vagy tudattalanul 

felmérik esélyeiket a különböző karrierpályákon. Így aztán aligha 

tűnhet meglepőnek, hogy egy fiatal, aki már korán kivételes tehetséget 

mutatott a zongorán, és végül különböző versenyeken díjakat nyert, úgy 

dönt, hogy a konzervatóriumba megy. A tehetséges embereknek 

egyszerűen átlagon felüli esélyük van a művészetekben. Ez 

megmagyarázza, hogy a tehetséges fiatalok egy kis csoportja végül a 

művészeteket választja. De mivel ez a csoport kicsi, ez nem magyarázza 

meg, hogy az átlagjövedelmek miért olyan alacsonyak. 

Azonban nem csak a bizonyított képességek határozzák meg, hogy 

valaki művész lesz-e; a jelölt hiányosságai ugyanolyan fontosak 

lehetnek. Lehetséges, hogy sok átlagos művész nem a kiemelkedő 

tehetségük miatt választotta a művészi pályát, hanem azért, mert úgy 

gondolják, hogy szakmai szinten semmi másra nem képesek. A hetvenes 

években sok diáktársam kárhoztatta a polgári társadalmat, és 

hangsúlyozta, hogy nem tudnak "normális" munkakörben működni. Vagy 

túl "furcsának" érezték magukat, vagy a társadalom volt "deviáns" és 

"beteg". Akárhogy is, a művészetek menedéket nyújtottak számukra. Ez 

a fajta szélsőséges nézet manapság már nem divatos, de sok művész 

még mindig úgy véli, hogy a művészet (romantikus) alternatívát kínál az 

unalmas és néha még undorító hétköznapi munkahelyi léthez képest. 

Ha valakinek megvan a képessége, hogy művész legyen, és minden 

más szakmát a katasztrófa receptjének tekint, a választás egyértelművé 

válik. Annyira egyértelmű, hogy úgy tűnik, nincs is választási lehetőség, 

ahogy Alex drámaian hangsúlyozza az illusztrációban, ahol a művészi 

pálya egyetlen alternatívája a halál. Kevésbé drámai módon, sok művész 

egyszerűen csak feltételezi, hogy egy nem művészi szakmában nem 

tudna kielégítően teljesíteni. Boldogtalanok lennének, és ezért a 

magánéleti elégedettség vagy a nem pénzbeli jövedelem kevesebb lenne 

a nullánál. Ráadásul, ha soha nem tanultak meg a normális office 

magatartással foglalkozni, és így a munkateljesítményük amúgy sem 

felelne meg az iparági normáknak, a finanszírozott jövedelmük is 

alacsony lenne. Így aztán csak figyelnek, hogy vagy munkanélküliként, 

rokkantként vagy rosszul fizetett, nem művészeti munkakörben végzik 

majd. Tekintettel a nem művészeti munkák alacsony jövedelmi 

kilátásaira - mind a pénz, mind az elégedettség tekintetében - érthető, 

hogy ezek az emberek miért választják a művészeti pályát. A művészi 

pálya választásával azt remélik, hogy az alacsonyabb jövedelmüket 

legalább a magasabb szintű személyes elégedettséggel fogják 

kompenzálni. Így számításaik szerint a nettó művészeti jövedelmük 

valójában magasabb, mint máshol lenne. 

A fontos kérdés ebben a tekintetben az, hogy a leendő művészek úgy 

vélik, hogy nincsenek meg a szokásos készségeik ahhoz, hogy 



 

hatékonyan végezzék a "normális" munkájukat egy olyan 

társadalomban, ahol a normalitás a norma. Ez nem feltétlenül mindig 

van így 
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eset, de amíg a művészek hisznek benne, hogy ez igaz, addig ez 
nagyban magyarázza az alacsony jövedelmek elfogadását. A sok 

művészi pályát jellemző alacsony jövedelem részben azzal magyarázható, 

hogy a művészek úgy vélik, hogy nem rendelkeznek a nem művészi 

szakmákhoz szükséges szokásos készségekkel (36. tézis). 

Nehéz pontosan felmérni, hogy ez a dolgozat milyen fontos lesz a 

dolgok szempontjából. Sok művésznek valószínűleg nem okozna gondot 

a nem művészi munkakörökben való boldogulás. Erre utal az is, hogy 

egyre több művésznek van művészeten kívüli másodállása. Az a 

viszonylagos könnyedség, amellyel sokan közülük alkalmazkodnak 

ezekhez a nem művészettel kapcsolatos munkalehetőségekhez, nagyban 

bizonyítja, hogy mennyire tévednek a művészeten kívüli képességeiket 

illetően. Ezért valószínű, hogy ezek a tévhitek idővel korrigálódni 

fognak. De addigra lehet, hogy néhányuk számára már túl késő lesz a 

pályamódosításhoz. De az is lehet, hogy még mindig vannak más 

tényezők, amelyekről beszélni kell, és amelyek még fontosabbak a 

művészeti pályaválasztásnál. 

 
 

7 A művészek hajlandóak lemondani a pénzjutalomról 

 
Figyelembe véve az előző magyarázatot arra vonatkozóan, hogy miért 
alacsonyak a jövedelmek, a legtöbb művész számára fontos lehet a nem 
pénzbeli jutalom. Lehetséges, hogy az ilyen jellegű jutalmak fontosabbak 
a művészek számára, mint az átlagos szakemberek számára? Akkor a 

művészeti szakmában a jövedelmek ilyen alacsony szintjének oka 
részben azzal magyarázható, hogy a művészeket kevésbé érdekli a pénz, 

mint a személyes elégedettség és a státusz.44 A státusz olyan nem 
pénzbeli külső jutalmakat jelent, mint az elismerés és a hírnév. (A 
személyes elégedettség mint nem pénzbeli belső jutalom és a státusz 

mint nem pénzbeli külső jutalom kombinációját pszichikai jövedelemnek 

is nevezik.45 Mivel a "pszichikai jövedelem" kifejezés a közgazdászok 
körében kissé gyanússá vált, a semlegesebb "nem pénzbeli jutalmak" 
kifejezést használom a magánelégedettség és a státusz kombinációjának 

leírására. 46) 

Az előző fejezetben azt állítottuk, hogy sok művész habitusába beépül 

a magánéleti kielégítésre való orientáció. Ezen túlmenően a nem 

pénzbeli jutalmakra való erős orientáció általánosságban megegyezik a 

művészetekben a gazdaság tagadásának elképzelésével. Azzal, hogy a 

művészek lemondanak a pénzről, úgy tűnik, hogy megtagadják a 

gazdaságot. 

Meg kell jegyezni, hogy egy adott művész hajlandósága a mon- etáris 

jutalmakról való lemondásra nem determinált.47 Ez attól függ, hogy a 



 

művész már most mennyi pénzbeli és nem pénzbeli jutalmat kap. 

Érthető, hogy ha a művészek nem keresnek elég pénzt a megélhetéshez, 

akkor a hajlandóságuk arra, hogy a pénzt magánéleti elégedettségre 

cseréljék, szinte nulla. Csak a 
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miután némi pénz áll rendelkezésre, és a fent említett túlélési kényszer 

teljesül, a művészek hajlandósága arra, hogy pénzt cseréljenek 

immateriális jutalmakra, nőni kezd.48 Ebből következik, hogy a pénzbeli 

jutalmakról való lemondás hajlandósága a művészek egyéni 

körülményeitől függ. Akkor a legerősebb, ha a nem pénzbeli jutalmak 

könnyen elérhetők. Ez a helyzet a művészetekben. A pénzbeli 
jutalmakhoz képest a művészetekről úgy gondolják, hogy több státuszt 

és több egyéb nem pénzbeli jutalmat kínálnak. Ez a hiedelem 

valószínűleg csak részben igaz, de ha a fiatal művészek elhiszik, hogy 

igaz, az befolyásolja döntéseiket. 

Véleményem szerint a művészetek vonzerejének és a pénzbeli 

jövedelemről való lemondásuknak fő oka a művészetek előre 

meghatározott szentsége, a művészek mások által tanúsított 

nagyrabecsülése és a várható személyes elégedettség. Az 1. és 2. fejezet 

rámutatott arra, hogy a művészetek szentek, és jelentős státusszal 

ruházzák fel a művészeket, akik papjaiként osztoznak a művészetek 

magas megbecsülésében. A kezdő művészek valószínűleg nagy 

személyes elégedettségben részesülnek, és bár még csak most kezdenek, 

osztoznak a művészetek általános megbecsülésében; olyan titokzatos 

státuszra tesznek szert, amely más kezdő szakemberekből hiányzik. 

Mint korábban említettük, a művészetek romantikus alternatívát 

kínálnak. Természetesen itt is felmerül a kérdés, hogy a kezdő 

művészek nem becsülik-e túl a nem pénzbeli jutalmakat, és ennek 

következtében néhány évvel később nem ébrednek-e rá durván. De 

viselkedésük magyarázata szempontjából ez irreleváns. Ezért a pénzbeli 

jutalmakról való lemondás nagyfokú hajlama a viszonylag sok nem pénzbeli 

jutalom jelenlétével együtt hozzájárul a művészeti területen elért alacsony 

jövedelmek magyarázatához (37. tézis). 

 
 

8 A művészek túlságosan magabiztosak és hajlamosak kockázatot vállalni 

 
Ha az átlagos művészek átlagon felüli hajlandóságot mutatnának a 

kockázatvállalásra, akkor a művészeti piac nagy nyereményei még 

vonzóbbá teszik a művészetet.49 Még több fiatal lép be a művészvilágba, 

és ennek következtében az átlagjövedelem alacsonyabb, mintha 

ugyanezeknek a fiataloknak normálisabb lenne a kockázatvállalási 

hajlandósága (vagy a kockázat elhárítása). (Az átlagon felüli 

kockázatvállalási hajlam jól járhat együtt az előbb említett átlagon felüli 

hajlandósággal, hogy a pénzbeli jövedelmet más jövedelemformákra 

cseréljék. A művész ilyenkor magas díjakat keres hírnév és elismerés 

formájában, hogy azokat hajszolja). 

Az emberek különbözőképpen viszonyulnak a kockázatvállaláshoz. 

Egyesek sokkal több pénzt költenek biztosításra, mint mások. Ők 

viszonylag kockázatkerülőek, míg mások szívesebben vállalnak 

kockázatot. Tekintettel tehát a művészeti világ rendkívül magas díjaira, 



 

természetes, hogy a művészi tehetséggel rendelkező fiatalok 
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tehetségesek és átlagon felüli kockázatvállalási hajlandósággal 
rendelkeznek, nagyobb valószínűséggel lépnek be a művészeti pályára, 

mint más, hasonlóan tehetséges, de kockázatkerülő jelöltek.50 

Eddig nem léteznek olyan empirikus kutatások, amelyek a művészek 

kockázatvállalási hajlandóságát összehasonlítanák a többi szakember 

hajlandóságával.51 Mivel azonban sok művészt és tehetséges embert 

ismerek, akik úgy döntöttek, hogy nem lesznek művészek, hihetőnek 
tartom, hogy az átlagon felüli kockázatvállalási hajlam hozzájárul ahhoz, 

hogy valaki művésznek válassza magát. A fejezet illusztrációiban 

szereplő művészek mindannyian mutattak bizonyos fokú vakmerőséget. 

Eközben egy rendkívül tehetséges zenész (a 280. oldalon található 

illusztráción), aki úgy döntött, hogy nem művészeti pályára lép, 

bevallotta, hogy túl nagyra értékelte a biztonságot. (A művész, mint a 
kockázathoz vonzódó személy általánosítás, amely egy átlagos művészre 

vonatkozik. A művészetek nem csak a kalandvágyó emberekről szólnak. 

Sok kockázatkerülő művész is van. Sőt, vannak más szakmák és 

szakmák is, amelyek vonzzák a merész embereket). A művészek 

biztosan nem tartják magukat (felelőtlen) szerencsejátékosoknak. De 

valószínűleg nem tiltakoznának az ellen sem, ha kalandvágyónak, 

merésznek vagy nyughatatlanoknak jellemeznék őket. Ez utóbbiak 

pedig az átlagon felüli kockázatvállalási hajlandóságot is jelenthetnek. 

Amint azt korábban említettük, a kockázatvállalás hatása nem 

független a jutalmak elérhetőségétől. A magas tét felerősíti a hatást. 

Ugyanez vonatkozik a művészeteken kívüli tétek hiányára is. A 

társadalomban azok az emberek, akiknek kevesebb vesztenivalójuk van, 

mert hiányoznak a művészeten kívüli munkákhoz szükséges 

képességek, ahogyan azt fentebb az 5.6. pontban kifejtettük, és ez a 

helyzet a volt pszichiátriai betegekre és a harmadik ábrán szereplő 

lemorzsolódókra is vonatkozik, hamarabb vállalják a művészetek felé 

fordulás kockázatát. 

A legtöbb művészeti pályára lépő fiatalnak csak halvány fogalma van 
a tétről, a versenytársak számáról, saját képességeiről stb. És még ha 

tudnák is, nem valószínű, hogy helyesen mérnék fel az esélyeiket.52 Ha 

ez így lenne, akkor bizonyára kevesebben választanák a művészeti 

pályát. A túlzott magabiztosság megakadályozza őket abban, hogy tisztán 

gondolkodjanak. Sok kockázatvállaló is túlságosan magabiztos. A 

szerencsejátékosok következetesen és mágikusan túlbecsülik a helyes 

szám kiválasztásának képességét. A fiatalok pedig hajlamosak jobban 

túlbecsülni a képességeiket és a szerencséjüket, mint például a 

tapasztalt veteránok.53 A művészvilágban gyakran bátorítják őket erre. 

'Ahhoz, hogy az embernek esélye legyen a művészetben, igazán hinnie 

kell önmagában'. Művészként ezt mondták nekem, és úgy veszem észre, 

hogy én is ezt mondom a tanítványaimnak. Ez a saját képességeinkbe 
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vetett mágikus hitre való felhívás, amely időnként önbeteljesítő jóslattá 

válik, de legtöbbször durva ébredésbe torkollik. 

A művészetekről rendelkezésre álló információk gyakran rendkívül 

hiányosak, és ez a helyzet csak növeli a túlzott bizalmatlanságot. Ezzel 

szemben, 
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tizennyolc éves leendő futballszakemberek meglehetősen korrekt képet 

alkotnak képességeikről. Ugyanez nem mondható el a tizennyolc éves, a 

kortárs művészet iránt érdeklődő, leendő zeneszerzőről és 

képzőművészről. Mivel ők sokkal kevesebb világos információval 

rendelkeznek a művészetekről és saját képességeikről, könnyen 

belátható, hogyan válnak túlságosan konfizitívvé. És míg a futballisták 

négy év edzés után többet tudnak meg az esélyeikről, addig a fiatal 

zeneszerzők vagy képzőművészek ugyanezen idő alatt nem 

rendelkeznek sokkal több információval a képességeikről, mint amikor 

elkezdték. Így aztán jelentős ideig folytathatják a túlkonfizitálást. 

A különbség a sport világában árulkodó. Itt nem olyan diffikult 

ésszerűen racionális döntést hozni arról, hogy valaki profi lesz-e vagy 

sem, és mikor hagyja ott a szakmát. A saját tehetség és fejlődés a 

versenytársakéhoz képest mérhető. A sportpiacok pont olyanok, mint a 

művészeti piacok - szélsőséges győztes-nyertes-piacok, kevés győztessel 

és sok vesztessel. De mivel több információ áll rendelkezésre, kevesebb 

a túlzás, és végül a vesztesek átlagosan alacsonyabb árat fizetnek, mint a 

művészetekben részt vevők. 

A rendelkezésre álló információkat helytelenül lehet értelmezni, de 

figyelmen kívül is lehet hagyni. Ez utóbbi az önbecsapás egy formája. Az 

önbecsapás, akárcsak a túlzott meggyőződés, hozzájárul a 

túlzsúfoltsághoz és az alacsony jövedelmekhez. Ha például a fiatalok 

nem hajlandóak a rendelkezésre álló információforrásokhoz fordulni, 

hogy ellenőrizzék teljesítményüket, akkor valószínűleg csak önmagukat 

fogják becsapni. Ha nem mennek el meghallgatásokra, vagy nem lépnek 

kapcsolatba galériákkal, nem mérik fel képességeiket, ami segítené őket 

abban, hogy eldöntsék, maradjanak-e a piacon, vagy hagyják el azt. 

Gyakran azért nem hajlandók meghallgatásokra vagy interjúkra menni, 

mert attól tartanak, hogy az eredmény nem felel meg a képességeikről 

alkotott véleményüknek. Ezért inkább nem akarják megtudni. Mivel a 

fiatal művészek már nagyon sokat fektettek a karrierjükbe, nehezen 

tudják elfogadni, hogy a játéknak már vége. Ezért a művészetekben 

viszonylag erős a kitérő magatartás. 

Mivel a művészek hajlamosabbak a kockázatvállalásra, mint 

mások, miközben a művészetekben nagy a tét, és mivel a művészek 

másoknál jobban hajlamosak az önbizalomra és az önbecsapásra, 

ezért többen lépnek be a művészetekbe, és ennek következtében az 

átlagjövedelem alacsonyabb, mint amilyen egyébként lenne (38. 

tézis). 

 
 

9 A művészek rosszul informáltak 
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Az önámítás gyakran kéz a kézben jár a félretájékoztatással. Például a 

művészek körében elterjedt hiedelem, hogy "a művészet egy tanulási 

folyamat". 
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vég nélkül", ami azt jelenti, hogy azok, akik kitartanak, végül győzni 

fognak. Ez a fajta "információ" arra ösztönzi őket, hogy a negatív 

visszajelzéseket a tanulás folytatásának ösztönzőjeként értelmezzék. 

Ezzel pedig nyolcvanéves korukig képesek becsapni magukat. A 

sikertelen művészek később adják fel, mint más szakemberek.54 

Ráadásul a művészi pálya késői szakaszában a siker rendkívül ritka. 
Ezért az a mítosz, hogy "a vesztes végül győzni fog", rossz jeleket küld a 

művészeknek. Mindazonáltal ez a mítosz megmagyarázza, "miért tartja 

fenn sok művész olyan sokáig a reményt, hogy végül híres lesz, még 

halála után is".55 

A művészeti pályára lépés, a művészetben maradás vagy a művészet 

elhagyása mindig információn alapul, bármilyen szegényes is legyen az. 

Tekintettel arra, hogy a művészek a jutalomra orientálódnak, akár a 

művészi alkotás eszközeként, akár a személyes előmenetel érdekében, a 

lehetséges jövőbeli jutalmakra vonatkozó információk - mind pénzbeli, 

mind nem pénzbeli - elkerülhetetlenül befolyásolják a belépésre 

vonatkozó döntést. Ha ezek az információk túl rózsás képet mutatnak a 

pénz, a státusz és a magánéleti elégedettség tekintetében, akkor 

nyilvánvalóan több embert késztetnek arra, hogy művészeti pályára 

lépjen, mint amennyit egyébként tett volna. Ennek az a következménye, 

hogy a művészek átlagjövedelme alacsony, alacsonyabb, mint 

amilyennek az antikvitás mutatja. De miért nem korrigálódik végül ez a 

fajta félretájékoztatás, ahogy azt a közgazdászok megjósolnák? Ha a 

téves információk egy idő után korrigálódnának, akkor kevesebb ember 

lépne be a művészeti világba. És végül a többi szakmához hasonló 

jövedelmi helyzet alakulna ki.56 Két oka van annak, hogy ez nem 

történik meg. 

Először is, az újonnan érkezők elvárásai rendkívül magasak 

lehetnek, már-már olyannyira, hogy valamiféle megváltást várnak. 

Következésképpen, amikor ezek az újoncok csalódnak, elrejtik 

csalódottságukat, és így a következő generáció ismét félretájékoztatva 

van. A bevándorlók helyzetét illetően van egy paralel- lelkület. A 

bevándorlók gyakran túlságosan rózsás képet közvetítenek hazájukba 

az Ígéret Földjéről, és ezért a migráció folytatódik. Az ilyen képek 

mindaddig nem korrigálódnak, amíg az alulmúlt bevándorlók továbbra is 

ilyen pozitív üzeneteket küldenek. Azért teszik ezt, mert félnek 

beismerni, hogy a kivándorlással kapcsolatos döntésük talán 

mégiscsak hiba volt. Sok sikertelen művész hasonló magatartást 

tanúsít. 

Másodszor, a művészetekben a félretájékoztatás gyakrabban utal 

inkább az immateriális, mint a pénzbeli jutalmakra. Ezért a verifikáció 

nehézkes, és a hiedelmek (vagy téveszmék) továbbra is igazolhatóak. 

Elvileg a bevándorlók kijavíthatják a hamis információkat, míg a 
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művészetekben vannak olyan alapvető hiedelmek, amelyek ellenállnak a 

verifikációnak. (Ezeket az alapvető hiedelmeket vagy mítoszokat az 1.8. 

szakaszban található 1. táblázatban soroltuk fel.) E mítoszok miatt 
társadalmunkban minden test hajlamos rosszul informált lenni a 

művészetekkel kapcsolatban (39. tézis). 

A művészeteket övező legfontosabb (félre)informáló mítoszok a 
következők 
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a művészetek szakralitása és a művészeteken keresztül a szent világhoz 

való viszonyulás lehetőségének kapcsolódó mítosza. A legtöbb más 

mítosz vagy népi hiedelem a művészet szakralitásából ered. Öt, 

egymással összefüggő mítosz különösen félrevezető, amikor arról kell 

dönteni, hogy művész legyen-e valaki. 

1 A hiteles művészet készítése végtelenül kifizetődő lesz. Még ha más 

jutalom nem is érkezik, a művészek bőséges magánéleti 
elégedettségben részesülnek. 

2 A művészeti tehetség természetes vagy Isten adta. 

3 Bizonyos művészeti tehetségek csak a pályafutás későbbi szakaszában 

jelennek meg. 

4 A művészeti siker kizárólag a tehetségen és az elkötelezettségen múlik. 

5 Mindenkinek egyenlő esélye van a művészetekben. 

És így a mítoszok és téveszmék a művészek művészeti esélyeiről, 

amelyek elképzelhetetlenek bármely más területen, a diplomákkal, a 

régi fiúk hálózataival stb. együtt, továbbra is elkápráztatják a 

leendő művészeket. 

 
Ezek a mítoszok bőséges belső jutalmat ígérnek a fiatal művészeknek. 

És az a mítosz, amely azt a gondolatot tartja fenn, hogy a művészeket 

nagyon is jól fel lehet fedezni pályájuk későbbi szakaszában, csak 

meghosszabbítja a hamis ígéreteket. Mint korábban már említettük, ez 

utóbbi mítosz nem azért hamis, mert a pályafutás végi felfedezések soha 

nem történnek meg, hanem azért, mert olyan ritkán fordulnak elő. 

Ezeknek a mítoszoknak nehéz ellenállni. Van bennük egyfajta 

igazságosság, ami jól illeszkedik a művészet feltételezett szentségéhez. 

Minden bizonnyal ez a helyzet az egyenlőség mítoszával és azzal a 

mítosszal, hogy a művészetek iránti elkötelezettség végül kifizetődik. 

Sok művész továbbra is hisz az utóbbi mítoszban. Ha kollégáim 

elégedetlenek a karrierjükkel, gyakran magukat hibáztatják, hogy nem 

eléggé elkötelezettek. És a legtöbbször a kezdeti morgolódás után végül 

más művészek sikerét gyakran igazoltnak tekintik, mert ezek a művészek 

teljes elkötelezettségük miatt megérdemlik a sikerüket. Ezért a művészet 

egy igazságos rend. 

A tizedik flóráról lenézve ezek a mítoszok minden bizonnyal 

félrevezetőnek és félretájékoztatónak tűnnek, mert nem csak a tehetség 

számít. A művészek nem egyforma tehetséggel lépnek a játéktérre. A 

művészi tehetség csak részben öröklődik, és sokkal inkább a társadalmi 

és kulturális tőkéhez van köze, amelyet a művészek a neveltetés és az 

oktatás révén szereznek. (Mivel az autodidakta művészek látszólag az 

ellenkezőjét bizonyítják, a művészvilág gyakran piedesztálra emeli őket. 

De a legtöbb művészeti ágban általában csak a művészek nagyon kis 

százaléka autodidakta. 57) A tőke egyenlőtlenül oszlik meg a társadalmi 
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csoportok között. Az a tény, hogy a művészek, még más szakembereknél 

is inkább a társadalom magasabb rétegeiből származnak, bizonyítja, 

hogy a 
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azt mutatja, hogy ez a fajta tőke fontos a művészetekben.58 Ráadásul a 

művészek úgy vélik, hogy a művészetek ingyenesek és mindenki 

számára nyitottak, míg az újonnan érkezők számos informális 

akadályba ütköznek, amint azt a 11. fejezetben bemutatom. Ha az 

újonnan érkezők előzetesen tudtak volna ezekről az akadályokról, talán 

meg sem próbáltak volna belépni a művészet világába. 

A tehetségtől függetlenül, a művészi pályát választók esélyei 

egyenlőtlenül oszlanak meg. Az a mítosz, hogy csak a tehetség számít, 

megakadályozza, hogy pontos információkat gyűjtsünk arról, hogy mi 

szükséges ebben a szakmában ahhoz, hogy esélyünk legyen. Ehelyett 

félrevezető képet alkot a művészeti pálya kilátásairól. 

A társadalom túlságosan optimista képet alkot és reprodukál a 

művészetekről (40. tézis). A téves információk miatt több ember 

választja a művészetet, több művész kínálja szolgáltatásait a piacon, 

és több művészet születik, mintha ez az információ pontosabb lett 

volna. A félretájékoztatás hozzájárul a művészetek alacsony 

jövedelméhez (41. tézis). 

 
 

10 Következtetés 

 
Miért tűnnek olyan vakmerőnek a leendő művészek, mint Alex ebben a 

fejezetben szereplő illusztrációkban? A művészvilág nem egyfajta 

lottójáték, ahol nagyon kicsi az esély a fődíj megnyerésére? És igaz-e, 

hogy a művészek figyelmen kívül hagyják a művészvilágban a csekély 

esélyeikről rendelkezésre álló információkat? 

A művészetekben kivételesen nagyszerű díjakat lehet nyerni, mind 

pénzben, mind státuszban. Ezek a díjak nagyobbak, mint a hasonló 

szakmákban. Az is igaz, hogy az átlagos művész kevesebbet keres, mint 

más szakemberek. Sok művész alacsony jövedelemmel rendelkezik. A 

nagy tét ellenére az átlagos esélyek alacsonyak. Ebben a tekintetben a 

művészet olyan, mint egy lottó. 

Kevés művész magas jövedelme azzal magyarázható, hogy a 

fogyasztók hajlamosak nagy értéket tulajdonítani a csúcsművészek 

relatív teljesítményének kis különbségeinek, ugyanakkor csak 

korlátozott számú sztárt tudnak kezelni. A fogyasztók hitelesség iránti 

vágya is magyarázza a magas művészeti jövedelmeket. 

Sokkal nehezebb megmagyarázni, hogy a művészek többségének 

jövedelme miért ilyen alacsony. Ez a fejezet hat okot adott meg arra, 

hogy az emberek miért akarnak továbbra is művészek lenni, annak 

ellenére, hogy az átlagjövedelem alacsony. 

1 Sokakat vonz a művészet, mert a csúcsjövedelmek rendkívül 

magasak. 
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2 A művészek úgy gondolják, hogy nem alkalmasak a nem művészeti 
munkákra. 

3 A művészeket kevésbé érdekli a pénzbeli jutalom, mint más 

szakmákat, sokkal inkább a magánéleti elégedettség és a státusz. 

Ezért ők előzetesen 
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alacsony bérekért dolgoznak. 

4 Az átlagos művész viszonylag merészebb vagy vakmerőbb. A 

művészetek magas áraikkal vonzóak a merész emberek számára. 

5 Az illusztrációkban szereplő felvetés, miszerint a művészek néha 

figyelmen kívül hagyják az információkat, hihető. A túlzott 

konfidenzitás és az önbecsapás hozzájárul a művészvilág 

túlzsúfoltságához. És figyelem, az alacsony jövedelmek fontos 

magyarázata. 

6 Téves információ. Ebben az esetben az alacsony jövedelmek oka nem 

a művész személyiségében keresendő, hanem abban, hogy a 

társadalom hogyan csapja be a potenciális művészeket. Állandó 

mítoszok csalogatják a tehetséges fiatalokat a művészetekbe. 

Mindezek a tényezők vonzóbbá teszik a művészeteket, mint 

amilyenek egyébként lennének. Ezért sokan lépnek be a 

művészetekbe, és a jövedelem alacsony. 

 
E fejezet bevezetőjében közgazdászként nem tudtam megmagyarázni a 

művészetek állandó szegénységi állapotát. Arra számítottam, hogy a 

szegénység inkább átmeneti. Az alacsony jövedelmek kilátásba 

helyezése miatt úgy gondoltam, hogy kevesebb ember választja majd a 

művészeti pályát, következésképpen az ágazat zsugorodni fog, és a 

jövedelmek visszaállnak egy normális szintre. Mindazonáltal azt vettem 

észre, hogy ez nem így van. Figyelembe véve az ebben a fejezetben 

kifejtett elemzést, most már értem, hogy a művészetek kivételes 

gazdaságában a jövedelmek tartósan alacsonyak maradhatnak. 

A művészek alacsony jövedelmének ebben a fejezetben bemutatott 

hat oka hozzájárul a könyvben visszatérő kérdés megoldásához: "miért 

olyan alacsonyak a művészeti jövedelmek". Az egyes magyarázatok 

relatív hatása fontos, amikor a művészeti "szegénység" értelmezéséről 

van szó. Ha az első magyarázatok a legjelentősebbek, akkor a 

művészeknek valóban kevés pénzük van, de más jutalmak miatt más 

szempontból nem igazán szegények. Bizonyos mértékig tehát a 

szegénység egy választás. A félretájékoztatásról szóló pontban azonban 

a társadalom a "hibás", a művészek pedig annak "áldozatai". A művészek 

gazdasági helyzetének e két ellentmondásos értékeléséről a következő 

fejezetben lesz szó. 

 
 

Megbeszélés 

1 Fel tudna ajánlani néhány alternatív magyarázatot a művészetek 

magas és alacsony jövedelmére az ebben a fejezetben már 

bemutatottak mellett? 

2 A táblázatban szereplő alacsony jövedelmek hat magyarázata közül 

3Ön szerint melyik a legfontosabb és melyik a legkevésbé fontos? 
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Fejezet  6 

Strukturális szegénység 

Növelik-e a támogatások és adományok a szegénységet? 

 
 
 

A támogatások miatt a művészek elveszítik az érdeklődésüket az eladás 
iránt 

Nicole rajzol Alex életrajzóráján. Nemrég hagyta ott a művészeti iskolát. 

Bár jó művész, még nem talált galériát. A következő hétvégén részt vesz 

a szomszédságában évente megrendezésre kerülő "nyitott műtermek 

kiállításán", és tanácsot kér Alex-től a munkái árazásával kapcsolatban. 

Alex megkérdezi, milyen árakra gondol. Alex szerint azok túl magasak. 

Megkérdezi tőle, hogy tényleg el akarja-e adni. Nicole azt mondja, hogy 

mindenáron el akarja adni. Ha nem keres hamarosan pénzt, lehet, hogy 

fel kell hagynia a művészettel. Alex ezért azt javasolja Nicole-nak, hogy 

körülbelül negyven százalékkal csökkentse az árakat. (Szavait úgy 

fogalmazza meg, hogy azt tanácsolja neki, hogy úgy szabja meg az árakat, 

hogy maximalizálja az eladásokat.) Nicole megdöbben és tiltakozik, de 

végül mégis csökkenti az árakat. Azon a hétvégén végül elad néhány 

metszetet és három rajzot. 

Alex arra a felismerésre jutott, hogy a művészeti iskola után a legtöbb diák 

hajlamos túl magas árat szabni munkáira. Az áraikat az adott mű 

elkészítéséhez szükséges költségek alapján határozzák meg, beleértve a 

munkájuk méltányos díjazását is. A galériatulajdonosok általában 

tájékoztatják őket arról, hogy ilyen árakkal semmit sem fognak eladni, és 

végül semmit sem térülnek meg a költségeikből. Az alacsony árak 

igazságtalannak tűnnek. A galériatulajdonosok mégis alacsonyabb árakat 

követelnek a kezdő művészektől. 

Robin Alex volt tanítványa. Egy éve hagyta ott a művészeti iskolát. 

Nemrég kapott egy állami ösztöndíjat, amelyet ígéretes fiatal 

képzőművészeknek ítéltek oda. Felajánlottak neki egy kiállítást egy 

alternatív térben. Mivel nem vesz részt kereskedő, megkérte Alexet, 

hogy segítsen kiválasztani a kiállításra szánt műveket. Alex lazán rákérdez 

az árakra, amiket kérni szándékozik. Előre láthatóan az árai túl magasak. 

Alex hosszas vitában próbálja meggyőzni Robint, hogy csökkentse az 

árakat, sikertelenül. 

A beszélgetésük egy bizonyos szakaszában Alex elmondja Robinnak, hogy 

a többi fiatal művészhez hasonlóan ő is túl magas árat kér a munkájáért. 

Robin dühösen tiltakozik, hogy őt nem lehet összehasonlítani más kezdő 

művészekkel. Az, hogy a kormány támogatja, azt jelenti, hogy ő "ígéretes 

fiatal művész". Alex csak ekkor kezdi felfogni, hogy Robin ostoba 
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a kormányzati támogatás okozta. A kormányzati támogatások a 

Robinhoz hasonló fiatal művészeknek szabadságot adnak arra, hogy 

"igazi" művészetet készítsenek, amely az ő szemükben "megérdemli", 

hogy magas árakat érjen el. Ráadásul nem csak felsőbbrendűnek érzik 

magukat, de azt is megengedhetik maguknak, hogy ne adják el. Amióta 

megkapta az ösztöndíjat, Robin otthagyta második állását egy 

étteremben, mert elég pénzt kap, hogy meg tudjon élni belőle. Így most 

már ragaszkodik ahhoz, hogy "tisztességes" árakat kérjen, még akkor is, 

ha tudja, hogy kevés az esélye annak, hogy a munkái elkelnek. Egyelőre 

Robin és támogatott kollégái különlegesnek érezhetik magukat. 

Amikor Alex az utolsó napon meglátogatja Robin kiállítását, meglepődve 

látja, hogy Robin eladta a harminc kiállított festmény közül az egyiket. Ez 

eggyel több, mint amire Alex számított. Később, Robinnal beszélgetve 

Alex megtudja, hogy a festményt a nagybátyjának adták el, aki egy 

jómódú professzor. 

Alexnek tetszik Robin munkája, és biztos benne, hogy ha Robin a felére 

csökkenti az árát, akkor legalább négy festményt eladott volna, talán 

eleget ahhoz, hogy bekerüljön a művészeti piac sűrűjébe. Alex 

természetesen úgy véli, hogy az olyan tehetséges művészek, mint Nicole és 

Robin megérdemlik, hogy a legtöbb kiállított művüket eladják. Alex azonban 

rájön, hogy még akkor sem történik ez meg, ha ésszerűbb árat szabnak a 

műveikre. Úgyis túl sok Robin és Nicole van. És ezek a művészek mind 

túl sok művet készítenek. 

 

Most, hogy Robin támogatást kap, van elég pénze a megélhetéshez, és 

így leküzdötte a túlélési kényszerét. Kilép a másodállásából, és a 

művészetre koncentrál, nem pedig az eladásra. Ezzel Robinról kiderül, 

hogy inkább a kormány, mint a piac felé orientálódik. Ez a fajta 

hozzáállás hatással van a művészetek gazdaságára. Ez a fejezet azt 

vizsgálja, hogy a támogatások, adományok és kiadások révén a 

jövedelemcsökkenés és -növekedés milyen általános hatással van a 

művészek átlagos jövedelmére és a művészeti életben dolgozó 

művészek számára. A művészeti jövedelemszintek növelésére szánt 

támogatások valóban növelik-e a jövedelmet, vagy csak a művészek 

számát növelik? Lehetséges, hogy még az átlagos művészi jövedelmet is 

csökkentik? 

Számos adomány és támogatás a művészek szegénységének 

leküzdésére épül. Ezért ez a fejezet megkísérli megmagyarázni az 

ajándékozási szféra mérhetetlenségét is a művészetekben. 

Végül, hogyan kell értelmezni az alacsony művészeti jövedelmeket? 

Ez a fejezet azt a kérdést veti fel és vitatja meg, hogy a szegénység 

kielégítetlen és ezért "valódi"-e, vagy pedig a jutalmazás más formáin 

keresztül kompenzálódik. 

Művészként az a véleményem, hogy az alacsony jövedelmek 
igazságtalanok. Nem illenek egy modern és igazságos társadalomhoz. 

Ezért művészként úgy gondolom, hogy a kormánynak és az 



 

adományozóknak kötelességük a művészeti jövedelmek szintjének emelése 

a támogatások és adományok, de a társadalombiztosítás és a szociális 

biztonság révén is. 
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megfizethető művészeti képzés. Közgazdászként egyetérthetek a művész 

erkölcsi megítélésével, miszerint az alacsony jövedelmek 
igazságtalanok. Ugyanakkor azonban úgy vélem, hogy a javasolt 
jogorvoslatok valószínűleg csak súlyosbítják a helyzetet: közgazdászként 

úgy gondolom, hogy a több támogatás, a több adomány, a 

társadalombiztosítás és a támogatott oktatás hatása az lesz, hogy több 

emberből lesz művész, és több ember fog alacsony jövedelemhez jutni. 

 
 

1 A művészek nem mindig voltak szegények 

 
Mindig is olyan alacsonyak voltak a művészeti területen a hasonló 

jövedelmek, mint most? Számos történet kering híres művészekről, akik 

rendkívül szegényen haltak meg. Az emberek hajlamosak emlékezni ezekre 

a történetekre, mert ezek a művészetek jelenlegi mitológiáját erősítik. 

Mindazonáltal a múlt híres művészeinek életrajzai sokkal gyakrabban 

szólnak a gazdagságról, mint a szegénységről. Az ilyen történeteknek 

nem kell reprezentatívnak lenniük, de releváns információkat 

nyújtanak, amennyiben nem példamutató bizonyítékként, hanem egy 

puzzle darabkáiként szolgálnak.1 

A művészeti árakról és a múltbeli művészek életmódjáról szóló 

információk néha betekintést nyújtanak nemcsak a híres művészek, 

hanem az átlagos művészek jövedelmébe is. A XVII. században például 

az általános gazdasági jólét csökkenésével párhuzamosan a holland 

festők száma is csökkent, de a jövedelmek nem voltak alacsonyabbak, 

mint a hasonló szakmákban.2 A XIX. században is az átlagos festő 

valószínűleg magasabb árat kapott munkájáért, mint egy átlagos kortárs 

festő. A kutatások kimutatták, hogy abban az időben az árak az 

elsődleges képzőművészeti piacon, vagyis azon a piacon, ahol a 

művészek először adják el a festményeket, magasabbak voltak, mint a 

másodlagos piacon, amely a festmények továbbértékesítésével 

foglalkozik.3 Jelenleg ez fordítva van. A tizenkilencedik században 

gyakori volt, hogy a hivatásos művészek megalapozott pozíciót töltöttek 

be, és az emberek hajlandóak voltak jelentős árat fizetni a legfrissebb 

festményeikért. Az elsődleges piaci árakat figyelembe véve a 

tizenkilencedik századi művészek átlagos jövedelme nem volt 

különösebben alacsony. (Az új művek vásárlása nem számított nagy 

kockázatnak. ) Eközben ma az elsődleges piac túlzsúfolt a munkáikat 

alacsony áron értékesítő művészekkel - eltekintve az olyan újoncoktól, 

mint Robin, akik magasabb árat kérnek, és egyáltalán nem adnak el. 

Csak néhány művész munkái jutnak el a másodlagos piacra, ahol az árak 

gyorsan emelkednek; ott az árak néha többszörösei annak, amit maguk 

a művészek korábban az elsődleges piacon értek el ugyanazokért a 



 

művekért. Bár a hírnév a tizenkilencedik században sem volt 

jelentéktelen, az ár- és jövedelemkülönbségek nem voltak ennyire 

nyilvánvalóak). 
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A művészettörténészekkel folytatott beszélgetésekből az az általános 

kép rajzolódik ki, hogy a szegénységben élő művészek jelensége a 

tizenkilencedik századi művészeti világ egyes szegleteiben kezdődött. A 

szegénység mint széles körben elterjedt jelenség azonban a huszadik 

századhoz, különösen a huszadik század második feléhez tartozik. 

Bár a XIX. században a művészek általában nem voltak szegények, 

már kialakulóban volt az a művésztípus, amely valószínűbbé tette a 

művészeti szegénységet. Ebben az időben egyre több bohém művész 

lépett a színpadra. Keveset adtak el, és ha mégis eladtak egy-egy művet, 

nem a megszokott csatornákat használták. E művészek többsége 
technikailag nem volt szegény, mert sokuknak volt más jövedelemforrása 

is, például a családjuk, de a művészeti órabérük alacsony volt.4 Ennek 

ellenére a bohém művészek a tizenkilencedik században még mindig 

határozottan kisebbségben voltak. 

A bohém művész a huszadik században bekövetkezett két fejleményt 

képvisel. Először is, a művészet egyre vonzóbbá válik a szakrális 

státusza miatt. Másodszor pedig, mivel a művész autonómiája egyre 

nagyobb tiszteletnek örvend, a bevett szabályokat kezdik elvetni és 

eltűnni. A huszadik század előtt a művészet nem volt olyan vonzó 

alternatíva, és a szabályozások magasabb átlagjövedelmet biztosítottak. 

Nemcsak a művészetek kevésbé voltak vonzóak, hanem léteztek 

szakszervezet-szerű szervezetek is, amelyek segítettek szabályozni a 

szakmát és megvédték a művészek jövedelmét. Védték a minőséget, 

szigorú szabályokat állítottak fel a belépésre vonatkozóan, és néha még 
az árakat is meghatározták. A művészetek történetének ez a hosszú 

időszaka a céhekkel kezdődött és a tekintélyes akadémiákkal ért véget. 

Mindvégig léteztek azonban olyan szervezetek, amelyek a művészek 

számát a szükséges minimumon tartva tudták a jövedelmeket ésszerűen 
magasan tartani. Más szóval, csak olyanokat vettek fel a szakmába, akik 

megfeleltek bizonyos kvalitásoknak.5 

A tizenkilencedik század folyamán azonban az akadémiák és a 

hasonló szervezetek fokozatosan elvesztették mindenhatóságukat. 

Végül a legtöbbjük bezárt vagy jelentéktelenné vált. A mai világban 

szinte minden szakma formálisan szabályozza így vagy úgy a tagságának 

nagyságát - kivéve a művészeteket. A XIX. század végén és a XX. 

században a művészek többé-kevésbé autonómmá váltak. Mind a 

művészek, mind a művészvilág egésze előrelépésnek tekintette a 

művészi autonómiát. A művészeti autonómia összeegyeztethetetlen volt 

a diplomán vagy szavazólapon alapuló tagsági követelményekkel. Bárki 

lehetett művész. A művészek száma nőtt, a jövedelmek viszont 

csökkentek. (A 11. fejezet részletesebben tárgyalja a modern 

művészetek szabályozásának hiányát.) 

A művészek manapság hajlandóbbak elfogadni az alacsonyabb 

fizetésű munkákat. Az egyik fontos ok, amit az előző fejezetben 

említettünk, hogy mivel a 
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a művészeteket egyre inkább szakrálisnak tekintették, a művészek 

különleges státuszt kaptak. Ezért a jövedelmek alacsony szinten 

tartásának oka a művészetek kivételesen magas státuszában keresendő. 

Az ellenkező nézőpont is tanulságos lehet. Ez azt jelenti, hogy a 

jövedelmek korábban elfogadhatóbbak voltak, és a művészeteknek 
akkoriban nem volt olyan rangjuk, mint most. És így, bár a pénzbeli 

jövedelmek akkoriban magasabbak lehettek, az egyéb jutalmak kevésbé 

voltak vonzóak. Mivel a művészetek pénzbeli jövedelmei valószínűleg 

valahol száz és száz fifty év között kezdtek csökkenni, valószínű, hogy 

ekkor, az 1850-es évek körül a művészetek belső struktúrája - beleértve 

a sokat dicsért hiedelmeket és mítoszokat is - drasztikusan változni 

kezdett. A művészetekben egyre gyakoribbá váltak azok a művészek, 

akik elkezdték elutasítani a gazdaságot. A hitelesség imádata - amely a 

reneszánszban gyökerezett, és a romanizmus idején nyert lendületet - 

teljesen kisajátította a művészeteket, és fordítva. A tagságot és az árakat 

szabályozó szabályozások tabuvá váltak, és a művészet mint szakma 

egyre vonzóbbá vált. A művészetek jelenlegi kivételes gazdasága a 

tizenkilencedik század folyamán megindult változásokban gyökerezik. Ez a 

változás leginkább a művészek átlagjövedelmének csökkenésében mutatkozik 

meg (42. tézis). 

 
 

2 A művészeti szegénység enyhítésének vágya vezetett a 

nagyarányú támogatás kialakulásához 

 
Elég nyilvánvaló, hogy a legtöbb gazdag és civilizált társadalom 

tűrhetetlennek tartja, hogy polgárainak egy része az elfogadott 

szegénységi küszöb alatt él. Különösen Európában a kormányok 
elsődleges felelősségüknek tekintik, hogy az embereknek legyen elég 

pénzük ahhoz, hogy tisztességes életet élhessenek. Bár a harmincas 

években a harmincas években az USA volt az első, amely szociális 
okokból támogatta a művészeteket, a második világháború után 

Európában jelent meg a művészetek jelentős támogatása.6 A háború 

után az európai kormányok általános társadalmi igazságossági 

misszióba kezdtek, amelynek középpontjában a szegénység teljes 

felszámolása állt. A művészetek terén különösen határozott 

erőfeszítéseket tettek. 

A háború utáni első évtizedekben a művészeti támogatások 

Európában többnyire szociális érveken alapultak. A művészek pénzügyi 

helyzetének javítására irányuló törekvés volt a legfontosabb oka a 

művészeti támogatások jelentős növekedésének. Csak később kerültek 

előtérbe más érvek. A társadalmi igazságosság kérdése azonban Európa 

nagy részében továbbra is kiegészíti a többi támogatási érvet.7 



 

Úgy tűnik, hogy a kormányok, valamint az alapítványok, vállalatok és 

magánadományozók különösen érzékenyek a művészeti szegénységre. 

A 
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az éhező művész képe a jótevőkhöz szól. Egy szegény művésznek 

segíteni sokkal kifizetődőbb, mint másfajta szegény embereknek. Az 

anyagi támogatás nemcsak a rászoruló művésznek jelent ajándékot, 

hanem az emberiségnek nyújtott ajándéknak is tekinthető. Végül is van 

egy kis esély arra, hogy a támogatásban részesülő művészből végül nagy 

művész lesz. Ez a fajta romantikus elképzelés mindig jelen van, amikor a 

művészek számára elérhető pénzügyi támogatás különböző formáiról 

van szó. 

A következő szakaszok azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy a 
támogatások és adományok valóban növelik-e a művészek alacsony 
jövedelmét. A választól függetlenül azonban a jelenlegi következtetés 

az, hogy a művészek alacsony jövedelmének növelésére irányuló törekvés 

részben magyarázza a művészeti szféra nagy ajándékozási szférájának 

létezését (43. tézis). 

 
 

3 Az alacsony jövedelmek a művészetek velejárói 

 
Mielőtt megvitatnánk azt a kérdést, hogy a pénzügyi támogatás képes-e 

hatékonyan növelni a művészeti ágazatban az alacsony jövedelmeket, 

fontos megjegyezni, hogy az alacsony jövedelmek nem feltétlenül 

jelentik azt, hogy a művészek éheznek. Ha a relatív órabéreket nézzük, a 

művészeti szegénységet és a szegény művészeket látjuk. De a művészek 

nem feltétlenül szegények abszolút értelemben, vagy ha a száz évvel 

ezelőtti kétkezi munkásokkal hasonlítjuk össze őket. Sőt, egyes 

művészek jövedelmező másodállást is fenntartanak, vagy más 

jövedelemforrásokhoz, például vagyonkezelői alapokhoz és 

örökségekhez jutnak hozzá. Ezek a művészek tehát relatíve jómódúak, 

de nem a művészet eredményeként. Ha teljes munkaidőben művészként 

dolgoznának, külső jövedelem nélkül, nagyon nehezen tudnának 

megélni. Ha tehát a művészek túl keveset keresnek a művészettel ahhoz, 

hogy teljes munkaidőben a művészettel foglalkozhassanak, akkor szegénynek 

bélyegezhetjük őket. Ebben az értelemben létezik szegénység a 

művészetekben. 
Az előző fejezetben említett, meglévő jövedelemvizsgálatok alapján... 

ter, úgy tűnik, nincs kapcsolat a művészeti kiadások alakulása és a 

művészek jövedelme között. A művészeknek nyújtott pénzügyi 

támogatás teljes összege nincs hatással a művészek jövedelmére. 

Ugyanez vonatkozik a szociális juttatásokra is. Függetlenül a kiadások, 

adományok, támogatások és szociális juttatások alakulásától, a 

művészek jövedelme több mint egy évszázada, és leginkább a második 

világháború óta, Nyugaton viszonylag alacsony maradt. Ha van is 

tendencia a huszadik század második felében, az lefelé mutat. Az 

országok egyre gazdagabbak, és az egy főre jutó pénz egyre több jut a 

művészetekre, ugyanakkor a művészeti jövedelem nagyjából változatlan 

marad, vagy éppen csökken.8 Az olyan országokban, mint Hollandia, 



 

ahol a művészetek széleskörű támogatásban részesülnek, a művészek 

átlagjövedelme ugyanannyi vagy kevesebb, mint az olyan országokban, 

mint az Egyesült Államok vagy Anglia, ahol a támogatás mértéke 

alacsonyabb. 
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Úgy tűnik tehát, hogy a művészeti szegénység jelenlegi jelensége 

nagyrészt strukturális kérdés; a szegénység beépült a művészetekbe. 

Hogyan magyarázható a strukturális szegénység? Úgy tűnik, hogy a 

művészek hajlandóak alacsony órabérért dolgozni. Az 5.5. szakasz 3. 
táblázata hat magyarázatot sorolt fel a művészek állandó 

hajlandóságára, hogy alacsony órabérért dolgozzanak: A művészek nem 

keresnek nem művészi munkát, a művészek a nem pénzbeli jutalmakat 

részesítik előnyben, a művészek keresik a kockázatot, a művészek 

túlságosan konfizitívek és önbecsapók, a művészek pedig rosszul 

tájékozottak.9 Minél nagyobb szerepet játszik e magyarázatok 

bármelyike, annál nagyobb a művészek hajlandósága arra, hogy 

alacsony jövedelemért dolgozzanak. Mivel azonban a művészeknek túl 
kell élniük, létezik egy minimális jövedelemkényszer. Tekintettel erre a 

korlátozásra és az alacsony jövedelemért való nagyfokú hajlandóságra, 

az átlagos órabér növekedését szinte teljesen kioltja a művészek 

számának megfelelő növekedése.10 

A külső erők, mint például a megnövekedett kiadások, adományok 

vagy támogatások, több pénzt pumpálnak a művészetekbe, amelyek 

azonban nem növelik hatékonyan az átlagjövedelmeket, és ehelyett azt 

eredményezik, hogy a művészek több órát dolgoznak a művészetükön. 

(Ez ahhoz vezet, hogy több ember lép be a művészetekbe. Lehetővé teszi 

azt is, hogy a másodállásban dolgozó művészek elkezdjék csökkenteni 

ezeket a munkákat, és elkezdjenek több órát dolgozni a művészetükkel. 

De mivel a fiatal művészek keresnek a legkevesebbet, és általában több 

órát dolgoznak másodállásban, a művészek művészettel töltött átlagos 

munkaóráinak számát ez nem igazán befolyásolja). Elméletileg a 

többletpénz szinte kizárólag több művészhez vezet. Ebből következik, 

hogy a többletfinanszírozás átlagosan jobban befolyásolja a 

foglalkoztatási figyelmet, mint a művészek átlagos jövedelmét. 

Elméletileg tehát a többletfinanszírozás soha nem növeli a 

jövedelemszintet, hanem csupán a gyakorló művészek számát növeli. Ez 
csak akkor igaz, ha az előző fejezetben tárgyalt hajlamok nagyon erősek: 

a művészek minden extra pénzt nem pénzbeli jutalomra akarnak 

cserélni (vagy nagyon szeretnének kockázatot vállalni, teljesen 

túlkonfikáltak, vagy egyáltalán nem látnak lehetőségeket a művészeten 

kívül). Ugyanakkor feltételezhető, hogy az átlagos művész, aki a 

minimális jövedelmi szintnél többet keres, elsősorban a nem pénzbeli 

jutalmakban érdekelt, de nem teljesen immunis az extra financiális 

jövedelemre.11 Ezért hangsúlyozni kell, hogy a strukturális szegénység 

fogalma széles körben alkalmazható a művészek nagy csoportjaira. 

A fejezet téziseit alátámasztó fő bizonyíték - a strukturális szegénység 

és az, hogy a művészetek pénzügyi támogatása csak több művészt 

eredményez - közvetett megerősítés. Mivel a művészeti világba pumpált 



 

több pénzzel a művészek átlagjövedelme nem nő, és mivel az átlagos 

művészek által hetente művészettel töltött órák száma nem változik, 

csak egy lehetséges eredmény van: a művészek számának növekedése. 

Ez történt. Az összeg 
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az egy lakosra jutó művészeti támogatások, és kisebb mértékben az egy 

lakosra jutó művészeti kiadások összege a huszadik század második 

felében valamennyi nyugati országban jelentősen emelkedett. Eközben 

a művészek jövedelme viszonylag alacsony maradt, sőt (reálértéken) 

csökkent. Ez azt jelenti, hogy a művészek összlétszámának növekednie 

kellett. 

Ez az elmélet azt sugallja, hogy a művészeteknek nyújtott 
támogatások és más típusú jövedelmek növekedése a művészek 
számának megfelelő növekedéséhez vezetett. Mint látni fogjuk, a 
tényleges művészek számának időbeli mérése problematikus. 
Mindazonáltal a kutatók általában abból indulnak ki, hogy Nyugaton a 

második világháború óta látványosan megnőtt a művészek száma, és 

hogy jelenleg "túlkínálat" van művészekből.12 A következtetés az, hogy a 
művészetek olyanok, mint egy feneketlen kút. Általánosságban 

elmondható, hogy az egy főre jutó több művészetre költött pénz - akár a 

fogyasztók, akár az adományozók, akár a kormányok részéről - nem növeli a 

művészek átlagjövedelmét; ehelyett csak a művészek számát növeli, beleértve 

a százezer lakosra jutó szegény művészek nagyobb számát, és ezáltal a 

szegénység növekedését (44. tézis).13 A művészeti szegénység strukturális 

jellegű (45. tézis).14 

 
 

4 A művészek száma a támogatási szintekhez igazodik 

 
Fontos felismerni, hogy az a tézis, miszerint a több pénz több 

művészhez és nem magasabb jövedelemhez vezet, nem csak a 

támogatásokra, hanem a jövedelem minden formájára vonatkozik. 

(Vegyünk két képzeletbeli országot, ahol a művészek száma magasabb, 

mint más országokban. Ez a tény az egyik országban az egy főre jutó 

átlagon felüli szubvenciónak, a másikban pedig az átlagon felüli 

művészeti kiadásoknak tudható be). Mindazonáltal a következő 

fejezetekben inkább a támogatásokra (beleértve a szociális jólétet is), 

mint a kiadásokra és az adományokra fogok koncentrálni, mivel a 

támogatás célja gyakran a művészeti jövedelmek növelése, és mivel a 

támogatási kiadásokat könnyebben befolyásolja a politika, mint a 

kiadásokat vagy az adományokat.15 

A több művészeti támogatás nem növeli a művészek átlagjövedelmét, 

csak több munkaórát fordítanak a művészetre.16 E tézis legfőbb 
bizonyítéka az előző szakaszban bemutatott közvetett bizonyíték. 
Milyen hatása van a specifikus támogatásoknak a specifikus 

országokban? 

A tézisre épülő cáfolható hipotézisek lehetnek szinkronikusak vagy 

diakronikusak. Egyrészt földrajzi (szinkron) összehasonlításokat 

lehetne produkálni. Az előző fejezetben egy durva szinkronikus 
összehasonlítást állítottam elő azzal, hogy a bőséges szubvencióval 

rendelkező országokban a művészek jövedelme ugyanolyan vagy 



 

alacsonyabb, mint a kevésbé szubvencionált országokban.17 Egy 

részletesebb elemzés összehasonlítaná a művészek számát 
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különböző művészeti ágakban dolgoznak, mondjuk az Egyesült 
Államokban és egy vagy több európai országban. Ez tesztelné azt a 

jóslatot, hogy egy olyan országban, mint Hollandia, ahol nagy a 
támogatás, a százezer lakosra jutó művészek száma magasabb, mint az 

Egyesült Államokban.18 

Vagy megkísérelhetünk (diakronikus) összehasonlításokat végezni 

egy országon belül. Ha egy adott országban a támogatás (vagy szociális 

jólét, adományok vagy kiadások) szintje hirtelen megnövekedne (vagy 

csökkenne), akkor a művészek összlétszámának is növekednie (vagy 

csökkennie) kellene, miközben a jövedelem nagyjából változatlan 

maradna. Mivel a művészet, a pénz és a művészek száma közötti 

kapcsolatra vonatkozó következtetés a hosszú távú foglalkoztatásra 

vonatkozik, a változásnak drasztikusnak kellett lennie, miközben a többi 

körülmény változatlan maradt vagy egyenletes ütemben változott. 

Ez utóbbi helyzet ritka. A fő probléma azonban az, hogy hogyan 

számoljuk meg a művészeket. Ez továbbra is rendkívül diffikult marad, 

mivel a) a diplomákból nem derül ki, hogy ki hivatásos művész, b) sok 

hivatásos művész önfoglalkoztató, és nem tartozik a művészek közé, és 

c) sok művész másodállásból szerzi jövedelme nagy részét, és így 

gyakran nem jelenik meg a statisztikákban. Ezért ha az országok 

egyáltalán számba veszik a művészeket, akkor a stratégiák 

országonként nagymértékben eltérnek.19 Tézisünk meggyőző tesztje 

tehát továbbra is kívül esik a lehetőségeken. Mindazonáltal személyes 

megfigyelések és más megfigyelőkkel folytatott megbeszélések alapján 

lehetséges néhány első adatot gyűjteni, amelyek bár nem meggyőzőek, 

de legalább némi hihetőséget kölcsönöznek tézisünknek. Például az 

Egyesült Államok és Hollandia összehasonlításakor kevés megfigyelő 

vitatná azt a megfigyelést, hogy az Egyesült Államokban alacsonyabb a 

támogatási szint, mint Hollandiában, és a százezer lakosra jutó 

művészek száma is alacsonyabb. 

Az egy országon belüli diakronikus összehasonlítás azonban 
majdnem ugyanilyen problematikus. Megpróbálhatnánk megvizsgálni a 

támogatás drasztikus változásainak időbeli hatásait a művészek 

számára. Ebben az esetben a művészek konzisztens számbavételére 

lenne szükség egy kellően hosszú időszakon keresztül.20 Ilyen típusú 

adatokat nagyon nehéz beszerezni. Ennek ellenére megvizsgálok 

néhány olyan esetet, amikor a második világháború óta drasztikus 

változások történtek a holland művészeti támogatási "tájban", a 

művészek számáról rendelkezésre álló adatokhoz viszonyítva. 

 
 

5 A hollandiai támogatások növelték a művészek számát anélkül, 

hogy csökkentették volna a szegénységet 
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Annak a tézisnek a hitelességének bizonyítása érdekében, hogy a több 

támogatás több művészt eredményez, és fordítva, először a vizuális 

művészet egy bizonyos holland támogatási terv bevezetésének és 

növekedésének hatásait fogom tárgyalni. 
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művészetek, az úgynevezett bkr, amely 1949 és 1987 között létezett. Ez 

egy jól dokumentált esete a hollandiai képzőművészek támogatásának 

jelentős átalakításának. 

1949 és 1956 között a holland kormány fokozatosan kidolgozott egy 

rendkívül bőkezű támogatási tervet a képzőművészek számára, az 
úgynevezett bkr. A bkr-terv elsődleges célja az volt, hogy átmeneti 

segítséget nyújtson az elszegényedő képzőművészeknek.21 Ezt 

hangsúlyozta az a tény, hogy a pénz a szociális jóléti minisztériumtól és 

nem a kulturális minisztériumtól származott. A bizonyos 

minimáljövedelemnél kevesebbet kereső hivatásos képzőművészek a 

jövedelmük kiegészítése érdekében eladhattak műveket a helyi 

önkormányzatoknak. Ha a műveik megfeleltek bizonyos, meglehetősen 

alacsony kritériumoknak, az önkormányzatok kötelesek voltak 
megvásárolni a nekik felajánlott műalkotásokat. 

A könyv elmélete szerint az ilyen jellegű pénzügyi támogatási tervnek 

több embert kellene arra ösztönöznie, hogy a képzőművészet területén 

maradjon, vagy azzá váljon. Mivel a holland képzőművészek számáról 

nem léteznek egységes adatok erre az időszakra vonatkozóan, nem lehet 

megítélni, hogy valóban ez történt-e. Tény azonban, hogy a résztvevő 

művészek száma az 1960-as 200-ról 1983-ra 3800-ra nőtt, ami azt 

jelenti, hogy nagy valószínűséggel a képzőművészek összlétszáma 

sokkal nagyobb mértékben nőtt, mint a művészeti alkotások iránti 

kereslet ugyanebben az időszakban.22 A fő bizonyíték azonban 

közvetett: ugyanebben az időszakban a holland művészeti akadémiák 

figyelemi vagy "autonóm" tanszékeire beiratkozott hallgatók száma 

erőteljesen nőtt. A növekedés mértéke 60%-kal magasabb volt, mint a 
műszaki és szakképzési beiratkozások átlagos növekedési üteme 

ugyanebben az időszakban.23 Ez azt jelenti, hogy a művészetek vonzóbbá 

váltak, és ez a művészek összlétszámának növekedéséhez vezetett.24 

Ezért, még erős bizonyítékok nélkül is, szinte minden érintett elismeri, 

hogy a bkr-terv (részben) felelős volt a képzőművészek számának 

hatalmas növekedéséért Hollandiában ebben az időszakban. 

A bkr-terv megszüntetésének hatása a második példánk. Mivel a 

művészek száma nőtt, és egyre több művész kezdte igénybe venni a bkr-

terv szolgáltatásait, az végül túl drágává vált. Ez vezetett a terv 

fokozatos megszüntetéséhez 1983 és 1987 között. Ebben az időszakban 

a vizuális művészetekre fordított kormányzati kiadások összességében 

körülbelül 20%-kal csökkentek. (A képzőművészeket részben más, 

újabb támogatásokon keresztül kompenzálták. Máskülönben a 

csökkentés még nagyobb lett volna. 25) Az átállás viszonylag hirtelen 

történt, sokkal rövidebb idő alatt, mint a program korábbi kiterjesztése. 

És így, ha tézisünk helyes, a csökkentéseknek - némi késéssel - a 

képzőművészek összlétszámának csökkenését vagy legalábbis 
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növekedésének lassulását kellett volna eredményezniük. 
A beiratkozások számának erőteljes növekedése leginkább a 
művészeteknek köszönhető. 
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a művészeti iskolák tanszékei a program befejezése körüli években 

megszűntek. A beiratkozási figyelem éves növekedése kezdett 

normalizálódni és hasonlítani más szakképző iskolákéhoz. Ráadásul a 

bkr tervet alkalmazó művészek közül a program befejezését követő tíz 

éven belül többen hagyták el a művészeti pályát, mint ahányan a 

program folytatása esetén távoztak volna.26 A képzőművészek száma 

tehát nemcsak azért nőtt kevésbé gyorsan, mert kevesebben 

jelentkeztek a képzőművészetre, hanem azért is, mert többen távoztak. 

(Amint az várható volt, a fejezetben szereplő elemzés alapján a wik-terv 

volt felhasználóinak többsége4,, akik művészek maradtak, más állami 

támogatásokhoz találták meg az utat, és csak egy kis kisebbségük 

fogadott el közülük új stratégiát azzal, hogy inkább a piac felé 

orientálódott. 27) 

A harmadik példa egy új program, az úgynevezett wik-terv 1999-es 

bevezetése minden holland művész számára. Hollandiában és más 

országokban is sok művésznek sikerült a szociális juttatásoknak 

köszönhetően művészként tovább dolgoznia. A holland hatóságok 

sokáig szemet hunytak a szociális juttatásokkal való visszaélés felett. 

Ennek ellenére a szerzők úgy érezték, hogy a jóléti rendszerrel való 

ilyen jellegű illegális visszaélés nem folytatódhat örökké. Ezért 

megnehezítették a művészek számára a szociális segélyek további 

folyósítását, ugyanakkor a wik-terv formájában vonzó alternatívát 

kínáltak a művészeknek. Ez minden művészre, íróra, előadóművészre, 

képzőművészre stb. vonatkozik. Alapvetően a wik-terv résztvevői 

korlátozott számú évig legálisan kapnak szociális juttatásokat anélkül, 

hogy más állásra kellene jelentkezniük. Azonban legalább egy minimális 

jövedelmet kell keresniük a művészet területén. Ily módon a 

művészeket arra ösztönzik, hogy kezdjenek hozzászokni a piaci 

realitásokhoz. Ha a wiki-évek letelte után a művészek még mindig nem 

tudnak megélni a művészetükből, akkor nem jelentkezhetnek újra a 

szociális juttatásokért, és a művészeteken kívüli munkát kell fizetniük. 

(Az általam ismert művészek, akik igénybe veszik ezt a programot, nem 

különösebben aggódnak a korlátozott időtartam miatt. Feltételezik, 

hogy addigra a Parlament módosítja vagy meghosszabbítja a programot, 

vagy kitalál valami mást, amivel a művészetben maradhatnak). 

Bár az új terv elvileg nettó megtakarításokat eredményezne, inkább 

az ellenkezője valószínűsíthető. A holland parlament által hozzáadott 

számos módosítás miatt az új terv meglehetősen vonzóvá vált a 

művészek számára. A jövőben a pénzbevételek és a művészek számának 

diakronikus összehasonlítása remélhetőleg meg fogja határozni, hogy ez 

a program valóban ösztönzi vagy visszatartja az embereket a művészeti 

pályára lépéstől. E könyv megírásának idején az egyetlen rendelkezésre 

álló adat a program első évére, 1999-re vonatkozik.28 Ebben az első 



137 A TÁMOGATÁSOK NÖVELTÉK A MŰVÉSZEK SZÁMÁT   

évben már mintegy 4000 holland művész vette igénybe ezt a programot. 

Kiderült, hogy a pályázók 58%-ának volt 
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korábban szociális juttatásokban részesültek, 19%-uk nemrégiben 

végzett művészeti iskolai végzettségű volt, míg 23%-uk nem tartozott 

egyik kategóriába sem. 

Túl korai lenne figyelembe venni a kizárólag az első év eredményeit, 

de véleményem szerint az utóbbi két százalékos arány kivételesen 

magas. Nehéz elhinni, hogy a wiki-terv nélkül mindazok, akik 

figyelmetlenül figyeltek az iskolára, a társadalombiztosítási office felé 

vették volna az útjukat. Néhányan valószínűleg abbahagyták volna a 

művészetet, míg mások talán a wik-terv nélkül is boldogultak volna. Ez 

még hangsúlyosabban érvényes arra a 23%-ra, akik már művészek 

voltak, de nem kaptak szociális segélyt, amikor a wikipédiára 

jelentkeztek. Nehéz elhinni, hogy mindezeknek a művészeknek 

váratlanul csökkent a jövedelmük, és ezért szociális segélyre 

jelentkeztek volna. 

Azokkal a művészeti területen dolgozó kollégákkal beszélgetve, akik 

jelenleg is részesülnek a wiki-juttatásokban, és a wiki-juttatás igénylését 

megelőzően nem részesültek szociális juttatásokban, úgy tűnik, hogy a 

legtöbbjük nem szenvedett drámai jövedelemcsökkenést. Ehelyett 

inkább stratégiai megfontolásból jelentkeztek erre az új programra, 

mert ez volt a legjobb választás az alternatívák közül. Számukra a wik 

azért hasznos, mert lehetővé teszi a művészek számára, hogy 

csökkentsék a másodállással vagy "kereskedelmi" művek készítésével 

töltött órákat. Röviden, lehetővé teszi számukra, hogy az idejüket a 

művészet alkotásával töltsék. Ez a művészek bizonyos csoportjaira, 

például a hollandiai írókra és kabaréművészekre is vonatkozik, akik 

korábban nem voltak jogosultak ilyen jellegű támogatásra. Ezért 

valószínűnek tűnik, hogy az új program csak még nagyobb zsúfoltsághoz 

fog vezetni. 

A negyedik példa egy durva szinkronikus összehasonlításon alapul. 

Bár a holland előadóművészek ugyanannyit vagy kevesebbet keresnek, 

mint a hasonló országokban, sok külföldi művész dolgozik a holland 

országokban. Természetesen ez leginkább a nyelvet nem igénylő 

művészeti ágakra, például a táncra, a pantomimra és a hangszeres 

zenére igaz. A táncban - mind a művészeti főiskolákon, mind a holland 

produkciós cégeknél - a külföldi előadók aránya gyakran meghaladja a 

90%-ot, a pantomimban ez az arány meghaladhatja az 50%-ot, míg a 

zene számos területén viszonylag magas. Bár a művészeti iskolákban a 

külföldiek magasabb tandíjat fizetnek, mint a holland rezidensek, az 

oktatásukat mégis támogatják. Ami még fontosabb, hogy a művészeti 

vállalatok nagyvonalú támogatásban részesülnek Hollandiában. Ezért, 

ha a külföldi hallgatók jók (és a legtöbb ilyen hallgató motivált és 

tehetséges, különben nem kockáztatták volna meg, hogy Hollandiába 

jöjjenek), a diploma megszerzése után nagyobb esélyük van arra, hogy 
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fizetett állást találjanak Hollandiában, mint saját hazájukban. 

(Németországban például szintén bőkezűek a támogatások, de a 

külföldiek nem dolgozhatnak a támogatott cégeknél.) Ezért a külföldi 

művészek szokatlanul nagyszámú hollandiai jelenléte is növeli annak a 

tézisnek a hitelességét, hogy a támogatások csak több művészt 

eredményeznek. 
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6 A támogatások azt jelzik, hogy a kormányok gondoskodnak a 
művészekről 

 
A 6.3. szakasz következtetése, miszerint a szegénység beépült a 

művészetekbe, és hogy a művészetekre szánt többletpénzek alig 

befolyásolják a jövedelmeket, és csak a művészek számának 

növekedéséhez vezetnek, hosszú távon és az összes támogatás, 

adomány és kiadás összegére vonatkozik. Ez nem feltétlenül vonatkozik 

egyetlen konkrét támogatásra vagy adományra sem. Bár valószínűleg az 

előző szakaszban tárgyalt holland támogatási tervekre érvényes a 

legerősebben, előfordulhat, hogy bizonyos más támogatásokra nem 

vagy alig érvényes. A specifikus támogatások és adományok 

változásainak a művészek számára gyakorolt különböző rövid távú 

hatásainak vizsgálatához hasznos különbséget tenni a támogatás és az 

adományozás közvetlen hatásai és közvetett jelző hatásai között. 

Először is, a változásoknak közvetlen hatásai vannak. Például, ha egy 

bizonyos típusú támogatásból vagy magántámogatásból főként a sikeres 

írók részesülnek, és ha több pénz áll rendelkezésre erre a támogatásra 

vagy szubvencióra, akkor a közvetlen hatás az lesz, hogy az írók közötti 

jövedelemeloszlás torzabbá válik, miközben az írók száma alig nő. Ebből 

következik, hogy az átlagjövedelmeknek legalább egy kicsit 

emelkedniük kell. Ha viszont a szegénység enyhítésére egy másik 

szubvenciót vagy támogatást vezetnek be, és ebből a programból főként 

a szegény és sikertelen írók részesülnek, akkor a közvetlen hatás az, 

hogy az alkotók száma nő, miközben az átlagjövedelmek változatlanok 

maradnak. 

Másodsorban azonban a közismertté váló változások gyakran 

jelzésértékűek lehetnek. A támogatások és támogatások ilyen közvetett 

hatásai könnyen felülmúlhatják a közvetlen hatásokat. Amikor egy új 

díjat vezetnek be, amely a díjazottaknak becsületet, hírnevet és pénzt 

adhat, az átlagjövedelem növekedése formájában jelentkező közvetlen 

hatás csekély lehet, míg a közvetett hatás az ún. szignálhatás miatt 

jelentős lehet. Mivel a leendő művészek kezdik elhinni, hogy elnyerhetik 

ezeket a díjakat, ez több embert ösztönöz arra, hogy a művészeti pályára 

lépjen, és így a nettó hatás az, hogy az átlagjövedelem csökken. Ez 

vonatkozik azokra a rangos díjakra, amelyeket főként nemzetközileg 

sikeres művészek nyernek el, mint például a Booker-díj az irodalomért, 

valamint a számos, szerényebb és helyi díjra a művészetek minden 
területén. Az utóbbi díjak kevésbé jövedelmezőek, de vonzóbbak, mert 

kevésbé tűnnek elérhetetlennek. Mindkét esetben nő a tét - mind a pénz, 

mind az elismerés tekintetében -, ezért a művészetek vonzóbbá válnak, 

nő a művészek száma és csökken a jövedelem. 29 A győztes mindent visz 

elve és a művészek kockázatvállalási hajlandósága tovább növeli az 
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ilyen díjrendszerek hatását a művészek számára és jövedelmére. 

A legtöbb támogatásnak közvetlen és jelző hatása is van. Amint az 

ábrán szereplő Robin megkapta a kormányzati támogatást, úgy döntött, 

hogy 
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több időt töltsön a művészetével, és otthagyja az éttermi állását. Ez egy 

közvetlen hatás. Robin ösztöndíja azonban azt is jelezte, hogy talán jobb, 

mint más művészek, és tévesen arra számított, hogy a kormány 

továbbra is jutalmazni fogja. A piac iránti esetleges érdeklődése még 

jobban visszaszorult, mint a jelzés nélkül lett volna. Tehát bizonyos 

támogatások jelző hatása miatt a művészek átlagjövedelme ténylegesen 

csökkenhet.30 

Amint azt már korábban megjegyeztük, a támogatások növelhetik a 

szegénység szintjét, mivel a művészek száma növekszik, és így olyan 

állapothoz vezetnek, amelyben százezer lakosra több szegény művész 

jut. A jelzőhatás még tovább súlyosbíthatja a támogatások jövedelmekre 

gyakorolt hatását, mert ahelyett, hogy több ember keresné ugyanazt az 

alacsony jövedelmet, a jövedelmek valójában csökkenhetnek. 

 
 

7 A szegénység enyhítésére szánt támogatások és adományok 

valójában csak fokozzák a szegénységet 

 

Amint azt már korábban megjegyeztük, a művészek jövedelmének 

növelésére irányuló törekvés számos művészeti támogatás rendeltetése. 

Még ha nem is ez a támogatás elsődleges funkciója, akkor is másodlagos 

szerepet játszik. Azok a politikai döntéshozók, akik a művészek alacsony 

jövedelmét akarják felszámolni, általában olyan támogatásokhoz 

fordulnak, amelyek közvetlen segítséget nyújtanak a célcsoportnak. Ez 

azt jelenti, hogy a kormányzati beavatkozás általában kínálatorientált; a 

támogatások inkább a szegényebb művészeknek és művészeti 

intézményeknek, mint a művészeti fogyasztóknak jutnak. És mégis, a 

szig- nalizáló hatásuk miatt az ilyen típusú támogatások inkább 

kontraproduktívak, mint más támogatások. 

Először a közvetlen hatásokat fogom megvizsgálni. A jövedelmi 

szintek emelésének vágyával ellentétben a kínálatorientált támogatások 
közvetlen hatása az átlagos művészek számára a művészek számának 

növekedése, nem pedig az átlagjövedelem növekedése.31 Amikor Robin 

megkapja a támogatását, és következésképpen teljesen felhagy azzal, 

hogy a piacon való eladásra gondoljon, azonnal újak lépnek a helyére. 

Így a jövedelemeloszlás és az átlagjövedelmek változatlanok maradnak, 
de a szegény művészek száma nő, és ezzel együtt a szegénység is. 

A kínálati és keresleti támogatások közvetlen hatásukat tekintve nem 

sokban különböznek egymástól. Például a műtárgyvásárlásokra 

vonatkozó adókedvezmény, amely az Egyesült Államokban általánosan 

alkalmazott keresleti támogatás, szintén közvetlen hatása, hogy 

elsősorban a művészek számát növeli, miközben a jövedelemeloszlást és 

az átlagjövedelmet nem érinti.32 
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Ebben az összefüggésben fontos a támogatásoknak a művészeti 

hallgatókra gyakorolt jelző hatása. Ha az oktatást támogatják, ez azt 

jelzi, hogy 
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a társadalom némi felelősséget vállal az iskolákért és a diákokért. Ezért 

a támogatott oktatás közvetve azt sugallja - legalábbis valamelyest -, 

hogy a leendő diákok arra számítanak, hogy a diploma megszerzése 

után a választott szakmájukban valamilyen formában 

elhelyezkedhetnek. Vagy, ha valóban nincsenek munkalehetőségek, a 

diákok elvárják, hogy a kormány gondoskodjon róluk a diploma 

megszerzése után. (Ez az elvárás valószínűleg nem teljesen téves, ha 

figyelembe vesszük, hogy a kormányok és a kormányzathoz kapcsolódó 

intézmények mekkora összegeket biztosítanak olyan programokra, 

amelyeket azért hoztak létre, hogy kezeljék sok művész rossz pénzügyi 

kilátásait. Néhány példa ezekre a programokra: a hollandiai wik, a 

francia "Intermittent de Spectacle" és a németországi "Künstler Social 

Kasse"). 

A támogatott művészeti oktatás azt is sugallja, hogy a művészetek - 

más szakmákhoz hasonlóan - mára "demokratizálódtak", és hogy szinte 

bárki művész lehet, és művészként is megélhet. De míg más 

szakmákban a legtöbbször a diplomások nagy többsége meg tud élni 

hivatásos művészként, addig a művészetekben a diplomásoknak csak 

egy kis kisebbsége tud hivatásos művészként megélni. Így aligha 

meglepő, hogy a művészetek még mindig kevésbé "demokratizáltak", 

mint más szakmák. A művészeti hallgatók szülei még mindig 

gazdagabbak, mint a más hasonló szakmákban tanulók szülei. Mivel 

ezek a tehetősebb szülők később támogatni tudják fiaikat vagy 

lányaikat, csökken a kockázata annak, hogy egy olyan kockázatos 

szakmába menjenek, mint a művészet. 

Ha megfigyeljük a keresleti és kínálati támogatások jelző hatását, 

akkor azonban ezek általában változnak. A kínálati támogatások 

általában jól közzétett, országos szintű programok részét képezik, 

amelyekre a művészek pályázhatnak, és általában növelik a művészek 

általános elvárásait. A közvetlenül a művészeket célzó, jól közzétett 

programok azt az üzenetet közvetítik, hogy a kormány reményt ad a 

művészeknek. Az ügynököknek és közvetítőknek nyújtott támogatások 

szintén a remény üzenetét közvetítik, bár nem olyan erőteljesen. A 

legkevésbé egyértelmű a keresleti támogatások, például az 

adókedvezmények üzenete.33 Míg a művészek és a pályakezdő 

művészek alig tudnak a művészeti fogyasztóknak nyújtott 

adókedvezményekről, nagyon is tisztában vannak a művészek számára 

elérhető, országos szintű, nagyvonalú támogatási programokkal. Ezek 

közé tartozik a fent említett wik-terv és más holland támogatási 

programok, a francia "Intermittent de Spectacle",34 a németországi, 

erősen szubszidált "Künstler Social Kasse", az amerikai nea grants 

rendszer35, és kisebb mértékben a brit regionális művészeti tanácsok 

tervei is.36 
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Sok művész ismeri ezeket a programokat, mert személyesen is élnek 

velük. Ráadásul ezeket a támogatási programokat folyamatosan vitatják 

a művészvilágon belül és kívül. Függetlenül a programok szándékától, 

azt az üzenetet terjesztik, hogy a társadalom gondoskodik a 

művészekről, függetlenül attól, hogy hányan vannak. Művésszé válni 

kockázatos vállalkozás, de a szubszi- 
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meghal (és a társadalmi előnyök) miatt kevésbé tűnik kockázatosnak. 'A 

kormány mindig ott lesz, hogy megmentse a művészt.' 

Mivel a támogatás nem növeli a jövedelmeket, ez a jelzés nem más, 
mint félretájékoztatás. Ráadásul egyetlen kormány sem képes vagy 

hajlandó folyamatosan egyre több művészt támogatni. Az általánosan 

ismert művész-támogatási programok jelző hatása csak tovább növeli a 

meglévő félretájékoztatást, és ezáltal még vonzóbbá teszi a művészeteket. 

A művészeknek nyújtott támogatások több művészhez, alacsonyabb 

jövedelmekhez és nagyobb szegénységhez vezetnek. (46. tézis). 

A jelen elemzés arra enged következtetni, hogy az USA-ban a teljes 

állami művészeti támogatási program, amely az adólevonásra helyezi a 

hangsúlyt, kevesebb túlzsúfoltsághoz és magasabb átlagjövedelemhez 

vezet a művészek számára, mint Európában, annak ellenére, hogy az 

európai kormányok szándéka a művészek szegénységének csökkentése. 

A legtöbb támogatás célja azonban nem csupán a művészek 

jövedelmének növelése, hanem többféle funkciót is szolgál. Így a 

költségek és előnyök elemzése segíthet a különböző típusú kínálati és 
keresleti támogatások, valamint a támogatások teljes csomagjának 

kiválasztásában. Ebben az összefüggésben alapvető fontosságú a 

lehetséges jelző hatások számbavétele és értékelése. (A támogatások 

számos nem szándékolt mellékhatást eredményezhetnek37). 

A kormányok többféle támogatás közül választhatnak. Azt is 

megválaszthatják, hogy több támogatást és kevesebb művészeti kiadást, 

vagy kevesebb támogatást és több kiadást biztosítanak. Egy költség- 

benefit elemzés talán megalapozottabb döntést hozhatna ebben a 

kérdésben. Például a kormányzat a képzőművészeknek nyújtott több 

szubvenció helyett több képzőművészeti alkotás megvásárlásával 

kezdhetné. A keresleti támogatások, mint például az adókedvezmények, 

egy másik alternatívaként szolgálhatnak. (Kiderülhet, hogy a keresleti 

támogatások valójában kevésbé vonzóak, mint amilyennek az előző 

elemzés alapján tűnnek. A keresletre gyakorolt hatás valószínűleg 

csekély, miközben jelentős negatív hatásai vannak, leginkább a 

jövedelmek általános elosztására). 

Végezetül azonban kétséges, hogy van-e olyan speciális támogatási 

stratégia, amely hosszú távon nagymértékben befolyásolhatja az 

átlagjövedelmet. A művészetek kivételes gazdaságában az alapvető 

változó nem a jövedelem, hanem a számok. Ha az egy főre jutó 

művészeti kiadások két országban azonosak, de az első ország több 

művészeti támogatást nyújt, akkor ebben az országban több művész 

is lesz, és köztük több szegény művész. A szegénység beépül a 

művészetekbe. Ebből következik, hogy ha a művészeti szegénység 

csökkentése az egyetlen cél, akkor a legjobb politika a művészetek 

általános támogatásának csökkentése (47. tézis). 
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8 Alacsony árú oktatás jelzi, hogy ez biztonságos, hogy legyen egy 
művész 

 
A támogatott oktatás, az állami foglalkoztatási programok és a szociális 

juttatások mind másképp hatnak a művészeti jövedelemre és 

foglalkoztatásra, mint a szubszidiáriusok. Ez azért van így, mert ezek a 

programok a csoportok szélesebb körét szolgálják ki. Míg a művészeti 

támogatások a művészeteket vonzóbbá teszik, és ezáltal más szakmákat 

kissé kevésbé vonzóvá, addig a támogatott felsőoktatás és a szociális 

juttatások minden szakmára hatással vannak. Mindazonáltal úgy tűnik, 

hogy ezeknek a szélesebb körű programoknak a művészetekre 

gyakorolt hatásai szembetűnőbbek. 

Először a felsőoktatást fogom megvizsgálni. Európában a 

hallgatóknak nyújtott ösztöndíjaknak vagy az oktatási intézményeknek 

nyújtott támogatásoknak köszönhetően a felsőoktatás relatív ára 

jelentősen csökkent a huszadik században, a legdrámaibb mértékben 

pedig a második világháborút követő évtizedekben. A szülők számára a 

felsőoktatás pénzügyi szempontjai kevésbé váltak fontossá. És így a 

kevésbé affluens társadalmi csoportok kezdtek belépni a felsőoktatási 

rendszerbe, és a hallgatók összlétszáma is növekedett. Más szóval a 

felsőoktatás "demokratizálódott". Közvetlenül a háború utáni 

időszakban a növekvő számú diplomások számára bőséges 

munkalehetőség állt rendelkezésre. Amikor egy-egy szakmában 

időnként csökkentek az elhelyezkedési lehetőségek - például az 1970-es 

években a végzett szociológusok számára alacsony volt az 

elhelyezkedési esélyek száma -, a beiratkozási figyelek száma erre 

válaszul gyorsan csökkent. Ebben az értelemben a piac jól működött. Ha 

pedig a rendszer kevésbé sikeresen működött, a hatóságok ritkán 

próbálták a hallgatókat más szakokra átirányítani. Amikor a 

tájékoztatás túl kevés hatást váltott ki, a numerus clausust a legtöbb 

európai országban rendszeresen alkalmazták. 

A művészetek esetében azonban más volt a helyzet. Itt a művészeti 

hallgatók beiratkozási aránya csak tovább emelkedett. Egyetlen 

kormány sem próbálta eltántorítani a diákokat a művészeti 

tanulmányoktól, még akkor sem, ha nyilvánvaló volt, hogy csak kevés 

diplomás lesz képes megélni a művészetekből.38 A hivatásos művészek 

sem gyakoroltak nyomást a művészeti főiskolákra való beiratkozás 

csökkentésére. A tehetségen alapuló felvételi korlátozásokon kívüli 

felvételi korlátozások tabuk voltak, mert ezek ellentétesek lettek volna a 

művészeti autonómia szellemével. Ezért rövid távon a felvételi az adott 

iskola kapacitásaihoz igazodott. Hosszú távon pedig az iskolák mérete 

és száma igazodott a tehetséges fiatalok számához, akik hajlandóak 

voltak megfizetni a (korlátozott) tandíjat.39 
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Ebben az összefüggésben fontos a támogatásoknak a művészeti 

hallgatókra gyakorolt jelző hatása. Ha az oktatást támogatják, az azt 

jelzi, hogy a társadalom bizonyos felelősséget vállal az iskolákért és a 

diákokért. Ezért a támogatott oktatás közvetve azt sugallja, legalábbis 

egy kicsit, hogy a 
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a hallgatók számíthatnak arra, hogy a diploma megszerzése után a 

választott szakterületen elhelyezkedhetnek. Vagy, ha mégsem találnak 

munkalehetőséget, a hallgatók arra számítanak, hogy a kormány a 

diploma megszerzése után is gondoskodni fog róluk. (Ez a várakozás 

nem teljesen téves, ha figyelembe vesszük, hogy a kormányok és a 

kormányzathoz kapcsolódó intézmények mekkora összegeket költenek 

a művészek rossz anyagi helyzetének enyhítését célzó programokra, 

mint például a hollandiai wik, a francia "Intermittent de Spectacle" és a 

németországi "Künstler Social Kasse"). 

A támogatott művészeti oktatás azt is sugallja, hogy a művészeti 

szakma - más szakmákhoz hasonlóan - "demokratizálódott", és bárki 

lehet művész, és művészként is megélhet. De míg más szakmákban a 

legtöbbször a diplomások nagy többsége meg tud élni hivatásos 

művészként, addig a művészetekben a diplomásoknak csak egy kis 

kisebbsége tud hivatásos művészként megélni. Így aligha meglepő, hogy 

a művészetek még mindig kevésbé "demokratizáltak", mint más 

szakmák. A művészhallgatók szülei még mindig gazdagabbak, mint a 

társszakmákban tanulók szülei.40 Mivel ezek a tehetős szülők később 

támogatni tudják fiaikat vagy lányaikat, csökken a kockázata annak, 

hogy olyan kockázatos szakmába menjenek, mint a művészet. 

A magasan támogatott művészeti oktatás jelenléte, függetlenül a 

jövőbeli elhelyezkedéstől, rossz jeleket küld a potenciális 

művészeknek. Hozzájárul a túlzsúfolt pályához és sok művész 

alacsony jövedelméhez (48. tézis). 

 
 

9 A szociális juttatások jelzik, hogy biztonságos művésznek lenni 

 
Ugyanebben az időszakban, amikor a felsőoktatás megfizethetővé vált, 
és ezáltal vonzóbbá tette a művészetet, a foglalkoztatási és 

társadalombiztosítási juttatások növekedése a művészeket jobban 

érintette, mint más szakmákat. Ezt a művészek pénzről való lemondási 

hajlandósága okozta a művészek túlélési kényszerével együtt. 
Általánosságban elmondható, hogy a társadalombiztosítási vagy 

munkanélküli segély elegendő a túlélési kényszer leküzdéséhez. Ezek a 
juttatások lehetővé teszik a művészek számára, hogy más külső 
jövedelem nélkül is teljes munkaidőben a művészettel foglalkozzanak. 

Ez azt jelenti, hogy ha a művészek számíthatnak a szociális juttatásokra, 
a művészet mint szakma sokkal kevésbé kockázatos vállalkozássá válik. 
A több szociális juttatás több embert késztet arra, hogy a művészeti pályára 

lépjen, és ennek következtében több ember keres alacsonyabb jövedelmet, és 

nő a művészeti szegénység. (49. tézis) 

Sok művész szociális segélyeket, munkanélküli segélyeket vagy 

kapcsolódó állami pénzeket használ fel tevékenységei finanszírozására. 

A kormány gyakran szemet huny e tevékenységek felett, vagy a 

művészeknek sikerül félrevezetniük az adminisztrátorokat. Az 1980-as 



 

években Hollandiában a szociális segélyekből származó pénzeket 
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erous és a szabályok rugalmasak voltak. Művészek ezrei, a táncosoktól a 

költőkig, alkothattak a nagylelkű szociális benefits programnak 

köszönhetően. Jelenleg a benefits program sokkal szigorúbb. Ma már 

gyakoribb, hogy a művészeknek alternatív foglalkoztatási formákat kell 

keresniük. Ugyanakkor az új programok, mint például a fent említett 

wik-terv, felváltották a hagyományosabb szociális benefits-eket 

Hollandiában. Ráadásul Hollandiában és más országokban is sok 

művész továbbra is új utakat keres, hogy továbbra is részesüljön 

szociális juttatásokban.41 

A munkanélküli segély a közvetett támogatás egyik formája, amelyet 

az előadóművészek és előadóművészeti intézmények széles körben 

alkalmaznak az Egyesült Államokban és számos európai országban. A 

juttatásokat korlátozott időtartamra, például hat hónapra adják. 

Ezeknek a benefiteknek az igénybevétele legális. A szerzők néha vonzó 

programokat dolgoznak ki (mint például a fent említett "Intermittent de 

Spectacle" program Franciaországban), amelyek az előadóművészeknek 

szólnak. Ezek a programok erőteljes hatással vannak a művészek és a 

művészeti vállalatok magatartására. Például az "Inter- mittent de 

Spectacle" program bevezetése óta a munkaszerződések sokkal 

rövidebbek lettek Franciaországban, ami azt jelenti, hogy az 

előadóművészek az év nagyobb részében munkanélküli segélyt kapnak, 

és a cégek kevesebbet fizethetnek nekik.42 Ez nem különbözik az 

amerikai helyzettől. (Nagy-Britannia más oldalról közelítette meg a 

helyzetet, ami vonzóbbá tette az előadóművészek számára az 

önfoglalkoztatást.) 

Ez nem csak a társadalombiztosítási juttatásokat érinti. Meglepő látni, 

hogy végül szinte minden támogatásnak vagy juttatásnak, amelynek 

célja az általános szegénység vagy a munkanélküliség csökkentése, 

aránytalanul nagy része a művészetekbe áramlik. Sok ország például 

olyan programokat dolgozott ki, amelyek a benefitumokból származó 

pénzből finanszírozzák a viszonylag hosszú ideig munkanélküli 

munkavállalók bérét. A támogatásnak köszönhetően alacsony 

támogatott béreket kapnak, míg a munkáltatók végül keveset vagy 

semmit sem fizetnek. A bérek gyakran olyan alacsonyak, hogy a 

munkahelyek nem vonzóak a munkanélküli nem művészek számára, 

akik ismerik az ilyen jellegű munkákért járó béreket. De a művészeti 

területen a jövedelmek amúgy is alacsonyak, és egy támogatott, rosszul 

fizetett állás vonzóbb, mint önkéntesként ugyanazt a művészettel 

kapcsolatos munkát végezni. Ezért van az, hogy a művészeti vállalatok 

és művészeti intézmények pályáznak elsőként ilyen típusú 

támogatásokra, és ezért kerül a támogatások viszonylag nagy része a 

művészetekhez.43 

A legtöbb gazdagabb országban aránytalanul sok művész kap 



 

szociális juttatásokat és munkanélküli segélyt, és a szociális segélyek 

aránytalanul nagy része a művészetekre megy (50. tézis). 
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10 A művészek családi vagyonnal és másodállással egészítik ki jövedelmüket 

 
Még ha a művészek kapnak is támogatást, gyakran olyan keveset 

keresnek, hogy elgondolkodtató, hogyan tudnak megélni. Hollandiában 

például egy átlagos képzőművész (a támogatásokkal együtt!) alig keres 
annyit, hogy fedezze a költségeket, és szinte semmi sem marad neki, 

amiből meg tudna élni. A medián jövedelem (a támogatásokkal együtt, a 

költségek után) közel nulla.44 A holland művészek több mint 40%-a nem 

keres annyit a művészetéből, hogy a művészi alkotás költségeit fedezze. 

Ez azt jelenti, hogy ezek a művészek valójában azért fizetnek, hogy 

művészek lehessenek. Ráadásul több mint 75%-uk nem keres eleget 

ahhoz, hogy az alapvető megélhetést biztosítsa.45 Hogyan tudnak 

továbbra is művészek lenni, ha az adományok és támogatások ellenére 

sem tudnak megélni? Más szóval, hogyan maradhat fenn ez a 

szegénység? 

A szuperfizikai válasz egyszerű: A művészek szegénysége csak akkor 

lehetséges, ha sikerül más bevételi forrásokat találniuk, hogy pótolják a 

költségvetésükben lévő hiányt. Milyen más források léteznek? A 

finanszírozási támogatás elsősorban maguktól a művészektől, illetve a 

családtól és a barátoktól származik. A művészek nem művészeti 

jövedelmeket vagy művészettel kapcsolatos jövedelmeket 

csoportosítanak át a művészeti produkciós költségvetésükbe. Ez lehet 

korábbi munkaviszonyból származó megtakarítás, benefitumok vagy 

örökség. 

Bár a művészeteket finanszírozó családok szerepe a múltban 

valószínűleg jelentősebb volt, jelenlegi szerepét nem szabad 

alábecsülni.46 Először is, az örökölt pénz számos művésznek lehetővé 

teszi, hogy teljes munkaidőben (vagy legalábbis több órában) a 

művészetével foglalkozzon. És bár a családtagok már ritkán nyújtanak 

rendszeres pénzügyi támogatást, vészhelyzetekben még mindig a 

művészek segítségére sietnek. A finanszírozási támogatás talán 

legfontosabb forrása azonban a művész partnere. Gyakran ez a fajta 

támogatás egyenesen a pár költségvetésébe van beépítve. Például az a 

partner, aki "rendes" munkát végez, természetesen fizeti az ismétlődő 

számlák nagy részét. 

Az örökségek és más típusú családi támogatások a művészeti szakmát 
valamivel kevésbé kockázatos vállalkozássá teszik. Ez magyarázza azt a 
tényt, hogy legalább 40%-kal több művészhallgatónak van az átlagosnál 

magasabb iskolai végzettségű szülője, mint a többi hallgatónak.47 A 
magasabb végzettségű szülők többet keresnek, és jobban tudják 

támogatni fiaikat és lányaikat a művészeti céljaik elérésében, ha azok 

nem tudnak megélni.48 

De a művészek többsége, akik nem tudnak megélni a művészetükből, 

és akiknek nincs családi vagyonuk, amire támaszkodhatnának, 
kénytelen másodállást találni, ha azt reméli, hogy továbbra is alkotni 
tud. A bizonyítékok azt mutatják, hogy a többszörös munkavállalás 



 

mértéke a művészetekben nagy és egyre növekszik.49 Egy New 
Englandben élő amerikai művészek körében végzett felmérés szerint 

1981-ben a művészek 76%-ának volt nem művészeti másodállása.50 Az 
1993,ausztrál előadóművészek körében 
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a művészek csaknem 90%-ának volt művészettel kapcsolatos vagy nem 

művészeti másodállásuk.51 A viszonylag magasabb támogatási szint 

miatt ezek az arányok alacsonyabbak egy olyan országban, mint 

Hollandia. Mindazonáltal 1998-ban a holland képzőművészek mintegy 

33%-ának volt művészettel kapcsolatos másodállása, és heti 10 órát 

töltött művészettel kapcsolatos munkával. Ezenfelül a holland 

képzőművészek 29%-a dolgozott művészeten kívüli munkahelyen, ahol 

átlagosan heti 17 órát töltött.52 Egy másik felmérés szerint a holland 

képzőművészek 60%-ának, akik másfél évvel a diploma megszerzése 

után még mindig a művészetek területén dolgoztak, volt egy 

művészettel nem kapcsolatos másodállásuk.53 

Az, hogy művészek művészetet tanítanak, már régóta bevett 

gyakorlat, de az a tény, hogy ma már oly sok művész egészíti ki a 

művészetből származó jövedelmét másodállással, az elmúlt 

negyedszázad jelenségének tűnik. Úgy tűnik, hogy a másodállás 

bizonyos mértékig felváltotta a családdal kapcsolatos finanszírozási 

támogatást. Még inkább az a jelenlegi nagyszámú művész, akik ennek 

következtében túl keveset keresnek a művészetükből, kényszerítette a 

művészeket arra, hogy másodállást keressenek. 

A művészek többsége kényszerűségből nem művészettel kapcsolatos 

másodállást vállal; kétségtelenül szívesebben dolgoznának több órát a 

saját művészetükkel.54 Az olyan gyakori foglalkoztatási formák, mint az 

éttermi munka, a takarítás és az alantas munka egyéb formái nem 

nyújtanak nagy elégedettséget és nem is fizetnek túl jól. Amint már 

említettük, amint jövedelmük emelkedik és meghaladja a túlélési 
korlátot, csökkentik a másodállásban töltött órákat, hogy több órát 

dolgozhassanak a művészetükön. 

Mivel a másodállások gyakran rendszeres munkahelyek, némi 

biztonságot nyújtanak. Így a jövedelem miatt vonzóak, de azért is, mert 

egy kicsit csökkentik a művészeti pálya választásával járó kockázatokat. 

E tekintetben érdemes megjegyezni, hogy a művészeti szakmával járó 

kockázatok az elmúlt harminc évben még inkább megnőttek, mivel az 

előadóművészetben egyre kevesebb lett a rendszeres munkahely, és a 

művészeknek nem sok választásuk maradt, mint az önfoglalkoztatás. 55 

Sok előadóművész elvesztette állandó állását, és most szabadúszóként 

dolgozik. 

 
 

11 A művészek csökkentik a kockázatokat a több munkahelyen való 
foglalkoztatással 

 
A művészetekkel kapcsolatos munkakörök, például a művészetoktatás, 

számos tekintetben különböznek a nem művészeti munkaköröktől. A 



 

művészetoktatás általában jobban fizet és nagyobb elégedettséget nyújt, 

mint például a takarítás.56 Ezért érthető, hogy amikor a művészek 
elkezdenek többet keresni, hamarabb feladják a nem művészeti 
munkákat, mint a művészettel kapcsolatosakat. A különbséget az is 
bizonyítja, hogy a művészeti hallgatók néha megpróbálnak tanári 

diplomát is szerezni.57 Ezek a hallgatók főállású művészként 
szándékoznak dolgozni, ha a dolgok jól alakulnak, de ha nem, 
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biztosak lehetnek abban, hogy művészeti tanárként kellemes 

másodállást kapnak. Ráadásul azok a részmunkaidős művészek, akik 

több éven át tartják a tanári állást, általában kevesebb erőfeszítést 

tesznek annak érdekében, hogy művészi karrierjüket folytassák. Ez azt 

jelenti, hogy a művészek nem mindig csökkentik óraszámukat az 

érdekes másodállásban, amikor hirtelen javulnak az anyagi kilátásaik. 

(Míg Európában a belső szubvencionálás a rendszeres tanári állások 

nem szándékolt mellékterméke, addig az amerikai egyetemeken a 

művészek tanári állásait úgy alakították ki, hogy lehetővé tegyék az 

ilyen keresztfinanszírozást.) 

A művészek bizonyos foglalkozási döntésekkel megtanulják 

diverzifikálni a kockázataikat.58 Csökkentik kockázataikat a művészeten 

kívüli és a művészeten belüli többszöri munkavégzéssel. Ezt úgy érik el, 

hogy egy bizonyos termékkombinációt vagy tevékenységkombinációt 

választanak. Egy zenész például stúdiózenészként fenntartja állandó 

állását, és egy zenekarban való zenélésből szerez némi extra jövedelmet. 

Mivel ezek a tevékenységek különböző készségeket igényelnek, 

fenntartja ezeket a készségeket, és ezáltal növeli saját esélyeit arra, hogy 

művészként folytassa munkáját. Amikor ez a zenekar végül sikeres lesz, 

megtanul menedzseri készségeket. Ezután tanári munkát is kap, és 

végül egy kormányzati bizottságban foglal helyet, amely a fiatal 

zenészek számára nyújtott támogatásokról dönt. Ez a hibridizáció egy 

formája: a művészek különböző művészi készségeket ötvöznek 

művészettel kapcsolatos készségekkel, vagy akár nem művészeti 

készségekkel.59 A modern művészek sokoldalúvá váltak. Néha a 

sokoldalúság több, mint valami túlélési stratégia. Egyes művészek 

ugyanis önmagában is kifizetődőnek találják ezt a fajta sokszínűséget. 

Nőtt az államilag finanszírozott vagy támogatott, művészettel 

kapcsolatos munkahelyek száma. Az elmúlt években25 számos új 

munkahely jelent meg a művészetközvetítés világában. Eközben a tanári 

állások száma is nőtt. Valószínűsíthető, hogy a stabilabb foglalkoztatási 

formákat kereső önfoglalkoztató művészek sürgetése hozzájárult az 

úgynevezett "szakértői rendszer" kialakulásához a művészetekben.60 

Ezek a fejlemények közvetve súlyosbíthatták a már amúgy is nagyra 

duzzadó művésznépességet, vagy ahogy Menger nevezi, a "túlkínálat 

öngerjesztő spirálját".61 

Most egyfajta hibrid művész jelenik meg a színen. Ezek a művészek 

vonzó és jól fizetett nem művészeti és művészettel kapcsolatos 

munkákat végeznek. Néha sikerült egy teljesen más szakmát is űzniük. 

Ezek a hibrid művészek önszántukból többféle munkát végeznek. Ők 

defi- nitálisan nem a régi idők önfeláldozó művészei, akik az éttermi 

munkát szükséges rossznak tekintették. A hibrid művészek ehelyett a 

tevékenységek ésszerű portfólióját választják. Az ilyen művészek még 

mindig kisebbségben vannak, de számuk egyre nő. 

Tegyük fel, hogy ez az új típusú művész végül is egyre elterjedtebbé 

válik. Akkor a művészetből származó órabér még tovább csökkenne, 



 

mert ezeknek a művészeknek még kevésbé lenne szükségük arra, hogy 

megkeressék a pénzüket. 
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művészetükből élnek. De mivel ezek a művészek jó béreket keresnek a 

vonzó nem művészeti munkákban, és ugyanakkor nem csökkentik a 

nem művészeti munkájukban töltött órák számát, amikor elkezdenek 

többet keresni, a művészek átlagjövedelme majdnem normálisnak fog 

tűnni.62 A modern, több állással rendelkező művészek viszonylag 

jómódúak, és megengedhetik maguknak, hogy művészettel 

foglalkozzanak; művészként megengedhetik maguknak, hogy 

"önzetlenek" legyenek, és hogy művészetüknek szenteljék magukat. 

Általában nagyon keveset keresnek közvetlenül a saját művészetükből, 

de mivel jól fizetett másodállásuk van, nincs is rá szükségük. Ha ez a 

több munkahelyes életforma válik trenddé, akkor a művészet ismét 

azoknak a foglalkozásává válik, akik megengedhetik maguknak - más 

szóval a gazdagoknak. 

 
 

12 A művészek inkább fogyasztók lehetnek, mint termelők 

 
Az átlagjövedelmeket mutató adatokból ítélve a művészet egy 

veszteséges termelési ágazat. Sok művész úgy öregszik meg, hogy soha 

nem tudott megélni a művészetéből. Mások később hagyják el 

pályájukat, mintha más szakmában sikertelenek lettek volna. 63 A 

művészek így általában véve szegények. A többszörös munkaviszony 

fogalma azonban az alacsony jövedelmek alternatív értelmezését 

sugallja. Azzal lehet érvelni, hogy a művészet nem olyan unprofikálható, 

mint amilyennek látszik. Ez akkor áll fenn, ha sok művészt nem 

termelőként, hanem fogyasztóként tartanánk nyilván. Az ilyen 

művészek a művészetekkel kapcsolatos és nem művészeti 

"másodállásukban" termelők, de a művészet készítése során fogyasztók. 

Annak egy részét, amit termelőként keresnek más munkájukban, végül a 

"hobbijukra", a művészetre költik. Néha szerencséjük van, és egy kis 

extra jövedelemre tesznek szert ebből a hobbiból, de összességében 

fogyasztók maradnak. 

A művészetek gazdaságának ebben az alternatív értelmezésében a 

sikertelen művészek, vagy azok a művészek, akik nem tudnak megélni a 

művészetükből, "boldog" amatőrök, nem pedig "szegény" és 

"nyomorult" profik. Valójában tehát az amatőrök hatalmas seregének 
részei - azoké az embereké, akik idejüket és pénzüket művészetre 

fordítják. 

Ez az értelmezés összhangban van azzal, ahogyan a szokásos 

közgazdaságtan határt húz a termelők és a fogyasztók, illetve a 

szakemberek és az amatőrök között. A termelők pénzt keresnek, a 

fogyasztók pedig pénzt költenek.64 A művészeket, akik jobb belátásuk 

ellenére továbbra is pénzt költenek a szakmájukra, végül könyörtelenül 



 

a fogyasztók közé sorolják. (Még akkor is, ha azzal érvelnek, hogy a 

jövőbeni sikerbe fektetnek be, a közgazdászok akkor is fogyasztónak 

tekintenék őket, ha a megtérülési rátájuk lényegesen alacsonyabb, mint 

ami a szokásos üzleti gyakorlatnak megfelel). Ezért a művészek nagy 

része megszűnne termelőnek lenni és 
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ki lehetett zárni az elemzésből. A művészetek így létrejövő gazdasága 

határozottan kevésbé lenne profitabilis és kevésbé lenne kivételes. 

A művészetekben a hivatásosok és amatőrök között meglévő 

különbséget azonban nem lehet ilyen könnyen elvetni. Ez a 

megkülönböztetés társadalmilag strukturált; hosszú múltra tekint 

vissza. A közgazdaságtan által kínált teoretikus felosztásnak 

természetesen nem felel meg. Jelenleg ahhoz, hogy valakit művésznek 

nevezzenek, a szakmai képességei fontosabbak, mint az iskolai 

végzettsége vagy a jövedelme. A művészek szakmaisága elsősorban attól 

függ, hogy milyen jól viszonyulnak a kortársak és elődök munkájához. Ha 

a kortársak elismerésére törekszenek, azt a szakmaiság pozitív 

jellemzőjének tekintik. A művész képzettsége is segíthet a szakmai 

státusz kialakításában, de nem elengedhetetlen feltétel. A gazdasági 

kvalitások nem teljesen lényegtelenek, de jelentőségük viszonylag 

jelentéktelen. Az, hogy valaki a művészetéből él (vagy hogy ez a 

szándéka van), nagyon keveset tesz hozzá egy adott művész szakmai 

státuszához. A szakmában nem ritka, hogy a kollégák a kereskedelmileg 

sikeres művészeket amatőröknek tartják, míg fordítva, bizonyos 

kereskedelmileg sikertelen művészeket magasan megbecsült 

szakembereknek tekintik. 

Bár a közgazdászok által a hivatásosok és amatőrök között tett 

megkülönböztetés nem alkalmas erre a tanulmányra, segít más 

megkülönböztetések perspektívába helyezésében, és végső soron a 

művészek helyzetének más értékeléséhez vezethet. Mivel vannak olyan 

művészek, akik jövedelmező másodállásban dolgoznak, és így 

megengedhetik maguknak, hogy pénzkeresés nélkül is művészetet 

csináljanak, a művészeti szegénység kevésbé súlyos, mint amilyennek 

látszik (51. tézis). 

 
 

13 Művész "túlkínálat" van, vagy az alacsony jövedelmeket kompenzálják? 

 
Azzal a régi számviteli trükkel, hogy a művészekből amatőröket 

csinálnak, nem lehet megoldani a művészeteket továbbra is sújtó 

pénzügyi problémákat. Mindazonáltal lehetséges, hogy annak ellenére, 

hogy a szegénység szó szerint létezik, a művészek nem feltétlenül 

rosszabb helyzetben vannak, mint a más szakmákban dolgozók. A 

művészek lehet, hogy finanszírozási szempontból szegények, de az 

alternatív bevételi források tekintetében gazdagok. Még mindig "túl 

sok" művész van, ha az összjövedelmet is figyelembe vesszük? Ebben a 

tekintetben beszélhetünk-e még mindig művészeti és művészeti 

"túlkínálatról", vagy arról, hogy a művészet túlságosan vonzó a saját 

érdekében? 

Az alacsony jövedelemmel kapcsolatban szokás a művészet és a 

művészek "túlkínálatára" vagy "túlkínálatára" hivatkozni. Ez azt jelenti, 
hogy ha sokkal kevesebb művész lenne, és sokkal kevesebb művészeti 



 

alkotás születne, akkor az órabérek elérhetnék a más szakmákkal való 

paritást.65 De a túlkínálat egész fogalma valószínűleg hibás. 
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Amint az előző fejezetekben világossá vált, a hivatásos művészek nem 

csak jövedelemre tesznek szert, hanem nem pénzbeli jutalmakkal is 

kompenzálják őket, és valószínűleg több ilyen jutalomban részesülnek, 

mint mások a hasonló szakmákban. Tehát egyrészt azzal lehet érvelni, 

hogy az alacsony jövedelmeket nem pénzbeli jutalmakkal kompenzálják. 

A művészek a személyes elégedettség, az elismerés vagy a művészi 

munkájukból származó státusz, valamint a kockázatvállalásból 

származó "rúgások" révén azt mondhatjuk, hogy a művészek pénzt 

cserélnek más jutalmakra. A művészek így kompenzálják saját 

"szegénységüket". Másrészt az is lehet, hogy a művészek kevésbé 

tájékozottak, mint más szakemberek. A művészetek mitológiája a 

félretájékoztatás elburjánzásához vezet. Ennek a téves tájékoztatásnak 

köszönhetően a művészeket a művészetbe és a kompenzálatlan 

szegénységben való életbe "csábítják". 

A művészeti szegénység mindkét értelmezése kétségtelenül érvényes. 

A kérdés az, hogy az egyik relevánsabb-e. Amennyire én látom, nem 

lehet kielégítően objektív választ adni. Az emberek csak a saját 

véleményük hihetősége mellett érvelhetnek. A személyes attitűdök és 

tapasztalatok elkerülhetetlenül színezik az emberek véleményét. 

Például a művészeket idealizáló emberek csak a szabad és boldog 

művészeket látják, és hajlamosak figyelmen kívül hagyni a tényleges 

szegénység részleteit. A nem pénzbeli jutalmak létezése biztosítja, hogy 

a művészvilág harmonikus világ maradjon, és fenntartja azt a felfogást, 

hogy nincs művész-túlkínálat. Más emberek azonban, akiket könnyen 

lenyűgöz a művészi frusztráció és szenvedés látványa, valószínűleg 

jobban odafigyelnek a tényleges szegénységre. A félretájékoztatás miatt 

van túl sok művész. 

Az, hogy az emberek milyen képet alkotnak a művészvilágról, attól is 

függ, hogy történetesen milyen művészeket ismernek. A sikeres 

művészek azt az általános üzenetet közvetítik, hogy valójában teljesen 

tájékozottak a szóban forgó kérdésekben. Sikerüket kemény munkájuk 

és elkötelezettségük eredményének tekinthetjük. Azt a meggyőződést 

vallják, hogy a sikerük előtt a személyes elégedettség tartotta őket 

életben alacsony jövedelmük ellentételezéseként. A bukott művészek 

azonban más jelzést küldenek, de furcsa módon ragaszkodnak 

ugyanazokhoz a mítoszokhoz. Ezek a "vesztesek" nem kerülhetik el, 

hogy ne mutassák ki keserűségüket, de ritkán hibáztatják a 

művészvilágot a kudarcukért. Soha nem jutnak arra a következtetésre, 

hogy talán csak túl sok művész van. Ehelyett saját magukat hibáztatják 

az elhivatottság hiánya miatt. 

A szegény művészek nagy része továbbra is rendkívül felháborodott 

minden olyan fejleményt illetően, amely esetleg hátráltatná a 

művészvilágban elfoglalt amúgy is szánalmas helyzetüket. Még az 
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őszinte aggodalmat is gyakran nagy gyanakvással fogadják. Sok művész 

élete a felháborodás állandó állapotának van átadva. Ezek azok a 

művészek, akik mélyen becsapva érzik magukat, és továbbra is túl 

keményen dolgoznak túl kevés pénzért. 
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ation. Ez azt sugallja, hogy a félretájékoztatás jelentős szerepet játszik a 

művészetekben. Számomra ez a téves információkon alapuló állandó 

felháborodás jelensége teszi meggyőzőbbé a valódi szegénység 

fogalmát. Ezért nagyobb jelentőséget tulajdonítok a művészeteket 

körülvevő számos mítosznak és az általuk létrehozott 

félretájékoztatásnak. (Az elkövetkező fejezetekben továbbra is 

hangsúlyozni fogom, hogy a művészeteket övező mítoszok hogyan 

járulnak hozzá a művészetek általános vonzerejéhez). 

Mindazonáltal, még ha a szegény művészek többségének szegénysége 

valós is, ez nem vonatkozik minden szegény művészre. Ez biztosan nem 

vonatkozik a hibrid művészek új típusára, akiknek alacsony művészeti 

órabérét vonzó más munkákból származó jövedelemmel egészítik ki. A 

hibrid művész többé-kevésbé tudatosan választja ki a 

munkalehetőségek portfólióját, és bizonyára nem az alternatívák hiánya 

miatt. Úgy tűnik, hogy ezek a művészek kevésbé érzékenyek a 

félretájékoztatás hatásaira. Ha valaha is a "szegény" művészek 

többségét alkotnák, a kompenzálatlan szegénység fogalma elveszítené 

jelentőségét. Egyelőre azonban sok művésznek továbbra is nehézséget 

okoz, hogy művészi jövedelmét unalmas másodállással egészítse ki. 

Amíg a művészeti jövedelmük túl csekély marad ahhoz, hogy 

megéljenek belőle, az alacsony jövedelmeket nem tudják teljes 

mértékben kompenzálni más jutalmakkal. 

Az, hogy a művészetek alacsony pénzbeli jövedelme azt jelenti-e, 

hogy a művészek rosszabbul járnak, mint mások, hogy túlkínálat 

van-e művészetből és művészekből, és hogy a művészetek egyszerűen 

túl vonzóak-e, attól a felfogástól függ, hogy a szegénység téves 

információkból fakad-e, és ezért valós, vagy pedig nem pénzbeli 

jutalmakkal kompenzálják (52. tézis). 

 
 

14 Következtetés 

 
Mivel a művészek hajlamosak lemondani a pénzről, és a téves információk 

jelenléte miatt az alacsony órabér értelmében vett szegénység beépül a 

művészetekbe, legalábbis az általunk ismert művészetekbe. Ahogy a 

művészet és a művészek túlkínálata is, amit az előző fejezetben említett 

közgazdásznak nehéz volt megérteni. Kisebb mértékben ez más, 

művészettel kapcsolatos szakmákra is vonatkozik. Sok európai és 

amerikai városban például olyan sok kereskedelmi galéria van, hogy az 

átlagos eladások túlságosan alacsonyak ahhoz, hogy a kereskedők 

normális jövedelemhez jussanak. 

Sok kormány kiemelten kezeli a művészeti szegénység csökkentését 

különböző támogatási programok révén. Ez a művészetek nagy 
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ajándékozási szférájának kialakulásához vezet, és ezért a 

művészetekben az alacsony jövedelmek részben magyarázzák a nagy 

ajándékozási szférát. A közgazdásznak azonban igaza van, amikor azt 

állítja, hogy a kormányzati finanszírozási támogatás nem oldja meg a 

művészeti szegénység problémáját. Éppen ellenkezőleg, a támogatások 

valójában több 
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a leendő művészek, és ennek következtében az átlagjövedelmek 

alacsonyak maradnak, és a szegénységgel együtt nő a szegény művészek 

relatív száma is. 

A támogatások arra ösztönzik a művészeket, hogy tevékenységüket a 

piac helyett a kormányzat felé orientálják. Robin például szép összegű 

támogatást kapott a kormánytól, ami lehetővé tette számára, hogy 

otthagyja a másodállását. Emellett úgy döntött, hogy visszafogja a 

piacon való jövedelemszerző tevékenységét. Mivel a fiatalabb művészek 

gyorsan elfoglalják azt a pozíciót, amit ő elfoglalhatott volna a piacon, a 

szegény művészek száma valójában növekszik. 

A támogatások azt az üzenetet is közvetítik, hogy a kormányok 

ténylegesen gondoskodnak a művészekről, és így a támogatások 

bármilyen növekedése a gyakorló művészek összlétszámának 
arányosan nagyobb növekedését ösztönözheti, valamint csökkentheti az 

átlagjövedelmüket, és végső soron nagyobb szegénységet okozhat. Ez 

gyakrabban fordul elő a kínálati támogatások esetében, mint a 

közvetítőknek vagy a fogyasztóknak nyújtott támogatások esetében, 

például adókedvezmények formájában.66 

A művészetek által okozott veszteségeket valahogyan finanszírozni 

kell. A házakat, hangszereket, festéket, vásznakat és egyéb művészeti 

kellékeket mind ki kell fizetni. Ezeket a veszteségeket a partnerek, 

rokonok és barátok adományaiból, valamint a művészek saját belső 

szubvencionálási folyamatán keresztül fedezik. Ilyen támogatás nélkül a 

művészetek nem tudnának a jelenlegi formában fennmaradni. Jelenleg a 

belső támogatás vagy keresztfinanszírozás legfontosabb formája a 

másodállásból származó jövedelmekből származik. 

Azt lehet állítani, hogy sok művész inkább fogyasztóként, mint 

művészeti termelőként tevékenykedik. Folyamatos törekvéseik nem 

értelmezhetők jó befektetésként. Ők amatőrök és fogyasztók, mert időt 

és pénzt fordítanak erre a művészetnek nevezett hobbira. Bár ez a nézet 

a művészi tevékenység egész fogalmának új fordulatot ad, ez egy olyan 

gondolatmenet, amely túlságosan is a hivatásos és az amatőr közötti 

irreális különbségtételen alapul. A gyakorlatban a különbségtétel 

társadalmilag konstruált. És mivel a művészek számának szabályozása a 

művészet számára ellenszenves, több ember dolgozik hivatásos 

művészként, mint amennyit a piac el tud tartani. Ahhoz, hogy a 

művészek valóban tisztességes órabért kapjanak, a művészek számának 

jelentősen csökkennie kellene. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a 

művészetekben túltermelés van, és túlkínálat van művészekből. A 

művészi pálya továbbra is túlságosan vonzó ahhoz, hogy a saját javát 

szolgálja. Az alacsony művészeti jövedelmek azonban egészen más 

szemszögből is vizsgálhatók. Az anyagi szegénységből fakadó 

nehézségeket nem pénzbeli jutalmak - mint például a magánéleti 
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elégedettség és a státusz - ellensúlyozhatják. Személy szerint azonban 

meg vagyok győződve arról, hogy a szegénység jelentős részét nem 

kompenzálják, és a téves információk jelenléte súlyosbítja; ami 

következésképp ahhoz vezet, hogy 

a művészet és a művészek túlkínálata. 
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A művészetek gazdasága, ahogyan azt itt bemutattuk, nem hagy sok 

teret a kormányok és az adományozók befolyásának. A művészeteknek 

tulajdonított magas státusz, amely hatással van mind a művészek 

hajlamaira, mind a félretájékoztatás jellegére, megakadályozza a 

változást. Akár a valódi szegénységet, akár a kompenzált szegénységet 

hangsúlyozzuk, a művészetek szokatlanul vonzóak. Ez a sajátos 

tulajdonság teszi a művészetek gazdaságát kivételessé. 

 
 

Megbeszélés 

 
1 Mi a véleménye: a művészeti szegénység nagyrészt nem pénzbeli 

jutalmakkal kompenzálható, vagy ez a szegénység valós? 

2 Hol húzná meg azt a határt, amely megkülönbözteti a szenvedélyes 

amatőr művészeket a hivatásos művészektől? 

3 Ön szerint a másodállásban dolgozó művészek száma tovább fog 

nőni, vagy visszatérünk a főállású művészek valóságához? 

4 Ha a kormány több pénzt akar költeni arra, hogy végső soron növelje 

a művészek átlagjövedelmét, mit tanácsolna a kormánynak? 
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Fejezet  7 

A költségbetegség 

A művészetek növekvő költségei szükségessé teszik a 

szubvencionálást? 

 
Nincs túl magas költség, ha magas minőségről van szó 

Ruth Towse a következő történetet mesélte Alexnek az opera világából. 

Amikor Saint Saëns Sámson és Delila című művét a londoni Királyi 

Operaház színpadra állította, nagy kórus szerepelt benne. A kórus 

minden tagja drága, szabott selyemruhát viselt. A Delilát játszó nő egy 

alkalommal panaszkodott, hogy a selyemruhája nem emelkedik ki eléggé a 

többi ruha közül. Ezért a drága ruhákat Delilah kivételével betették a 

mosógépbe. A selyem mosógépben való mosásának hatása a vártnak 

megfelelően alakult. Nem az volt a lényeg, hogy Delilah indokolatlanul 

követelőzött-e vagy igaza volt; egy kis javítást vásároltak nagy költséggel. 

A költség szükségtelen volt, mert Ruth szerint a kórustagok számára 

olcsó ruhákat is lehetett volna készíttetni, a selyemruhákat pedig meg 

lehetett volna spórolni egy későbbi alkalomra. A problémát sokkal 

kevesebb pénzből is meg lehetett volna oldani. Ráadásul ha a tervezők 

költségtudatosabbak lettek volna, kétszer is meggondolták volna, hogy az 

összes selyemruha pontosan ugyanúgy nézzen ki. Ami megdöbbentette 

Ruthot, az a költségek teljes figyelmen kívül hagyása volt. 

 
A költségek nem számítanak; csak a művészi indoklás a fontos 

Alex barátja, Gerald kortárs klasszikus zenei zeneszerző. Amikor Gerald 

végzett a konzervatóriumban, Alex hallotta a záróvizsgájára írt 

kompozícióját, amelyet egy nagy diákzenekar adott elő. Alexnek nagyon 

tetszett. Azóta Gerald még három darabot írt nagyzenekarra. Egyiket sem 

adták még elő. Ezt követően nyolc darabot írt kisegyütteseknek is, 

amelyek közül hetet már előadtak; némelyiket többször is. Más fiatal 

zeneszerzőkhöz képest tehát viszonylag sikeresnek mondható. Alex 

megjegyzi, hogy a trükk része lehetett olyan kompozíciók írása, amelyek 

előadása kevésbé költséges. Gerald dühöng, és hosszú, bonyolult 

történetbe kezd, amelyben elmagyarázza, hogy a kis együttesekre való 

komponálásnak pusztán művészi okai voltak. Ez egy "természetes" lépés 

volt a művészi fejlődésében, és egyáltalán semmi köze nem volt ahhoz, 

hogy az alacsonyabb költségek esetleg növelik a művei előadásának 

esélyét. 
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Alex megpróbálja elmagyarázni Geraldnak azokat a képzőművészeket, 

akik a diploma megszerzése után azonnal hatalmas, múzeumi méretű 

vásznakat festenek, hogy aztán később fogyaszthatóbb méretűre, a 

jómódúak otthonaiba való méretre csökkentsék azokat. Ezek a 

művészek azt is tagadják, hogy bármilyen kapcsolat lenne a költségek és a 

piacképesség között. Mindez csak véletlen egybeesés? Gerald azt mondja, 

nem ismeri a képzőművészetet, de az ő esetében az alkalmazkodás 

biztosan nem volt véletlen. Ezek saját tudatos és tisztán művészi 

döntéseken alapulnak. 

Néhány hete Alex hallotta legújabb művének előadását, amelyet 

kifejezetten egy egyedülálló kortárs zenei koncertre írt a londoni Queen 

Elizabeth Hallban. Ez egy hárfára, csellóra, hegedűre és zellóra írt mű 

volt. Alexnek feltűnt, hogy a celeste volt az egyetlen elektronikusan 

erősített hangszer közöttük. Alex ezt követően megkérdezte erről 

Geraldot. Gerald nagyon zavarban érezte magát. Az utolsó próba során 

rájöttek, hogy egyszerűen nem találták el a megfelelő egyensúlyt. A 

celeste hangja nem volt elég hangos. Azt mondta, hogy a darab megírásakor 

túlbecsülte a terem akusztikai tulajdonságait. Először le akarta mondani az 

előadást, de a rendező meggyőzte arról, hogy a celeste elektronikus 

erősítésével rögtönzött megoldást lehet találni az akusztikai problémára. 

A rendező biztosította őt arról, hogy a közönségnek nem lesz vele 

problémája. Gerald vonakodva beleegyezett. Alexszel beszélgetve Gerald 

hangsúlyozta, hogy nem ellenzi az elektronikus erősítést a kortárs 

zenében, amennyiben a döntés kizárólag művészi megfontolásokon alapul. 

Más szóval, az erősítést soha nem szabad arra használni, hogy elfedjék a 

kompozíciós hibákat, vagy hogy nagyobb teremben, több ember 

jelenlétében játsszanak. Gerald még mindig úgy véli, hogy vissza kellett 

volna vonnia a hozzájárulását. Azzal, hogy nem így tett, úgy érzi, hogy 

művészként kudarcot vallott. 

 

Miért olyan fontos a művészek számára, hogy ragaszkodjanak ahhoz, 

hogy a költségek ne befolyásolják a munkájukat? Miért egyezik bele 

Gerald abba, hogy művét elektronikusan felerősítsék, ha ez művészeti 

célokat szolgál, de miért ellenzi a felhasználást, ha az a cél, hogy több 

embert szolgáljanak ki egy nagyobb teremben? Ha jobban 

belegondolunk, lehetséges-e tisztán művészi döntéseket hozni a 

költségmegfontolásoktól függetlenül? 

A művészeti ágazatban a költségek gyorsabban emelkednek, mint a 

legtöbb más termelési ágazatban. Vajon a költségek emelkedése 

magyarázatot ad az adományok és támogatások magas szintjére, azaz a 

művészetek nagy ajándékozási szférájára? És vajon a növekvő költségek 

magyarázatot adnak-e a művészek viszonylag alacsony 

átlagjövedelmére is? Sok művészeti adomány és támogatás a művészet 

magas színvonalának megőrzése iránti vágyból és a szegény művészek 

megsegítésének szándékából ered. És így lehet-e azt állítani, hogy mivel 

a növekvő költségek veszélyeztetik a művészi minőséget és tovább 



 

csökkentik a művészek jövedelmét, a növekvő költségek további 

érvként használhatók a támogatás mellett? Vagy ez inkább ürügy, mint 

érv a szubvencionálás mellett? Hogy megválaszolhassuk ezeket a 
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kérdésekre, ez a fejezet megpróbálja perspektívába helyezni a 

művészeti költségek emelkedésének fogalmát. 

Művészként úgy vélem, hogy a magas színvonalú művészet létezése 

alapvető fontosságú, elengedhetetlen az egyének és általában a 
társadalom jóléte szempontjából. Ha a növekvő költségek kezdik 

fenyegetni a művészet integritását és túlélését, akkor a támogatás és az 

adományok elengedhetetlenek. Ezen túlmenően a támogatások és 

adományok a művészi szabadság biztosításához is szükségesek. 
Művészként ragaszkodom ahhoz, hogy a művészeknek szabadnak kell 

lenniük, és a költségek nem sérthetik a művészi szabadságot. 

Közgazdászként rámutatok arra a tényre, hogy a múltban számos 

művészeti és nem művészeti termék tűnt el vagy vált nagyrészt 

elavulttá a megnövekedett költségek miatt. Néhány példa erre a 

háztartási alkalmazottak, a hölgytársak vagy a borotválkozás a 

borbélynál. Az ilyen jellegű tevékenységek szubvencionálását soha nem 

javasolták komolyan. De ha javasolták volna, akkor is túl drága lett 

volna. Ráadásul nem lett volna célszerű az ilyen jellegű tevékenységeket 

támogatással fenntartani. Nem látom okát annak, hogy a művészetek 

miért lennének kivételek. Közgazdászként úgy gondolom, hogy a legjobb, 

ha az emberek maguk döntenek arról, hogy továbbra is drágább művészeti 

termékeket akarnak-e vásárolni, vagy inkább más termékeket vesznek. A 

művészi szabadsággal kapcsolatban továbbá úgy vélem, hogy minden 

termelés, beleértve a művészit is, többnyire korlátok között zajlik, mivel 
az erőforrások korlátozottak. Nincs szabadság korlátok nélkül. 

 
 

1 "A művészi minőségnek kell megmaradnia a törekvésnek, 

függetlenül a költségektől 

 
Sok művész könnyen megsértődik, és felháborodását mutatja, ha valaki 

azt javasolja, hogy a korlátozott pénzeszközök miatt csökkentsék 

kiadásaikat vagy módosítsák művészi döntéseiket. "Mi nem 

üzletemberek vagyunk, hanem művészek." A kiadásokkal kapcsolatos 

aggodalom hiánya leginkább az előadóművészeti intézményekben 

jellemző. A selyemruha története mintegy húsz évvel ezelőtt történt, de 

ugyanolyan könnyen megtörténhetett volna ma is. Egy művészeti 

intézmény művészei gyakran felsőbbrendűnek érzik magukat a nem 

művészeti személyzethez képest. A kiadások miatt való aggódás és a 

finanszírozás keresése olyasvalami, amivel másoknak kell foglalkozniuk. 

Ez az attitűd némileg érthető, mivel a művészeti intézményekben 

dolgozó művészek nem foglalkoznak olyan közvetlenül költség- és 

bevételi kérdésekkel, mint mondjuk az önfoglalkoztató művészek. A 

producerek és a pénzügyi igazgatók a művész és a piac, illetve a 



 

művészek és az adományozók között helyezkednek el. Ahelyett, hogy 

magukat vagy a fogyasztókat hibáztatnák, a művészek mindig az 

adminisztrátorokat hibáztathatják a pénzhiányért vagy a művészi 

törekvéseik akadályozásáért, vagy ami még rosszabb, a művészet 

"megöléséért", mintha az adminisztrátorok személyes hibája lenne, 

hogy a pénz nem áll rendelkezésre. 
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Bár az önfoglalkoztató művészek jobban ismerik a költségeket, ők is a 

korlátlan pénzeszközökről álmodoznak. Ők is eléggé fel tudnak 

háborodni azon a "hatalmas igazságtalanságon", hogy nincs elegendő 

pénzük ahhoz, hogy megcsinálják azt a művészetet, amit szeretnének. (A 

művészetekben dolgozó emberek sok "művészi" energiát fordítanak 

arra, hogy felháborodjanak. Valójában ez egy természetes reakció 

azoknál az embereknél, akik úgy érzik, hogy túl keményen dolgoznak túl 

kevés fizetségért. Ebben az értelemben a művészeti szegénység nem 

kompenzált, hanem valós, ahogyan azt a 6. fejezetben javasoltuk). 

A termelők, a pénzügyi igazgatók és a fogyasztók egyaránt 

hibáztathatók a megfelelő források hiánya miatt, de az adományozók és 

a kormányok közül senki sem hibáztatható jobban, mint az 

adományozók és a kormányok. Hollandiában a legtöbb felháborodás 

természetesen a fő adományozóra, a kormányra irányul. Annak ellenére, 

vagy inkább azért, mert a holland kormány viszonylag nagy összegeket 

költ a művészetekre, folyamatosan támadják, hogy nem ad többet. A 

kormány "fukarsága" állítólag sérti a művészetek autonómiáját. 

Sok ember, köztük sok művész számára a művész autonómiája azt 
jelenti, hogy bármilyen műalkotást érdemes létrehozni, függetlenül a 
költségektől vagy a kereslettől. A művész egyedül dönthet a műalkotás 

minőségéről. A pénzügyi korlátozások sértik a művész autonómiáját. A 

művészvilágban uralkodó felfogás, hogy "a szakrális művészetnek nincs ára, 

és ezért a költségek nem számítanak" (53. tézis). Ez a hozzáállás a fenti 

illusztrációkban is megjelenik. A zeneszerző számára még a 
jelentéktelen minőségi kompromisszumok is tabu maradnak, még akkor 

is, ha azok hatékonyan csökkentik a költségeket. És semmilyen költség 
nem túl magas, ha az opera minőségének bármilyen kis mértékű 

javulását jelenti. 

De a minőség mindig relatív. A szegény országokban az élelmiszer, a 

lakás, a ruházat vagy a háztartási gépek általában rosszabb minőségűek, 

mint a gazdagabb országokban. Az ottani emberek nem engedhetik meg 

maguknak a jó minőségű árukat. És a gazdag országokban sem áll 

rendelkezésre minden. Sok minőségi termék, a kiváló turmixgépektől a 

fejlett építőanyagokig, a tervezőasztalon marad, mert (még) túl drága az 

előállításuk. 

A művészetben is jelen vannak a technikai korlátozások és a 

költségkorlátok. Vegyük egy szélsőséges példát, amikor egy művészileg 

érdekes projekt keretében az Atlanti-óceánt akarja visszahódítani. A 

korlátok miatt egy ilyen projekt csak koncepcionális szinten és vázlatok 

formájában létezhet. És még a szerényebb projektek esetében is a 

munka megvalósítása a költségekhez viszonyított előnyök vizsgálatától 

függ. Ezt a vizsgálatot általában a piacra bízzák. A végső döntés tehát a 

piaci változóktól függ. Ha azonban úgy tűnik, hogy a fogyasztók nem 

lesznek képesek kifizetni a számlát, az adományozók és a kormányok 

bármikor közbeléphetnek, és elvégezhetik saját költség- és 

haszonvizsgálatukat. Például a német officialisták sokéves vita után úgy 



 

döntöttek, hogy a Reichstagot beburkoló Christo előnyei megérik a 

költségeket. (Ebben az esetben az előnyök és a költségek nyilvánvalóan 

kölcsönösen függtek egymástól: a kezdeti ellenállás a 
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A német politikusok valójában a projekt esztétikai értékét növelték. Ez 

alátámasztja a 3. fejezet következtetését, miszerint az esztétikai érték 

társadalmi érték). 

 
 

2 "A művészeteket költségbetegség sújtja 

 
A termelékenység általános és tartós növekedésének köszönhetően a 

nyugati emberek sokkal nagyobb vásárlóerővel rendelkeznek, mint száz 

évvel ezelőtt. Mivel az emberek többet keresnek, a munkaerőköltségek 

is magasabbak. Az ipari és mezőgazdasági ágazatokban a magasabb 

bérek hatását azonban bőven ellensúlyozta a termelékenység 

növekedése. Az inflációval korrigálva, a munkaerőköltségek 

megtakarítása miatt a legtöbb termék olcsóbbá vált. Más szóval, a 

munkatermelékenység jelentősen nőtt. 

Ami azonban a művészvilágban való munkavégzést illeti, ez egy 

teljesen más történet. Ha a művészetek fejlődése a mezőgazdaságéhoz 

hasonlítható lenne, akkor nem négy zenész adna elő egy Haydn-

vonósnégyest, hanem csak egy zenész játszana kétszeres sebességgel. A 

művészet világában nem ez történt. Mivel Haydn utasításait és előírásait 

tiszteletben tartják, még mindig négy zenész jelenik meg a színpadon, 

akiknek ugyanannyi időre van szükségük a darab eljátszásához, mint 

Haydn idejében. 

Úgy tűnik, hogy a művészetekben egyszerűen nem lehet spórolni a 

munkaerőn, és a munkatermelékenység nem nőtt. És bár a művészek 
jövedelme nem emelkedett olyan drámaian, mint máshol, és jelenleg 

viszonylag alacsony, mégis jelentősen nőtt. Így a támogatások vagy más 

nem piaci bevételek támogatása nélkül a művészeti termékeknek más 

fogyasztási cikkekhez képest jelentősen drágábbnak kellene lenniük. A 

növekvő költségek miatt a művészetek fokozatosan elveszítették 

versenyképességüket, és támogatások és adományok nélkül nem biztos, 

hogy túlélnek. Baumol és Bowen, akik először a vonósnégyes példáját 

használták, ezt a jelenséget költségbetegségnek nevezték el.1 Azért 

betegség, mert a rákhoz hasonlóan növekszik és fenyegeti a fertőzöttet. 

Tiszta formájában a költségbetegség először egy valós idejű 

személyes szolgáltatással kapcsolatban fordul elő. Mivel ez a 

szolgáltatás valós idejű, természetes határokat szab a lehetséges 

technikai fejlődésnek. Ez a helyzet egy Haydn vonósnégyes vagy 

Beethoven V. szimfóniájának, illetve Shakespeare Hamletjének 

előadásakor. A színészek, zenészek, táncosok stb. által nyújtott valós 

idejű szolgáltatás a női kom- pánok (vagy prostituáltak) által nyújtott 

szolgáltatásokhoz hasonlítható. Ha a női társak, prostituáltak, színészek, 

táncosok, zenészek stb. nincsenek személyesen jelen, akkor ez a speciális 



 

szolgáltatás nem létezik. 
(Ugyanez nem feltétlenül vonatkozik a sebészekre, ápolókra, tanárokra 
vagy 
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fodrászok. Az ő esetükben általában az eredmény számít, és nem maga 

az emberi jelenlét. Tevékenységüket a technológia felgyorsíthatja vagy 

akár ki is válthatja. Mindazonáltal vegyes eseteket képviselnek, mivel 

jelenlétük és beszélgetésük valójában egy lényeges kiegészítő 

szolgáltatást jelenthet, amely valós időt igényel. Így elmondhatjuk, hogy 

a tiszta költségbetegség ezekre az ágazatokra is vonatkozik, bár eltérő 

mértékben). 

A költségbetegség fogalmát hajlamosak vagyunk kiterjeszteni a 

termelés munkaigényesebb területeire, ahol a munkaerőköltségek nettó 

megtakarításának esélye kicsi.2 Ez leginkább a szolgáltatási szektorra 

vonatkozik, amelybe a kiskereskedelem, a banki és biztosítási 

tevékenység, valamint a közszolgálat tartozik. A művészet bizonyos 
területeire is vonatkozik, ahol a végtermék nem valós idejű szolgáltatás. 

Például a legtöbb alkotóművész nem kínál valós idejű szolgáltatásokat, 

de termékeik - festmények, kéziratok, kották stb. - sok per- sonális 

munkát igényelnek, ami általában kevés lehetőséget kínál a 

csökkentésre. Végül is a hiteles műalkotások szükségszerűen személyes 

szolgáltatásokon alapulnak. 

A közgazdászok általában egyetértenek abban, hogy az elmúlt ötven 

évben a munka termelékenysége a művészetek nagy részében kevésbé 

nőtt, mint máshol. Bár a művészek jövedelme elmaradt, a 

munkaerőköltségek jobban emelkedtek, mint máshol. Ezek a 

megállapítások a művészetek költségbetegségének jelenlétét 

bizonyítják.3 A művészetek kisebb területein, például a klasszikus 

zenében, ahol a minőség nagyjából állandó maradt, a relatív költségek 

emelkedése volt a legnyilvánvalóbb. Az élő popzenei koncertek 

költségei szintén emelkedtek, bár kevésbé drámaian, mivel a 

látogatottsági mutatók is nőttek. A költségbetegség intenzitása tehát 

művészeti ágtól függően változik. 

A költségbetegség jelenléte és intenzitása három körülménytől vagy 

feltételezéstől függ: 
1 a minőség állandó,4 

2 nincs technológiai fejlődés, és 

3 a munkaerőköltségek magasak. 

 
Ráadásul, csak azért, mert a költségbetegség a művészetek egy területén 

található, nem feltétlenül jelenti azt, hogy rosszindulatú. Az, hogy 

vírusos-e, két további feltételezéstől függ: 

4 a növekvő költségeket nem kompenzálják a megnövekedett bevételek, és 

5 az ízlések állandóak. 

 
Ezeket a feltételezéseket a következő szakaszokban fogom megvizsgálni. 

Ezek különböző mértékben vonatkoznak a kulturális filmekre. Ezért a 

betegség jelenléte és sajátos virulenciája inkább fokozatok kérdése, 

mint minden vagy semmi. 
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3 A technikai fejlődés mindig is része volt a művészeteknek 

 
Állandó a minőség, és nincs technikai fejlődés a művészetekben? A két 

feltételezés összefügg: az állandó minőség általában a technikai fejlődés 

hiányát jelenti, míg a technikai fejlődés a minőség változását. A 

művészeti fogyasztók gyakran követelik, hogy a minőség állandó legyen; 

ez különösen igaz az előadóművészetekre. Az állandó minőséget a 

növekvő költségektől függetlenül fenn kell tartani. Ez összhangban van 

azzal az általános művészeti hozzáállással, hogy a szakrális 

művészetnek nincs ára, és hogy a költségek soha nem befolyásolhatják a 

minőséget. Ezért nem is olyan meglepő, hogy a minőség a Baumol és 

Bowen által az előadó- művészetekre kidolgozott költségbetegség-

modellben is fontos tényező.5 Művészetkedvelőként ezek a 

közgazdászok alaposan elsajátították a művészeti világ dogmáit. 

Mindazonáltal furcsa, hogy minden fejlődő társadalom egyik alapvető 

szempontját, a minőség változását a művészetek esetében 

érvénytelennek feltételezik. 

Vagy talán nem is olyan furcsa. Ha ugyanis figyelmünket az elmúlt 

száz év hagyományos előadóművészetére korlátozzuk, az a 

benyomásunk támadhat, hogy a minőség állandó maradt, és nem volt 

érzékelhető termelékenységnövekedés. Ha azonban a kultúra többi 

területét nézzük, jelentős termelékenységnövekedést tapasztalunk. Az 

elmúlt ötven évben például a "kereskedelmi" (popzenei) előadásokat 

nem hátráltatta az állandó minőség iránti igény, és számos olyan 

technológiai fejlesztést vezetett be, amely növelte a termelékenységet. 

A technológiai változás a művészetekben nem újdonság. A művészeti 

termékek a technológiai fejlődésnek köszönhetően folyamatosan 

változnak a korral. Ez vonatkozik a mai hagyományos művészeti formák 

elődeire is. Például a neves klasszikus zeneszerzők művei is 

változhattak a korukban és utána is. Folyamatosan új előadási formákat 

és új hangszereket vezettek be. A közönség általában tapsolt a minőségi 

változásoknak. 

A művészetek nemcsak alkalmaztak, hanem kezdeményeztek és 

feltaláltak új technikákat. Olyan emberek, akiket ma művészeknek 

tekintünk, vezették be a zenei notációs rendszereket. Ez a 

termelékenység óriási növekedéséhez vezetett. Bach írott zenéjét 

például világszerte szó szerint több millió hallgató előtt adták elő. A 

középkori zenészek által egy egész életen át elért közönség ehhez képest 

semmi volt.6 A kották nem csak a hivatásos zenészeket szolgálták; a 

kiadott kották lehetővé tették, hogy ez a zene a középosztálybeli 

otthonokba is eljusson. (Olyan zeneszerzők, mint Telemann és Mozart, 
mindannyian támogatták zenéjük ilyen módon történő terjesztését. Így 

kerestek plusz pénzt, miközben hírnevük is nőtt. 7) A képzőművészek 



 

eközben kifejlesztették az olajfestéket és a litográfia technikáját. Az 

olajfestékek legalább három évszázadon át minden gyártott festék 

gerincét képezték. 
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A mai kereskedelmi nyomtatásban a legtöbbet használt technika még 

mindig a litográfia elvén alapul. 

Bár az új technikák elkerülhetetlenül a meglévő termékek 

megváltoztatásához vezettek, ezek a változtatások nem akadályozták 

meg azok használatát. Az új technikák nemcsak a meglévő termékeket 

változtatták meg, hanem új művészi lehetőségeket is nyitottak, amelyek 

következésképpen új típusú műalkotások kialakulásához vezettek. 

Újabb példa erre a számítógép: a szövegszerkesztő, a zenei notációs 

programok (Finale és Cubase), az elektronikus zenei programok, a 

rajzprogramok, a fotómanipulációs programok (PhotoShop) stb. 

nemcsak időt takarítanak meg, hanem megváltoztatják a meglévő 

termékeket, és új termékek kifejlesztésére ösztönöznek. 

Az előadóművészetekben az új hang- és vizuális erősítési technikák 

- az úgynevezett videofalakon keresztül - széles körben elterjedt. Ez a 

technológia lehetővé teszi, hogy kisebb együttesek és szereplők 

nagyobb közönség előtt is felléphessenek. E technikák alkalmazásával a 

meglévő termékek szükségszerűen megváltoznak, miközben új 

termékek jelennek meg a színpadon. 

A technológiai fejlődés közvetve a művészetekre is hatással van. 

Például az előadásokra történő jegyfoglalás és -értékesítés az elmúlt 

évtizedekben a számítógépes rendszerek bevezetésével sokkal 

hatékonyabbá vált. A színházi világítástechnika is jelentősen javult, és 

ma már kevesebb munkaerőt igényel. 

A művészet technikai reprodukciója nem csak azért érdekes, mert 

a művészetekben a termelékenység növelésének lehetőségét mutatja be, 

hanem azért is, mert jó példa a költségbetegség rendkívül relatív 

jellegére. Az előadások reprodukálása cd-n, rádión, film-en, tele-

vízióban, videokazettán és most már dvd-n, valamint a festmények 

reprodukálása művészeti könyvekben világosan mutatja, hogy a 

technikai fejlődés hogyan tette lehetővé, hogy a művészetek egyre 

nagyobb közönséghez jussanak el, sőt, jobban, mint bármely más, 

eddig tárgyalt mechanizmus vagy szerkentyű. Egy óra élőben előadott 

művészet könnyen több mint százszor annyiba kerül, mint egy óra 

művészet otthon, a televízióban, egy cd-t hallgatva, vagy egy 

kölcsönzött videokazettát vagy dvd-t nézve otthon. 8 A technikai 

sokszorosításnak köszönhetően a technikailag sokszorosított 

művészeti termék a személyes szolgáltatás területéről az olcsó ipari 

áru tartományába kerül. 

Cowen, aki a művészetek technikai fejlődésének számos más példáját 

is bemutatja, a megnövekedett sokszínűséget a termelékenység 

növelésének könnyen figyelmen kívül hagyható formájának tekinti. 

Nemcsak az előadók sokoldalúbbak, mint kétszáz évvel ezelőtt, hanem a 

fogyasztók számára elérhető zenei stílusok sokfélesége is nagyobb. A 

megnövekedett sokszínűség több minőséget és következésképpen 

nagyobb teljesítményt sugall. A művészetek termelékenysége, 

nyugodtan mondhatjuk, megnőtt.9 



 

Számos lehetőség van a munkaerő-takarékos technológiák bevezetésére. 
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technikák, amelyek a művészetek termelékenységének növekedéséhez 

vezetnek. Ez nem jelenti azt, hogy a munkaerő-megtakarítási 

technikáknak nincs határa. A művészeteknek és különösen az élő 

előadásoknak valamilyen formában személyes szolgáltatásokat kell 

nyújtaniuk. Mivel az élő előadások személyes szolgáltatást igényelnek a 

színpadon élő emberek formájában, ez a szempont korlátot szab a 

meglévő termékek lehetséges változtatásainak és új termékek 

bevezetésének. (Meg kell azonban jegyezni, hogy az ipari fogyasztási 

cikkek előállításához használt folyamatok is "a kreatív munka bizonyos 

redukálhatatlan mennyiségére támaszkodnak".10 Ezért nem csak a 

művészetek szembesülnek a munkaerő-takarékos technikák korlátaival; 

végső soron minden termelési folyamat szembesül ilyen korlátokkal). 

Ha megfigyeljük a művészeti technológiai innováció típusainak hatalmas 
változatosságát, akkor néhány első megjegyzést tehetünk a 
költségcsökkentéssel kapcsolatban. Mivel a minőség soha nem állandó, 

a költségbetegség nem zárja ki a munkamegtakarítást és a 

termelékenység növekedését a művészetekben (54. tézis). Ráadásul 

hamis az az elképzelés, hogy a művészetekben általában nem sok 

technológiai előrelépés és termelékenységnövekedés történt (55. tézis). 

 
 

4 Nincs igazi teljesítmény 

 
Amikor a költségek emelkednek, a természetes reakció az, hogy a 

kiadások csökkentésének módjait keressük. Amikor például a 

műteremhelyárak emelkednek, néhány festő otthon kezd el dolgozni. 

Így "meg tudnak maradni a szakmában". 

Az előadóművészetben is léteznek egyszerű módszerek a kiadások 

csökkentésére, amikor a költségek emelkednek. Az egyik ilyen módszer 

a nagyobb közönség előtt való fellépés, a másik pedig az, hogy kevesebb 

előadó áll a színpadon. Ha mindkettőt egyszerre változtatják meg, a 

termelékenység jelentősen növelhető. Jacques Brel zenéjét például 

előadhatja egy 70 tagú zenekar kétszáz ember előtt, vagy egy olyan 
szólóművész, mint Mike Almond háromezer fős közönség előtt. Az első 

esetben az egy fogyasztóra (vagy fogyasztási egységre) jutó költség 

körülbelül háromezerszer magasabb.11 Más szóval, ebben az esetben a 

szólóelőadó körülbelül háromezerszeresére növeli a pro- duktivitást. 

(Mivel a közönség mérete és az előadások száma változhat, jobb, ha a 

fogyasztási egységeket számoljuk, és nem a termelési egységeket, mint 

például az előadások vagy a produkciók. 12) 

Ha az emberek nem hajlandók nagyobb együttesekért fizetni, akkor a 

természetes megoldás a kevesebb fellépő és a nagyobb közönség lenne. 

Ez figyelhető meg, bár az erősebben támogatott hagyományos 



 

művészetekben kevésbé. Mindazonáltal még egyes hagyományos 

területeken is csökkent az előadók száma. Például az átlagos szereplőgárda 

nagysága egy év alatt 
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30 éves időszakban az amerikai színházakban 16,8-ról 9,3-ra csökkent, 

ami majdnem százalékos50 csökkenést jelent.13 A kortárs komolyzenei 

előadások szintén csökkentették az előadóművészek számát. Még ha a 

Geraldhoz hasonló vállalkozók azt is állítják, hogy döntéseiket kizárólag 

művészi megfontolások alapján hozzák meg, nehéz elhinni, hogy a 

kiadásoknak nincs valamilyen közvetett befolyásuk a döntésekre. 
(Baumol, aki a csökkentett szereposztás jelenségét hozta felszínre az 

USA-ban, azért tette ezt, hogy a támogatások növelését befolyásolja. Úgy 

érezte, hogy a csökkentések káros hatással vannak a művészetekre.14 

Ezért elég nyilvánvaló, hogy Baumol nem hiszi, hogy az ilyen jellegű 

csökkentések művészi döntésekből erednek). 

Ha a minőség állandó, a munkaerő csökkentése általában lehetetlen. 

A hagyományos előadóművészetben az igazi vagy hiteles előadás, 

amelyben a művész eredeti szándékát a lehető legpontosabban 

megközelítik, szinte vallásos buzgalommal követett cél. Ez különösen 

igaz a klasszikus zenére. (Mivel azonban a zeneszerző szándéka nem 

mindig nyilvánvaló, előfordulnak kisebb minőségi vagy értelmezési 

eltérések, és ezek az értelmezések végtelen vitákat váltanak ki arról, 

hogy egy adott előadás mennyire felel meg az eredetinek). 

De mikor tekinthető egy előadás az eredeti hiteles másolatának? 
Nelson Goodman teoretikus megközelítése szerint az előadások csak 

akkor tekinthetők egy mű pontos másolatának, ha a művész minden 
utasítását végrehajtják. A rossz hangjegyek, módosított párbeszédsorok, 

az eredetiben nem előírt szereplők vagy hangszerek azt jelentik, hogy az 

előadás nem hiteles másolat: hanem adaptáció.15 (Ha az előadók azt 

állítják, hogy hűek az eredetihez, akkor az előadás egyszerre 

hamisítvány és adaptáció). Ezek azonban formai megkülönböztetések. 
Egyrészt a zenében bizonyos "adaptációk" még mindig valódi 

előadásnak tekinthetők.16 Másrészt a színházi előadások lehetnek 
"valódi másolatok", bár a díszletek használata és a színészi játékmódok 

révén teljesen új történeteket mesélnek el.17 Az, hogy mi tekinthető 
valódi vagy adaptációnak, lényegében a konvencióktól függ. 

Ráadásul nem valószínű, hogy az előadás pontossága kizárólag attól 

függ, hogy mi történik a színpadon. A 3. fejezet azt állította, hogy a 

fogyasztási módok szerves részét képezik a műalkotásnak. A mű 

fogyasztásának módjában bekövetkező változás is megváltoztatja a 

műalkotást. Ha az egyik este csak fizető ember van a nézőtéren, míg egy 

másik este fizető ezer, akkor ez lényegében két nagyon különböző 

esztétikai élmény. 

Még ha a régi remekművek előadásának körülményeit a legapróbb 

részletekig lemásolnánk is - a hangszerek, az előadói tér, a ruházat, a 

közönség mérete, mind-mind pontosan olyanok lennének, mint az első 

előadások idején -, a művek akkor sem lennének pontosan 

ugyanolyanok, egyszerűen azért, mert ma már teljesen más emberek 

vagyunk. Érezzük és érzékeljük 
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a dolgok másképp történtek, mint a korabeli kastélyokban és kúriákban 

a közönség. Ezek a változások, valamint a gyártási technikákban 

bekövetkezett változások hatással vannak a művészet fogyasztására, és 

következésképpen magára a műalkotásra is. Az állandó minőség illúzió. 

Az igazán pontos előadás nem létezik. 

Ugyanez vonatkozik a műtárgyakra is. Még ha egyes festmények már 

a múzeumok megnyitása óta ott lógnak is, a múzeumok környezete 

folyamatosan változik. Ez a múzeumok múltbeli tereit ábrázoló 

litográfiákból és metszetekből is kitűnik. Úgy tűnik, hogy egy múzeum 

megjelenése körülbelül minden ötvenedik évben drasztikusan 

megváltozik. Így a mai múzeumlátogatóknak nem lehet ugyanaz az 

esztétikai élményük, mint a régmúlt idők nézőinek. Ismétlem, egy 

műalkotásnak nincs önálló létezése. A körülmények befolyásolják a 

műalkotást. 

Az autentikus előadás megszállottsága, különösen a klasszikus 

zenében, maga is a kor terméke. A fent említett 19. századi romantikus 

felfogással áll kapcsolatban, amely továbbra is uralkodó attitűd a 

művészvilágban. E felfogás szerint a művészeket, különösen a régi 

mestereket, zseniként tisztelik, és műveiket mindenáron "tisztelni" kell. 

 
 

5 A technikai innováció tabuizálása a klasszikus zenében a kor 

terméke 

 
A hiteles előadás nem valamilyen objektív adottság, hanem 

konvenciókon alapul. A művészetekben a változáshoz és az 

innovációhoz való hozzáállás bizonyosan nincs kőbe vésve. Az a 

felfogás, hogy a változás egyes művészeti ágakban elfogadhatatlan, egy 

adott kor és hely társadalmi attitűdjeiben gyökerezik. Mindazonáltal 

ezek az attitűdök egy adott korszak diktumává válhatnak. Például a 

klasszikus zene fogyasztói és forgalmazói már több mint egy évszázada 

ragaszkodnak egy bizonyos állandó minőséghez, és továbbra is 

ellenállnak az új termékeknek. 

A dzsesszel és a popzenével ellentétben a klasszikus zene 

elektronikus erősítése ellen szinte általános tabu van. Csak az utóbbi 

időben ez a tabu legalábbis a szabadtéri koncertek esetében veszített 

némi csípősségéből. A beltéri koncertek esetében ez a korlátozó tabu 

továbbra is fennáll. Mindazonáltal a különböző országok között vannak 

különbségek. A londoni Royal Fes- tival Hallban a zenekar háromezres 

közönség előtt játszhat, a terem egy részében elektronikus erősítéssel. 

(Hollandiában voltak és vannak is elektronikus erősítési kísérletek, de 

az eredményeket nem használhatják fel a helyárak csökkentésére; a 

kísérletek szigorúan a hangminőség javítására irányulnak. 18) 



 

Az idő múlásával a hozzáállás változása szembetűnő. A 1750körülbelül 
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1850-ben új és hangosabb hangszerek kezdték felváltani az 

együttesekben használt hangszerek nagy részét, amelyekre Bach és 

Mozart zenét írt. Sok új és hangosabb hangszer került bevezetésre, míg 

például a hegedű száma megnőtt. Mindkét esetben megváltozott a 

hangszín; egy zenekar hangzása sokkal jobban megváltozott, mint 

jelenleg az elektronikus erősítés által. Különösen igaz ez a csembalónak 

a zongorával való felváltására. A hangosabb, újabb hangszerek 

folyamatosan váltották fel az eredeti hangszereket, és ezt a tendenciát a 

legtöbb közönség nagyra értékelte. Az akusztikailag érzékeny 

kialakítású koncertterem létrehozásakor alkalmazott újítások 

hozzájárultak az általános erősítéshez, és drámaian megváltoztatták a 

hangszínt is. 

A hangosabb hangszerek kifejlesztése a szimfonikus zenekarok 

számára körülbelül a tizenkilencedik század felénél leállt.19 (A 

fejlesztések azonban folytatódtak a fúvószenekarok és a jazz-zenekarok 

terén. Azt lehet állítani, hogy már a tizenkilencedik században a művész-

zseni romantikus felfogása, akinek munkáját mindenáron tiszteletben 

kell tartani, már erősen hátráltatta a klasszikus zene technikai 
innovációját. Ennek ellenére valószínűbb, hogy miután a termek 

megépültek, az élőzene iránti igényt a következő évtizedekben is ki 

lehetett elégíteni. Ez tompította a technikai innováció szikráját). 

A huszadik században a klasszikus zenei közönség annak ellenére 

nőtt, hogy a munkaerőköltségek emelkedni kezdtek. Ezúttal azonban 

nem voltak új technikai vívmányok, amelyek ellensúlyozhatták volna a 

költségeket.20 A művészvilág megváltozott. A művészetek státusza 

emelkedett, és a régi mesterek romantikus tisztelete szilárd előadási 

rutint, és ezzel együtt a technikai változtatások tabuját is 

megteremtette. 

Mivel a klasszikus zenében nem mindig létezett tabu a változásra, ez 

a kor terméke kell, hogy legyen. A tabu elhúzódásához azonban 

nemcsak a művészek, hanem az egész művészvilág hozzájárul. Ha a 

koncerttermek rendezői húsz évvel ezelőtt kezdték volna el használni az 

elektronikus erősítést, erőfeszítéseik nem vonzottak volna nagyobb 

közönséget. Épp ellenkezőleg, sokan valóban otthon maradtak volna, 

mert a megváltoztatott terméket rosszabbnak tartották volna. 

Az, hogy a helyettesítő termékek alsóbbrendűnek minősülnek-e, a 

fogyasztók típusától függ. Elméletileg az egyik típusú közönség 

fokozatos elvesztését egy új, talán fiatalabb közönség megnyerésével 

lehet kompenzálni. Egészen a közelmúltig ez nyilvánvalóan nem volt 

lehetőség a klasszikus zenében. A változás tabuja olyan erős, hogy a 

közönség és a producerek elítélnek mindenkit, aki új formátumok vagy 

újítások bevezetésével új közönség elérését fontolgatja. Csak 

mostanában tűnik úgy, hogy a klasszikus zenei világ egy kicsit 

nyitottabbá vált. Ez a legvilágosabban az elektronikusan erősített 

szabadtéri koncertek és a zenei koncertek terjedésében mutatkozik meg. 
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javaslatok a repertoár módosítására. 

A klasszikus zenei igazgatóknak számolniuk kell azzal az időzített 

bombával, hogy közönségük drámaian öregszik, ezért drasztikus és 

kockázatos lépéseket kell fontolóra venniük. Simon Rattle, a Berlini 

Filharmonikus Zenekar vezetője például nemrégiben bejelentette, hogy 

koncertjein olyan énekesekkel, mint Udo Jürgens, a szürke ("schlager") 

repertoárt is műsorra tűzi. (Elgondolkodtató, hogy nincsenek-e 

kreatívabb alternatívák, amelyek művészileg érdekesebbé tennék az 

eseményeket, és amelyek idővel szélesebb közönséget is vonzanának). 

Az előző szakaszban tárgyalt teljesítmények összehasonlító 

integritása és az ebben a szakaszban tárgyalt költségtakarékos inno- 

vációkhoz való viszonyulás relatív jellege a költségbetegségekkel 

kapcsolatos további megfigyelésekhez vezet. A költségbetegség nem 

egyszerűen a műalkotás belső tulajdonságaiból ered. A műalkotások 

ember alkotta művek, és így a költségbetegség is. A költségbetegség 

súlyossága nem rögzített. Minél vonakodóbb a művészeti világ, hogy 

bizonyos művészeti termékeket olcsóbbakkal helyettesítsen, annál súlyosabb 

lesz a költségbetegség, és fordítva (56. tézis). 

A költségbetegség első két alapvető feltételezése, miszerint a minőség 
állandó, és hogy nincs technikai fejlődés, nagyrészt nem igaz. Éppen 
ellenkezőleg, a művészetekben gyakoriak a minőségi változások, és a 

művészetek mindig is profitáltak és profitálnak a technikai fejlődésből (57. 

tézis). 

 
 

6 A költségbetegség hozzájárul az alacsony jövedelmekhez, míg a 

belső szubszidiaritás megfékezi a költségbetegséget. 

 
Az 5. fejezetben megjegyeztük, hogy a művészeti ágazatban viszonylag 

alacsonyak az órabérek. Hogyan okozhatja a költségbetegséget a magas 

munkaerőköltség, amikor az átlagos órabérek alacsonyak? Először is, a 

munkaerőigény lehet olyan nagy, hogy a relatív munkaerőköltségek az 

alacsony jövedelmek ellenére is magasak maradnak. Másodszor, a 

művészetekben a jövedelmek változnak, és így a költségbetegség is. 

Az első pont a költségbetegség középpontjában áll. A költségbetegség 

súlyossága szempontjából az egy fogyasztási egységre jutó teljes 

munkaerőköltség számít, nem pedig az órabér. Az óránkénti jövedelem 

befolyásolja a munkaerőköltségeket, de az egy óra fogyasztáshoz 

szükséges órák száma is. Általában a művészetekben az egy fogyasztási 

órára jutó munkaerőigény magasabb, mint más ágazatokban. Más szóval 

a termelés munkaintenzitása magas. Ez azt jelenti, hogy a 

munkaerőköltségek viszonylag magasak lehetnek, még akkor is, ha az 

órabérek viszonylag alacsonyak. Az alacsony bérektől függő 



 

peremtermelés például általában magas munkaintenzitással jár, és így 

szintén ki van téve a költségbetegségnek. 



166 A 

KÖLTSÉGBETEGSÉG  

 

Másodszor, a munkaerőköltségek aránya az összköltségekhez 

viszonyítva magasabb a művészetekben, mint más ágazatokban, de a 

különböző művészeti ágak között is eltérések mutatkoznak. A 

munkaerőköltségek gyakran nagyon magasak a már kialakult és 

gyakran strukturálisan támogatott előadóművészetekben. A 

munkaerőköltségek alacsonyabbak, de általában még mindig jóval az 

átlag felett vannak azokon a művészeti területeken, ahol a művészek 

részben saját magukat támogatják, vagy önkéntes minőségben 

közreműködnek. A munkaerőköltségek azonban normálisak, sőt 

alacsonyak azokon a területeken, amelyek a művészetek technikai 

reprodukciójával foglalkoznak. 

Ez azt jelenti, hogy a költségbetegség súlyossága a művészeteken 

belül változik. Mivel például a táncosok többsége nem a befutott 

társulatoknál dolgozik, és így nagyon keveset keres, a táncosok 

átlagjövedelme alacsony. Mindazonáltal a táncosok egy kis százaléka, 

akik strukturálisan finanszírozott társulatoknak dolgoznak, kevesebbet 

keres, de nem sokkal kevesebbet, mint a hasonló szakmabeliek.21 Ezért 

ebben a tekintetben a költségbetegség jobban sújtja a befutott 

társulatokat, mint a kevésbé officiális társulatokat. 

Az operavilágban és a művészetek néhány más területén is a sztárok az 

átlagjövedelem többszörösét keresik. Itt a munkaerőköltségek az 

összköltségek sokkal nagyobb részét tehetik ki, mint más művészeti 

ágazatokban, ahol nincsenek szupersztárok, így a költségbetegség 

hatása különösen intenzív. Ráadásul a sztárok jövedelmei gyorsabban 

emelkednek, mint az átlagjövedelmek.22 Mivel általában csak néhány 

sztárnak van hely (a fogyasztók korábban említett korlátozott 

sztárkapacitása miatt), relatív jövedelmük rendkívül magas lehet. Ezért 

az egy fogyasztási egységre jutó munkaerőköltségek aránya is 

emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a költségbetegség drámaian érinti a 

hagyományos előadóművészeteket, ahol létezik sztárrendszer, 

különösen az operát. 

A strukturálisan támogatott vállalatok esetében az adományok és a 

támogatások egyrészt súlyosbítják a betegséget, másrészt enyhítik 

annak hatásait. Az adományokból és támogatásokból származó 
többletbevételek miatt a strukturálisan támogatott vállalatok 

megengedhetik maguknak, hogy magasabb béreket fizessenek, 

miközben áraikat viszonylag alacsonyan tartják. Ráadásul a kormányok 

általában csak azzal a feltétellel támogatják az ilyen típusú vállalatokat, 

hogy "tisztességes" béreket fizetnek. A kormányok például 

megkövetelik a munkaadók és a munkavállalók közötti kollektív 

szerződéseket.23 Ez azt jelenti, hogy a munkaerőköltségek általában 

magasabbak, mint a hasonló "kereskedelmi" vagy alternatív 

vállalatoknál. Ezért egyrészt a költségbetegség súlyosabb a 

strukturálisan támogatott vállalatok esetében. Másrészt azonban a 

kormányzat általában magasabb támogatások formájában kompenzálja 

az éves béremelést. Ezért, bár a betegség félreérthetetlenül jelen van, a 



 

hatása kevésbé érezhető. A költségbetegség rosszindulatát az egyre 

növekvő támogatások fékezik (58. tézis). 

Míg a kormányoktól és adományozóktól származó bevételek a betegséget 
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kevésbé rosszindulatú, a már működő társulatok esetében az alacsony 

jövedelmek, a művészek és rokonok belső támogatásának 

köszönhetően, segít megfékezni a költségbetegséget a nemoffizikai és 

alternatív művészeti ágazatokban. 

Ha az egy fogyasztási egységre jutó munka mennyisége az ipari és 

mezőgazdasági ágazatokban tovább csökken, míg a művészeti 

ágazatokban magas marad, akkor a relatív jövedelmeknek évről évre 

tovább kellene csökkennie ahhoz, hogy a költségbetegség tartósan 

visszaszoruljon. Márpedig, mint korábban említettük, a jövedelmek 

jelentősen csökkentek és továbbra is csökkennek.24 Sőt, a másodállások 

növekvő jelentősége arra utal, hogy a művészek belső 

szubvencionálásának és így a művészetből származó jövedelmek 

további csökkenésének határait még nem érték el. Mivel a művészek 

hajlandóak alacsony jövedelemért dolgozni, a költségbetegség kevésbé 

hat a művészetekre, mint amennyire egyébként hatna. Normális 

jövedelmek esetén a művészeti termékek árai magasabbak lennének, és 

ezért az ágazat kisebb lenne. Csak azért, mert a művészek hajlandóak 

alacsonyabb bérekért dolgozni, meg tudják tartani a munkájukat. Ebből 

következik, hogy a költségbetegség közvetve hozzájárul az alacsony 

művészeti jövedelmekhez.25 

Amikor a gazdasági átlagtermékenység emelkedik, a művészetek 

bizonyos, az önkéntesektől és amatőröktől jobban függő ágazatai 

kevésbé sérülékenyek. Elgondolkodtató, hogy idővel az amatőr szektor 

felemelkedése és az amatőröket és a hivatásosokat elválasztó korlátok 

lebontása vajon a társadalomnak a költségbetegségre adott válaszai 

közé fog-e tartozni. Például számos hivatásos klasszikus zenei kórust és 

hivatásos jazz big bandet már felváltottak olyan amatőr csoportok, ahol 

csak a rendezőt fizetik. A költségbetegség megléte szükségessé tette a 

munkaerőköltségek csökkentését, ami lehetővé tette a zenei produkció 

ezen formáinak túlélését. 

A költségbetegség ellen az alapvető orvosság a munkaerő tőkével 

való helyettesítése. Ez történt a technikai reprodukció területén a 

művészetekben. Az irodalom, a cd-n vagy az interneten megjelenő zene 

és a vizuális média, mint a videó, a dvd és a televízió előállításában a 

relatív munkaerőköltségek sokkal alacsonyabbak, mint máshol, néha 

még az ipari és mezőgazdasági ágazatoknál is alacsonyabbak. Ezért 

jelenleg nincs költségbetegség ezekben a médiumokban. (És mégis, a 

hollywoodi megafilmes produkciókban, a kidolgozott 

szupersztárrendszerükkel a munkaerőköltségek növekedését 

tapasztalták. Érvelhetünk amellett, hogy végül a relatív 

munkaerőköltségek minden más médiában is emelkedni fognak. 

Azonban még ha emelkednek is, ez nem feltétlenül jelenti a 

költségbetegség példáját. 26) 



 

Az ebben a szakaszban végzett elemzés a következő 
megállapításokhoz vezet. Egyrészt a költségbetegség hozzájárul a 

művészetekben amúgy is alacsony jövedelmekhez (59. tézis). Másrészt a 

művészek belső támogatása enyhíti a költségbetegség bizonyos hatásait 

(60. tézis). A művészek közötti sztárrendszer csak súlyosbítja a 

betegséget (61. tézis). 
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7 A műalkotások iránti keresletnek nincs határa 

 
Még ha a három feltételezés, amelyen a költségbetegség létezése alapul, 

érvényes is, a betegség nem mindig rosszindulatú. Csak akkor 

rosszindulatú, ha a bevételek nem nőnek eléggé ahhoz, hogy fedezzék a 

növekvő költségeket. Más szóval, ha a munkaerőköltségek emelkednek, 

de a fogyasztók hajlandóak magasabb árakat fizetni e költségek 

ellensúlyozására, akkor a betegség ugyan létezik, de nem rosszindulatú. 

A művészetek ekkor a növekvő költségek ellenére is tovább flúzzák 

magukat. 

Az általános vélekedés szerint a fogyasztók nem hajlandóak 

magasabb árat fizetni az élő előadásokért, ami fedezi a költségeket. A 

fogyasztók ehelyett inkább ipari fogyasztási cikkekre költenék a 

pénzüket, amelyek az évek során viszonylag olcsóbbá váltak. 

Támogatások nélkül az árak túl magasak lesznek, és az élő 

előadóművészetet a kihalás fenyegeti. Úgy tűnik, hogy manapság a 

művészeteken belüli és kívüli valós idejű szolgáltatásoknak egyre 

kevesebb esélyük van a piacon való túlélésre. 

Mindazonáltal nem minden valós idejű szolgáltatás halt ki. Bár ma 

már talán kevesebb háziszolga van, mint száz évvel ezelőtt, a 

prostituáltak szolgáltatásaiért való fizetési hajlandóság lépést tartott az 

árak emelkedésével. A pszichiátereknek - más szakmák mellett - szintén 

sikerült a valós idejű szolgáltatások új piacait lefedniük. Nyilvánvaló, hogy a 

növekvő költségek nem feltétlenül vezetnek a kereslet csökkenéséhez. 

A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a jövedelem 

növekedésével párhuzamosan az egy főre jutó művészeti kiadások a 

második világháború óta folyamatosan emelkedtek.27 A nemzeti 

jövedelem és a munkaerő egyre nagyobb százalékát fordítják a 

művészetre.28 Ez egyaránt vonatkozik a szabad művészetekre és a 

tágabb értelemben vett művészetre. Az élő előadásokra fordított 

kiadások sem képeznek kivételt. Az Egyesült Államokban például az egy 

főre jutó előadóművészeti kiadások a rendelkezésre álló jövedelem 

százalékában kifejezve több mint kétszeresére nőttek 19751997 és 

1997 között. Nagy-Britanniában a viszonylag rövid, 1980 és 1988 

közötti időszakban mind az élő művészeti eseményekre, mind a 

kulturális javakra és szolgáltatásokra fordított kiadások reálértéken 

több mint kétszeresére nőttek. Az összes fogyasztói kiadás százalékában 

kifejezve a két kategória egyaránt 30%-kal nőtt. Hollandiában az élő 

előadóművészetre fordított egy főre jutó kiadások gyorsabban nőttek, 

mint a kultúra más formáira fordított kiadások, a televíziós 

berendezésektől a CD-kig. Ez azt jelenti, hogy az egyre gazdagabb 

fogyasztók egyre nagyobb összegeket költenek a művészetekre. 

A legtöbb országban a megnövekedett kiadások több mint 

kompenzálták az emelkedő árakat. Ezért átlagosan az egy főre jutó 

részvétel is nőtt, de ez nem minden művészeti ágra érvényes. Míg a 

fogyasztók gyakrabban jártak popkoncertekre, addig a komolyzenei 



 

koncertekre valamivel ritkábban, a színházba pedig jóval ritkábban. Ez 

figyelembe véve nem is olyan meglepő eredmény. Amikor a jövedelmi 

szintek 
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emelkedik, az élő előadóművészetre fordított kiadások növekedésére 

lehet számítani. Végül is a művészet luxuscikknek számít, és ha az 

embereknek több a rendelkezésre álló jövedelmük, akkor valószínűleg 

többet költenek luxuscikkekre. Ha jobban belegondolunk, ez nem 

minden luxuscikkre egyformán érvényes. A legtöbb művészeti termék - 

az előadóművészettől az irodalomig - bizonyos mennyiségű időt követel 

a fogyasztóktól. 29 És bár a jómódú fogyasztóknak több elkölthető 

pénzük lehet, gyakran kevesebb szabadidővel rendelkeznek, mivel 

általában hosszú munkanapokat töltenek. Ezért valószínűbb, hogy a 

fogyasztókat inkább a drága luxuscikkek vonzzák, amelyek kevesebb idő 

alatt több elégedettséget nyújtanak. Ha ez igaz, akkor a növekvő 

jövedelmi szintnek inkább kevesebb, mint több keresletet kellene 

eredményeznie az előadóművészet iránt. (A jövedelmi hatás ekkor 

negatív.) De eddig ez nem volt így az előadóművészetek esetében, bár az 

irodalom esetében részben igaz. Hiszen Európában viszonylag kicsi a 

rendkívül hosszú munkahetet dolgozók csoportja, miközben egyre több 

átlagos jövedelmű ember kezd részmunkaidőben dolgozni, és így a 

jövedelmet rövidebb munkahétre cseréli.30 És még ha a fogyasztók 

ritkábban is járnak élő előadásokra, mert kevesebb szabadidejük van, 

hajlamosak többet költeni egy-egy eseményre, és így a teljes költés még 

mindig növekedhet. 

A művészeti és egyéb szolgáltatások, például az egészségügyi ellátás 

iránti kereslet végtelen lehet. Míg a fogyasztóknak csak korlátozott 

számú autóra vagy televízióra van szükségük, addig a művészet és más 

szórakozási lehetőségek iránti igényüknek úgy tűnik, nincs határa. A 

foglalkoztatás szempontjából ez előnyös lehet. Bár az ipari és 

mezőgazdasági ágazatokban az alacsonyabb költségek egyre olcsóbbá 

és olcsóbbá teszik a termékeket, növelve a közjólétet, egyre kevesebb 

munkalehetőséget is kínálnak. Ez azonban nem teremt 

munkanélküliséget, mert több munkaerő sodródik át a munkaigényes 

szolgáltatási szektorba, amelybe a művészetek is beletartoznak. (Az 

amerikai munkaerő kevesebb, mint egynegyede dolgozik még mindig az 

ipari és agrár-kulturális szektorban. Ezért azt, amit betegségnek 

neveztek, éppúgy lehet egészséges fejlődésnek is tekinteni. 

A szolgáltatási gazdaságra való átállás azonban nem mindig megy 

zökkenőmentesen. Az 1950-es és 60-as években sok fogyasztó számára 

az olcsó iparcikkek sokfélesége és választéka bizonyára nyomasztó, ha 

nem egyenesen zavaró volt. Ez a gyors és hirtelen váltás a szolgáltatási 

javakról (beleértve az élő művészetet is) a feldolgozott árukra a 

"túlkompenzáció" egy formája lehetett. Azóta évtizedekbe telt, mire 

ismét kiegyensúlyozottabbá vált a szolgáltatások és a feldolgozott áruk 

közötti választás. (Azzal lehet érvelni, hogy a művészeti támogatásokra 

szükség volt ahhoz, hogy túléljék ezt a nehéz időszakot). 



 

Ebből a szakaszból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
művészeti költségek növekednek, de az eladásokból származó 
bevételek is emelkednek. A művészetek egyes területein a 

költségbetegség nem rosszindulatú, mert a piaci bevételek a költségekkel 

megegyező mértékben emelkednek (62. tézis). 
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8 A változó ízlés pénzügyi problémákat is okozhat 

 
Az emberek több pénzt költenek művészetre, de nem minden művészeti 

ágra. A művészetek bizonyos területein az eladások nem nőnek olyan 

ütemben, mint máshol. A költségbetegség okozhatja az alacsonyabb 

kiadásokat - a magasabb költségek magasabb árakat és kisebb 

keresletet eredményeznek -, de az ízlésváltozás is felelős lehet. Az első 

esetben a költségbetegség a versenyképesség csökkenését okozza. A 

második esetben a vásárlói preferenciák megváltoztak, és így a már nem 

kedvelt művészeti termékek kevesebb bevételt termelnek. A 

költségbetegség csak akkor rosszindulatú, ha a bevételkiesés nem az 

ízlésváltozásból, hanem a magasabb költségekből következik. 

Egy példa szemlélteti a változó költségek és a változó ízlés közötti 

nem mindig egyértelmű különbséget. Az elmúlt években a realisztikus 

portréfestmények, amelyek elkészítése szükségszerűen hosszú időt vesz 

igénybe, jóval drágábbak lettek. A munkaerőköltségek jelentősen 

emelkedtek. Ugyanebben az időszakban a jó minőségű professzionális 

fényképes portrék sokkal olcsóbbak lettek, mint a festett portrék. 

Jelenleg a fogyasztók sokkal több fényképes portrét vásárolnak, mint 

festett portrét. Ez mindenekelőtt a költségek és az árak közötti növekvő 

különbséggel magyarázható: a fényképek általában olcsóbbak. De ez a 

fogyasztói ízlés változásával is magyarázható. A fogyasztók fokozatosan 

az új terméket - a fényképeket - kezdték előnyben részesíteni. A 

harmadik magyarázat a kettő kombinációja. Ebben az összefüggésben 

fontos megjegyezni, hogy a költségek és az ízlés nem függetlenek 

egymástól. Például a fogyasztókat eredetileg vonzhatta a fényképek 

alacsonyabb ára, még akkor is, ha továbbra is a festett portrékat 

részesítették előnyben. Aztán a fényképezés térhódításával a fogyasztók 

fokozatosan hozzászoktak az új termékekhez, és elkezdték értékelni 

annak művészi tulajdonságait. Végül sok fogyasztó végül a fényképes 

portrékat részesítette előnyben. Az ízlés megváltozott. Ezért a festett 

portrék piacának jelenlegi kis méretéért valószínűleg inkább a változó 

ízlés a felelős, mint a növekvő költségek. 

Az ízlésváltozás többféleképpen is értelmezhető, amint azt a 

következő példa is mutatja. Tegyük fel, hogy az emberek növelik a 
rögzített zene fogyasztását, és csökkentik az élő előadások 
fogyasztását. (1) A szűk értelmezés szerint a meglévő fogyasztók 

megváltoztatták ízlésüket a meglévő termékek tekintetében. Az emberek 

az 1970-es években fokozatosan kevesebbet kezdtek el szórakozni 
járni, és ennek következtében ritkábban látogattak élő koncerteket, 
miközben növelték otthoni zenefogyasztásukat. A tágabb értelmezés 
szerint (2) a meglévő fogyasztók az új termékek bevezetése miatt 

változtatják meg ízlésüket. Mivel a cd-k minőségét sokkal jobbnak 

tartották, mint az LP-két, a cd-k otthoni fogyasztása egyre vonzóbbá 
vált. 

 
 A 
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tive, és átvette az élő koncertek látogatásának helyét. Végül, egy még 

tágabb értelmezés szerint (3) az átlagos ízlés azért változott meg, mert új, 

új ízlésű fogyasztók léptek be a piacra. Ebben a tekintetben a harmincéves 

fogyasztók, akik az 1950-es években komolyzenei koncertekre jártak, 

egyértelműen más ízléssel rendelkeztek, mint a mai harmincévesek. A 

mai harmincévesek minden bizonnyal ritkábban járnak komolyzenei 

koncertekre, és gyakrabban popkoncertekre. Idővel a fiatalok ízlése 

megváltozott. Mivel a teljes költés az, ami számít egy adott művészeti 

termék sikerében, itt az ízlésváltozás utolsó értelmezése az, ami minket 

érdekel. 
Bár a művészvilágban az emberek a költségbetegséget természeti 

katasztrófának tekinthetik, meg kell jegyezni, hogy ugyanaz a 

technológiai fejlődés, amelyet a költségbetegségért okolnak, lehetővé 

tette a legújabb vonzó művészeti termékek nagy részét. Sok ember 

számára a cd-k folyamatos örömforrást jelentenek. Ugyanez vonatkozik 

a televízióban, videokazettán vagy dvd-n látható művészetre is. Ezek a 

termékek fontos tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek az ízlés 

változását idézik elő. 

Mivel a költségek, az árak, a termékminőség és az ízlés egyszerre 

változik, lehetetlen pontosan elkülöníteni a költségbetegségek hatásait 

az ízlésváltozás okozta hatásoktól. Mindazonáltal néha lehetséges, hogy az 

ízlésváltozás hatásáról nagyjából képet kapjunk. 1960 és 1985 között a 

legtöbb európai kormány hozzájárult ahhoz, hogy az előadóművészet 

versenyképes árai nagyjából összhangban legyenek az élő szórakoztatás 

más formáinak és a mozinak az áraival. Ez azért volt lehetséges, mert a 

kormányok támogatásokkal kompenzálták a költségbetegség okozta 

növekvő veszteségeket. Mindazonáltal a szubvenciók ellenére a 
klasszikus zenei koncertekre és a színházra fordított egy főre jutó 

kiadások csökkentek, míg a popkoncertekre és az élő szórakoztatás más 

formáira fordított kiadások nőttek. Ezért valószínűsíthető, hogy az élő 

klasszikus zenére és színházra fordított kiadások csökkenését és piaci 

részesedésük csökkenését az ízlés változása, és nem a költségbetegség okozta 

(63. tézis). 

Mivel mind a művészeti ágazatban dolgozók, mind a politikusok úgy 

vélik, hogy a művészetek támogatása a növekvő költségek okozta 

pénzügyi problémák miatt igazságosabb, mint az ízlésváltozás miatt, a 

különbségtétel a költségbetegség és az ízlésváltozás okozta pénzügyi 

problémák között több mint akadémikus. Ebben a tekintetben meg kell 

jegyezni, hogy a költségbetegség jelenléte önmagában nem feltétlenül 

legitimálja a szubvencionálást. Még ha a házi cselédek, prostituáltak 

vagy fodrászok továbbra is növekvő munkaerőköltségekkel küzdenek is, 

senki sem érvelne a szubvencionálásuk mellett. Ez azt jelenti, hogy csak 

akkor, ha a művészetek támogatásának egyéb okai már megvannak, a 
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költségbetegség jelenléte hozzáadódik ezekhez az okokhoz. Például, ha 

a kormányok azért akarják növelni a művészeti jövedelmeket, mert az 

alacsony jövedelmeket igazságtalannak ítélik, és a költségbetegséget 

úgy tekintik, mint a 
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az alacsony jövedelmek oka, akkor a művészek jövedelmének 

támogatásának szükségessége egyre meggyőzőbbé válik. Ugyanez 

vonatkozik arra az esetre is, ha a művészetnek olyan különleges 

érdemei vannak, amelyeket az emberek alábecsülnek, és ezeket az 

érdeket a növekvő költségek veszélyeztetik. Ezért a politikusok számára 

a költségbetegség erősíti a méltányossági és pater- nalista érveket a 

támogatás mellett. 

Másrészt, ha az emberek láthatóan megváltoztatják az ízlésüket, és 

elveszítik érdeklődésüket bizonyos művészeti termékek iránt, a 

politikusok inkább a piacra bízzák ezt. Ebben az esetben a 

támogatásokat valószínűleg különösen beavatkozónak tartják, még 

inkább, mint a művészet sajátos értékeit veszélyeztető növekvő költségek 

esetében. Ha a hagyományos művészeti termékek előállítói nem tudják 

fenntartani a fogyasztók érdeklődését, akkor nagy baj. 

Ezért érthető, hogy a művészvilág miért hangsúlyozza a költségek 

emelkedését, miközben az ízlésbeli változásokat gyakran bagatellizálják. 
A klasszikus zenében dolgozók például gyakran inkább nem vesznek 

tudomást arról, hogy az ízlés megváltozott, és hogy a legtöbb fiatal 

ember manapság más zenei stílusokat részesít előnyben. Segítségért 
könyörögnek, és meg is kapják, mert a növekvő költségek áldozataként 

állítják be magukat. Nyilvánvalóan a költségbetegség gyakran 

csodaszerként szolgál (64. tézis). 

A kultúra soha nem kötött, ahogy az ízlés sem. A művészet 
változik. Stílusok jönnek és mennek. Ezért az ízlésváltozásokat nem 
lehet figyelmen kívül hagyni. A művészetek pénzügyi problémái ritkán 

erednek kizárólag a növekvő költségekből; az ízlés változása gyakran 

fontosabb (65. tézis). 

 
 

9 A popzenének vannak olyan vonzó tulajdonságai, amelyek a klasszikus 

zenéből hiányoznak 

 
Ahhoz, hogy a költségbetegség rosszindulatú legyen, az ízlésnek 

állandónak kell lennie. A gyakorlatban azonban sem az ízlés, sem a 

minőség nem állandó. Sőt, ezek egymástól függenek. Mivel az ízlés 
változását szinte mindig változó termelési technikák, valamint új, eltérő 

minőségű termékek kísérik, a változó ízlés nem csak finanszírozási 

problémákat okoz a művészetekben, hanem orvoslást is kínál ezekre a 

problémákra. Amikor új művészeti termékek lépnek a régi művészeti 

termékek helyébe, egyes művészeti ágak hanyatlásnak indulhatnak, de a 

művészetek egésze fennmarad. 

A művészetek állandó minőségének hamis elképzelése azon a nézeten 

alapul, hogy a művészetekben nincs helye a helyettesítésnek; ha új 
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művészeti termékek jelennek meg, azok csak a művészeti termékek 

meglévő készletét gyarapítják. Ez a felfogás hamis. A teljes művészeti 

termelésnek az az aránya, amelyet a társadalom az archívumába helyez, 

viszonylag kicsi. A művészeti alkotások nagy többsége, a 

képzőművészettől a popzenéig, rövid életű: ami azt jelenti, hogy 

gyakran tíz év és száz év között az alkotás után a szemétben végzi. 

Amint az az oldalon látható illusztráción látható, az 53,összes festmény, 

amely a 
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Hollandiában az aranykorban, kevesebb mint egy százalékuk maradt 

fenn napjainkig.31 Még a viszonylag könnyen archiválható művészeti 

alkotások, például kéziratok, partitúrák, színdarabok stb. is feledésbe 

merültek vagy lassan kezdenek elhalványulni jelentőségükben. Az 1930-

as évekből származó zenék nagy részét például már ritkán játsszák. A 

művészetek többsége esetében a kereslet az idő múlásával csökken, helyükre 

új, más minőségű művészetek lépnek (66. tézis). Gyakran az eredetileg 

alacsony művészetnek tekintett művészeti területek fokozatosan 

innovatívnak és versenyképesebbnek bizonyultak, mint a régebbi 

művészeti ágak. Ezek fenyegetik a régebbi művészeti ágakat, mind a 

művészeti újítások, mind a technikai újítások révén. Az új művészeti 

formákkal új stratégiák jönnek a költségbetegség kezelésében, és így az 

egységnyi fogyasztásra jutó költségek alacsonyabbak, és így az ár is. 

Ezért az alacsonyabb ár egy megváltozott és vonzóbb művészeti 

termékkel jár együtt. Ebben a tekintetben a technikai és művészeti 

innovációk nem függetlenek egymástól. Ez különösen világossá válik 

amikor a popzenét és a klasszikus zenét hasonlítjuk össze. 

Az elektronikus hangszerek és az erősítés bevezetése sokoldalúvá 

tette a popzenét. Az élő popzene nem függ sem a zeneterem bizonyos 

kialakításától, sem a különleges ízlésű közönségtől. Ehelyett a kis 

helyiségekben tartott előadásokon keresztül a tehetősek ízlésének, a 

rendkívül nagy helyeken, például stadionokban tartott előadásokon 

keresztül pedig az átlagfogyasztók ízlésének is meg tud felelni. Az 

elektronikus erősítést valószínűleg ugyanúgy vezették be, mint néhány 

évszázaddal korábban a hangosabb hangszereket a klasszikus zenében. 

A klasszikus zenészeknek zajos összejöveteleken kellett hallatniuk a 

hangjukat, ahogyan a firsta jazz- és popkombóknak is ki kellett 

emelkedniük a kocsmák vendégeinek zajából. Az elektronikus erősítés 

volt a kézenfekvő megoldás. Az elektronikus hangszerek bevezetésekor 

elkerülhetetlenül új hangzásokhoz és érdekes új termékekhez vezettek. 

A művészi fejlesztések és a technikai fejlesztések, amelyeket a 

termelékenység növelése érdekében vezettek be, egymást ösztönözték. 

A technikai innovációt kísérő művészi innováció fogalma az emberi 

hang esetében különösen egyértelmű. A zajos kocsmákban éneklők nem 

támaszkodhattak a klasszikus képzésre. Az amplifikáció azonban 

szükségtelenné tette a dübörgő hang kifejlesztését. Éppen ellenkezőleg, 

a leglágyabb és legintimebb hangok váltak az új zenei stílusok részévé. A 

"természetes" hangokon alapuló egyéni énekstílusok nemcsak a kis 

helyiségekben, hanem az egyre nagyobb közönséggel rendelkező 

termekben is megőrizhetők és fejleszthetők voltak. Az erősítésnek 

köszönhetően az egyes énekesek hangjának személyes jellegzetességei 

megmaradtak, és a közönség is értékelni tudta őket. Ebben a tekintetben 

a klasszikus énekesek lehetőségei sokkal korlátozottabbak, mivel a 
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hangjuknak minden segítség nélkül kell betöltenie a termet. Egy 

gyakorlott hallgató kétségtelenül hallhat különbségeket Pavarotti és 

Placido Domingo hangja között, de ezek csak apró különbségek, ha 

összehasonlítjuk például a Tom 
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Waits és Stevie Wonder hangja. Úgy vélem, hogy az egyéni hang, amely 

az elektronikus erősítés újításainak köszönhetően nagy közönség előtt 

is hallható, jelentős művészi újítás. Valószínűleg ez a legfontosabb 

vonzereje az új és sikeres zenei stílusoknak. 

Az emberi hang használatában bekövetkezett változások részei 

annak az általános elmozdulásnak, amely a zenében a kompozíción 

alapuló műfajoktól a Tyler Cowen által úgy nevezett előadó-alapú 

műfajok felé mozdul el. Jelenleg a legnépszerűbb zenei műfajok mind 

előadói alapúak. "Az előadó-alapú műfajok, mint a rock and roll vagy a 

country and western, zenei és esztétikai elképzeléseket közvetítenek 

speciális zenészek által. A specifikus interpretáció a para- mount".32 

Amikor különböző zenészek ugyanazokat a kompozíciókat adják elő, az 

interpretációk nagymértékben eltérnek egymástól, sokkal inkább, mint 

a klasszikus zenében. Az egyéni hangú énekesek, valamint a zenészek, 

akik eredeti módon reagálnak a közönségükre, inspirálják a 

közönségüket. Az ilyen típusú előadók szolgálják legjobban a fogyasztók 

igényét, amikor a hitelességet vizsgáljuk (ezt a 2. és 5. fejezetben 

tárgyaljuk). Ezek az előadók gyakran karizmatikus színpadi 

jelenléttel is rendelkeznek.33 

A romantikától kezdve a művészet fogyasztói a hitelességre vágytak. 

Ez érthetővé teszi az új előadói alapú zenei műfajok sikerét. Bár ezeket 

az új műfajokat gyakran "kommersznek" tekintik, a hitelesség 

hangsúlyozásával mégis szorosabban kapcsolódnak a modern 

romantikus művészetfelfogáshoz, amely az autonóm művészbe vetett 

hitet vallja, mint a klasszikus műfajok. A személyiségek 

nélkülözhetetlenek a popzenében; mind a számtalan bohém művész 

provinciális szintjén, mind a sztárok szintjén. Ki lehetne különbözőbb 

Robbie Williamsnél és Kurt Cobainnél vagy Madonnánál és Lauryn 

Hillnél. (Nem meglepő, hogy még a klasszikus zenében is, bár az 

alapvetően kompozíciós alapú, az előadók egyre inkább sztárok lesznek. 

A korábbinál jobban próbálják a szólisták és mindenekelőtt a rendezők 

"ellopni a show-t". Ez valószínűleg elengedhetetlen ahhoz, hogy az élő 

klasszikus zene egyáltalán fennmaradjon). 

A popzenében a kedvenc előadó élő fellépése hozzájárul ahhoz, hogy 

az ember úgy érezze, ráhangolódik a művészre. Ezért gyakran 

egyedülálló és "felbecsülhetetlen" élménynek tűnik. Mivel sok művész 

improvizál fellépés közben, az élő előadásuknak olyan egyedi 

tulajdonságai vannak, amelyek gyakran elvesznek a CD-n vagy akár a 

televízióban. A lenyűgöző vizuális effektek tovább fokozzák ezt az 

érzést. A klasszikus zenében viszont az élő előadás vizuális minősége 

még korlátozottabb, mint száz évvel ezelőtt. Nem olyan nehéz 

megérteni, hogy miért kedveli a modern közönség oly sokan az új zenei 

műfajok előadóinak élénkebb élő előadásait. 
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Mivel a klasszikus zenének nem csak más élő előadásokkal kell 
versenyeznie... 
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A közönség egyre inkább csalódott az előadásokban, amelyek 

elhalványulnak az otthon hallgatható cd-n található azonos zenéhez 

képest. Ezek a cd-k ugyanis gyakran olyan világhírű zenekarok 

parancsnoki előadásai, amelyekkel az átlagos helyi zenekarok nem 

tudnak versenyezni.34 

A művészeti világ fontos embereinek gyakran gondjaik vannak az új 

termékekkel, az új formátumokkal és az új ízléssel. Szerintük: "A zene 

elveszti komplexitását"; "A tévénézés nem esztétikai élmény". "A 

kultúra és a kulturális ízlés egyre inkább szuperfililissé válik". "Ezek az 

új kulturális termékek a kultúra fokozatos hanyatlását jelzik. A 

kulturális intézményrendszer sok tagja számára a kulturális pes- 

szimizmusnak való hódolás önmagában is vonzónak tűnik.35 Ezek az 

emberek gyakran a status quo-ban is érdekeltek. Ráadásul az ember 

művészi ízlése általában nem sokat változik húszéves kora után; amikor 

már nehezebb lelkesedni az új kulturális irányzatokért. Ez magyarázza, 

hogy miért van szükség néha őrségváltásra ahhoz, hogy a bevett 

esztétikai nézeteket lecseréljék. 

A kultúrpesszimizmus mellett és ellen szóló érvek szubjektívek. A 
művészeti termékek megnövekedett változatosságát lehet jó dolognak 

vagy akár a haladás megnyilvánulásának tekinteni, de sokak számára ez 
egy csapás a kulturális elszegényedés és a kulturális pesszimizmus 

ellen.36 A kevésbé összetett művészeti alkotások viszont a kulturális 
elszegényedés jelei lehetnek. Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy az 

esztétikai élmény intenzitása ritkán függ a műalkotás komplexitásától.37 

A művészetekben a minőség nem állandó. A művészetekben 

tapasztalható költségcsökkenés természetes orvoslása az új művészeti 

termékekből és az ízlésváltozásból ered (67. tézis). 

 
10 Támogatások és adományok súlyosbítják a költségbetegséget 

 
A művészetek támogatásának hívei szeretik feltenni azt a retorikai 

kérdést, hogy mi lesz, ha a kormányzat nem támogatja tovább a 

művészeteket. A válasz számukra elkerülhetetlenül az, hogy a 

művészetek egyszerűen eltűnnek. Ezt egyetlen értelmes ember sem 

akarhatja. Ezért a kormánynak támogatnia kell a művészeteket. A 

művészetek természetesen a szabad művészeteket jelentik, különösen a 

hagyományos előadóművészetet. 

A megtizedeléstől vagy a kihalástól való félelem járult hozzá a 

hagyományos előadóművészetek nagyszabású támogatásához, amely 

nem sokkal a második világháború után kezdődött. Úgy tűnik, a növekvő 

költségek elkerülhetetlenné tették a szubvencionálást. Bár a 

költségbetegség nem legitimálja a szubvencionálást, de erősíti a 

művészet szubvencionálása melletti paternalista érveket és 
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méltányossági érveket, valamint a társadalmi igazságosság érvét, ami 
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kimondja, hogy azoknak a művészeknek, akiknek a jövedelmét a 

költségbetegség veszélyezteti, segítségre van szükségük.38 Ez azt jelenti, 
hogy a növekvő költségek részben megmagyarázzák, miért nagy az 

ajándékozási szféra a művészetekben (68. tézis). 

Ha a politikusok azért támogatják a művészetet, mert meg vannak 

győződve arról, hogy a növekvő költségek alacsony jövedelmekhez 

vezetnek, és hogy a növekvő költségek veszélyeztetik a művészet általuk 

megtestesített különleges érdemeit, ez nem jelenti azt, hogy a mögöttes 

logika, miszerint a támogatások orvosolják a költségbetegséget, helyes. 

Azzal is lehet érvelni, hogy az adományok és támogatások nem 

orvosolják a költségbetegséget, hanem éppenséggel súlyosbítják azt.39 

A támogatások és adományok természetes hatása az, hogy a 

piacorientációt részben felváltja a kormány vagy az adományozók felé 

való orientáció. Míg a költségcsökkentés egyenesen hozzájárul a piaci 

sikerhez, addig a kormányzati bizottságok vagy a finanszírozó 

szervezeteknél való sikerességre gyakran nincs vagy csak kevéssé van 

hatással. Ehelyett a "minőséghez" való hozzájárulás - ahogyan azt a 

kormányzati bizottságok vagy a finanszírozó szervezetek 

meghatározzák - fontosabb a siker biztosításában. Mint már említettük, 

gyakran minél több bemutatója van egy holland színházi produkciónak, 

annál sikeresebbnek ítélik a kormányzati bizottságok. Ezért a támogatás 

és az adományok könnyen vezethetnek a költségekkel kapcsolatos 

gondatlan hozzáálláshoz, és tovább akadályozhatják az új formák és 

termékek fejlesztését. 

A piac helyett a kormányzatra való orientáció különösen erős, ha a 

támogatások az összjövedelem százalékában nagyon magasak. Ebben az 

esetben a kormányzatra való orientáció egyszerűen a túlélés kérdése. 

Ha a kormányzati támogatások hirtelen megszűnnek, kevés alternatíva 

marad, mint a lemondás. Így minden figyelem továbbra is a "minőség" 

kérdésére összpontosul, mert csak akkor, ha a szervezeteknek sikerül a 

kormányzati bizottságok szemében érdekesnek tartaniuk a terméküket, 

akkor a szubszidiáriusok továbbra is segítenek ellensúlyozni a növekvő 

költségeket. Így aztán kevés a lendület új stratégiák alkalmazására vagy 

új termékek kifejlesztésére a növekvő költségek ellensúlyozására.40 

Ebben a tekintetben nem lehet figyelmen kívül hagyni a pénzügyi 

támogatás jelző hatását, legyen az adományok vagy támogatások 

formájában.41 Ez megerősíti azt a művészeti világban tartósan fennálló 
felfogást, hogy a műalkotások minősége soha nem lehet a piaci erőknek 

alárendelve, és mindig kizárólag esztétikai megfontolásokon kell 
alapulnia. Mivel "a művészet szent, és a költségek nem lehetnek 
befolyásoló tényező", támogatást kérnek és adnak. A gyakorlatban a 

pénzügyi támogatás engedélyt adhat a költségek figyelmen kívül 
hagyására. 
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Tehát az a forgatókönyv, hogy egy szervezetnek kevesebb 

támogatásból kell megélnie, ösztönöznie kell a költségcsökkentő 

innovációkat, és ezt követően több energiát kell fektetnie olyan új 

termékek kifejlesztésébe, amelyek új közönségeket szólíthatnak meg. 
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Annak felmérésére, hogy ez a várakozás helytálló-e, valamint a 

támogatás költségekre gyakorolt egyéb hosszú távú hatásainak 

vizsgálatára lehetőség van a mérsékelten támogatott országok - Nagy-

Britannia és az Egyesült Államok - és a magasabb támogatottságú 

országok - például a nyugat-európai kontinentális országok - 

összehasonlítására. Hollandiában, Németországban és Franciaországban 

például a strukturálisan támogatott hagyományos előadó-művészeti 

társulatok, mint az opera, a színház, a zene és a tánc társulatok, éves 

bevételük mintegy 85%-át támogatásból kapják. Nagy-Britanniában az 

összehasonlítható társulatok bevételük 45%-át kapják támogatásból, 

míg az usa-ban ez az arány kevesebb, mint 10%. Ha figyelembe vesszük 

a magán- és vállalati adományokat, a különbségek kevésbé drámaiak, de 

még mindig jelentősek. A figyelem Hollandiában, Franciaországban és 

Németországban még mindig 85% körül van (az adományok 

elhanyagolhatóak), Nagy-Britanniában kb. 50%, az usa-ban pedig kb. 

40%.42 

Ezen elemzés alapján háromféle különbséget várnánk egyrészt az 

Egyesült Államok, másrészt a nyugat-európai kontinens között. 

1 Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában az alacsonyabb 

támogatások, amelyeket csak részben kompenzálnak a magasabb 

adományok, azt jelentik, hogy a) magasabbak a jegyárak, és így b) 

kevesebben járnak a hagyományos előadóművészetekre, és hogy c) 

azok, akik mégis elmennek, gazdagabbak. 

2 Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában a támogatott 

vállalatoknál nagyobb lendületet kapnak az új költségcsökkentési 

technikák és termékinnovációk alkalmazása, hogy versenyképesek 

maradjanak a piacon. 

3 A nyugat-európai kontinentális előadóművészet általában, beleértve 

a kevés és nem támogatott előadóművészetet, mint a popzene, 

kevésbé versenyképes, és a kulturális import magas, mert a 

tisztességtelen verseny végső soron a nem támogatott területek, mint 

a popzene, alacsony szintű innovációjához vezet. 

 
Először is nézzük meg az árakat a látogatottsági szintekhez viszonyítva. 

Tekintettel a viszonylag alacsony támogatási és adományozási szintre, 

sokkal magasabb előadási árakat vártunk volna az Egyesült Államokban, 

mint Európában. De van bizonyíték arra, hogy az árak nem sokkal 

magasabbak az USA-ban. Mivel az árak nem különböznek annyira, és 

mivel az USA-ban az élő előadóművészetre fordított egy főre jutó 

kiadások körülbelül 20 százalékkal alacsonyabbak, mint Európában, a 

hagyományos előadóművészetek egy főre jutó látogatottsági figyelmei 

az USA-ban és Nagy-Britanniában is alacsonyabbak, mint Európában. 

Ennek azonban inkább az ízléshez van köze, mint a magasabb árakhoz. 
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(Végül is az amerikaiak kevesebbet költenek a per- formáló 

művészetekre, de ennek megfelelően kevesebbet költenek általában a 

művészetre és a kultúrára is. Az amerikaiak inkább más fogyasztási 

formákra költik a rendelkezésre álló jövedelmük nagyobb részét). 

Mivel az átlagos jegyárak nem sokkal magasabbak az USA-ban a 
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a közönség átlagjövedelme sem sokkal magasabb. Valójában nyugodtan 

kijelenthetjük, hogy alapvetően ugyanaz a társadalmi réteg jár 

rendszeresen az előadóművészetekre az Egyesült Államokban, Nagy-

Britanniában és Európában. De mivel az árak valamivel magasabbak az 

USA-ban és Nagy-Britanniában, ugyanaz a társadalmi réteg hajlandó 

magasabb árakat fizetni. Amint azt újra és újra bebizonyosodott, a 

hagyományos előadóművészetek látogatottsági figyelmei alig állnak 

összefüggésben a jegyárakkal; ha szükséges, a közönség hajlandó többet 

fizetni. Bizonyíték van arra, hogy ez a hozzáállás nem csak az USA-ra és 

Nagy-Britanniára korlátozódik, hanem az úgynevezett árrugalmasság 

más európai országokban is viszonylag alacsony.43 

Ezért valószínűleg igaz, hogy hosszú távon az alacsonyabb 

támogatások hatása az árakra, a közönség méretére és a közönség 

összetételére nem olyan nagy. Az ilyen jellegű eredmények óvatosságra 

intenek az elhamarkodott és drámai jóslatokkal szemben, amelyek 

szerint a művészetek összeomlanak, ha a kormányok fokozatosan 

csökkentik támogatási kiadásaikat. Úgy tűnik, hogy a támogatás mértéke 

kevéssé befolyásolja a költségbetegség által hátrányosan érintett 

művészeti termékek iránti keresletet. 

A második előrejelzés, miszerint a támogatások a 
költségmegtakarítás és a költségtakarékos technikák és innovációk 

bevezetésének visszaszorításával ösztönzik a költségek emelkedését, 

legalábbis részben igaz. A közvetlen támogatás Európában sokkal 

magasabb, mint az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A 

magasabb amerikai magán- és vállalati adományok csak részben fedezik 

a különbséget.44 Ezért a strukturálisan támogatott vállalatok piacról 

származó jövedelme az USA-ban és Nagy-Britanniában az 

összjövedelem mintegy 50%-át teszi ki, míg olyan országokban, mint 

Franciaország, Németország, Hollandia és Svédország, körülbelül 15%-

át.45 A szubvencióból származó jövedelmek nagy eltérése az egy főre 

jutó teljes látogatottsági figyelem és az árak közötti kis különbségekkel 

párosulva csak azzal magyarázható, hogy Európában magasabbak a 

költségek. Az előadó-művészeti társulatok Nagy-Britanniában és az usa-
ban sikeresebbek a költségek alacsonyan tartásában. Az egy látogatóra 

jutó költségek azért alacsonyabbak, mert az egy előadásra jutó átlagos 

nézőszám nagyobb, és azért is, mert ugyanazt a programot átlagosan 

többször adják elő.46 (A nyugat-európai kontinensen gyanakvással 

tekintenek a hosszabb időre áthúzódó sikeroperák, musicalek, 

színdarabok vagy koncertek előadásaira. 'Ha tömegesen jönnek, a 

minőség nem lehet magas. Ráadásul azokban az országokban, ahol sok 

előadónak még mindig tartós szerződése van, mint például 
Hollandiában és Németországban, a magasabb bérköltségek miatt a 

költségek is magasabbak, mint nálunk). 
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Az ember azt is várná, hogy Nagy-Britanniában és az Egyesült 

Államokban több újítás történik a színpadra állítási technikák és 

termékek terén, de a bizonyítékok ezt nem támasztják alá. 

Általánosságban elmondható, hogy az új technikák, mint például az 

elektronikus erősítés és a videoképernyők bevezetése a hagyományos 

előadóművészetben ritkábban fordul elő, mint Európában. Ez 

vonatkozik a 
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innovatív új termékek is. Az európaiak számára a színházi, klasszikus 

zenei és operai repertoár az Egyesült Államokban viszonylag 

konzervatívnak számít. Úgy tűnik, hogy az amerikai produkciós cégek 

még inkább beleragadtak a megbízható repertoár kliséibe, mint 

Európában. Hogy ez igaz-e vagy sem, arról lehet vitatkozni, de 

általánosságban elmondható, hogy az amerikai innováció nem nagyobb, 

mint az európai.47 

Harmadik előrejelzésünk szerint a támogatásoknak az iparágon belüli 

tisztességtelen verseny miatt kellene csökkenteniük az iparág 

költségeit. Az innováció a nem támogatott területeken közvetve 

visszatartja az innovációt. A támogatások tisztességtelen versenyt 

okoznak, és így növelik az iparág költségeit. Ennek oka, hogy egyes 

művészeti ágak magas szintű támogatásban részesülnek, és így növelik 

státuszukat, míg a nem támogatott művészeti ágakban a mon- etáris 

jutalom és még inkább a státusz alacsony marad, alacsonyabb, mint 

például azokban az országokban, ahol sokkal kevesebb a támogatás. 

Ezért az innovációra való ösztönzés is kisebb a nem támogatott 

ágazatokban, mint a kevésbé támogatott országok megfelelő 

ágazataiban. A popzene általában véve innovatívabb az angolszász 

országokban. A legtöbb kortárs innováció ezekből az országokból 

származik. Ami a költségeket és a minőséget illeti, Európa általában nem 

tud versenyezni az angolszász országokkal. Európa például sokkal több 

popzenét importál, mint amennyit exportál. (Erről a témáról bővebben a 

9.9. fejezetben lesz szó.) 

E szakasz következtetése az, hogy a művészvilágban elterjedt 
hiedelemmel ellentétben, miszerint a támogatások jelentik a választ 
a költségbetegségre, a támogatások hosszú távon súlyosbítják a 

költségbetegséget. Ezért a szubvenciók csökkentése a legjobb orvosság a 

költségbetegség ellen (69. tézis). 

 
 

11 Következtetés 

 
A művészeti ágazatban a munkaerőköltségek drámaibb mértékben 

emelkedtek, mint az általános gazdaságban. A művészetekben létezik 

egy költségbetegség. Mindazonáltal a legtöbb művészeti ágban a 

költségbetegség viszonylag jelentéktelen vagy jóindulatú, mivel a 

minőség nem állandó, a technikai fejlődés jelentős, a jövedelmek 

relatíve alacsonyak, a kereslet folyamatosan növekszik, és az ízlés 

változik. 

A művészek körében és általában a művészeti világban fontos a 

művészi minőségnek a költség- és keresleti szempontoktól való 

függetlenségének fogalma. Gerald úgy véli, hogy az elektronikus erősítés 
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kérdésének művészi megfontolásnak kell maradnia, és nem annak, hogy 

miként növelhetjük a közönség méretét. A művészet más területein tabu 

a minőségi változtatások. Az új technikákkal és formátumokkal való 

kísérletezés tere korlátozott, a költségek pedig szinte korlátlanul tovább 

nőnek. Ez azt jelenti, hogy a művészetekben a munkaerőköltségek 

növekedése nem függ a technikai 



 

a művészeti termékek tulajdonságai; ezek az idővel változó társadalmi 

attitűdökön alapulnak. Például a klasszikus zenében a technikai 

újításokra vonatkozó jelenlegi tabu és az autentikus előadásmód 

megszállottsága a kor terméke. A múltban nem voltak ilyen tabuk és 

rögeszmék. Ezek a tabuk biztosan nem léteznek a popzenében, ahol az 

új technikák nemcsak olcsóbb élő előadásokat eredményeznek, hanem 

szélesebb közönség számára vonzó előadásokat is. Az érdekes új 

művészeti termékek új ízléseket szülnek. 

A növekvő költségek nem feltétlenül jelentik azt, hogy a 

költségbetegség rosszindulatú. A jólét növekedésével együtt jár a 

hajlandóság arra, hogy magasabb árat fizessünk a vonzó művészeti 

termékekért. És függetlenül attól, hogy ez jó vagy rossz fejlemény, a 

művészek nyilvánvalóan hajlandóak alacsonyabb bérekért dolgozni, ami 

viszont kevésbé teszi rosszindulatúvá a költségbetegséget. 

Ugyanakkor a szubvenciók és adományok növekedését az a félelem 

ösztönözte, hogy a költségbetegség különben elfogadhatatlanul alacsony 

művészi jövedelmekhez vezetne. Ráadásul, ha a költségbetegség 

megtizedelné a bevett művészeteket, akkor azok különleges érdemei, 

amelyeket az emberek feltehetően alábecsülnek, szintén eltűnnének. Az 

ilyen helyzet elkerülésének vágya tovább növelte a támogatások és 

adományok növekedését. Ebből következik, hogy a növekvő költségek 

részben az okai annak, hogy a művészetekben az ajándékozási szféra 

olyan nagy. 

A művészeti világ tapasztalatai a növekvő munkaerőköltségekkel 

kapcsolatban nem különböznek azoktól, amelyeket más szolgáltatási 

ágazatok, például az oktatás és az egészségügy tapasztalnak. Ez utóbbi 

két ágazat azt mutatja, hogy a megnövekedett fogyasztói kereslet 

hatékonyan képes a költségbetegséget jóindulatúvá tenni. Azok a 

fogyasztók, akiknek minden másból van elég, úgy döntenek, hogy 

fenntartják az érdeklődést az oktatás, az egészségügy és a művészet 

iránt. A mezőgazdasági és ipari ágazatok termelékenységének 

növekedésének köszönhetően a fogyasztóknak több elkölthető 

jövedelmük van, és nyilvánvalóan hajlandóak azt oktatási és 

egészségügyi termékekre, valamint művészetre költeni. Így mindaddig, 

amíg a művészetnek sikerül az uralkodó ízléssel együtt változnia, és 

fordítva, a költségbetegség nem feltétlenül kell, hogy halálos betegség 

legyen. 

 
 

Megbeszélés 

 
1 Manapság a nagyobb közönségnek szóló szabadtéri klasszikus 

koncerteket egyre inkább elektronikusan erősítik. Meg tudja 

magyarázni, hogy miért nincsenek elektronikusan erősített klasszikus 

koncertek olyan termekben, amelyek sokkal nagyobbak, mint az 

átlagos hagyományos koncerttermek. 
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2 Ez a fejezet azt sugallta, hogy az amatőrök nagyobb mértékű 

felhasználása és az amatőrök és a profik közötti rugalmasabb 

különbségtétel az amatőrök és a hivatásosok 
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hosszú távon a társadalom egyik válasza a művészetek 

költségbetegségére. Mi a véleménye? 

3 Az Egyesült Államokban az előadóművészet kevesebb támogatásban 

részesül. A több adomány csak részben fedezi a különbséget. Ezért a 

piac által generált bevételek sokkal fontosabbak. Ennek ellenére az 

előadóművészet az USA-ban ugyanolyan konzervatív, mint 

Európában. Ez szükségszerűen megcáfolja azt az elméletet, hogy a 

szubvencionálás akadályozza az innovációt? 



 

Fejezet  8 

Az adakozás hatalma és kötelessége 

Miért adakozzunk a művészetekre? 

 
 

A művészet kiszolgálása 

A minap Alex beszélgetett Roberttel. Robert szereléseket végez. Ami a 

művészvilágban való hírnevüket illeti, Alex és Robert nagyjából egy 

szinten vannak. De ami a karrierjét illeti, Robert más utat választott, mint 

Alex. Robert olyan utat választott, amely kevesebb anyagi juttatással jár. 

Az "avantgárd" körforgás perifériáján mozog. Néha-néha egy-egy művész 

ebből a körből meghívást kap az avantgárd körbe, és a művészvilágban is 

hírnévre tesz szert. Bár ez csak néhány kiválasztottal történik meg, 

Robert, anélkül, hogy ezt valaha is beismerné, úgy tűnik, várja a hívást. 

Amikor beszélgetnek, Robert a művészet megszemélyesítésével 

indokolja tetteit. Ő "a művészetnek szenteli az idejét". "A művészetet 

szolgálja". Elkülöníti magát a többi művésztől, akik szerinte "elárulják a 

művészetet". "Megoldásaik felszínesek és olcsóak. Nem annyira a 

művészet érdekli őket, mint inkább a művészvilágnak való megfelelés. 

(Robert körében a művészvilágnak tetszeni még nagyobb bűn, mint a 

pénzhajhászás.) Alex megkérdezi tőle, hogy a művészetnek vannak-e 

érdekei. Robert azt mondja, hogy igen. Alex úgy véli, hogy őszinte. Robert 

szerint az érdekek a művészet örökségéből fakadnak. Robert megemlít 

néhány híres művészt a múltból, akiket csodál, és akik inspirálják őt. 

Beszélgetésüknek ebben a szakaszában Alex mindig egy kicsit kisebbségi és 

bűntudatot kezd érezni, mert ő nem ismeri annyira ezeknek a híres 

művészeknek a műveit, mint Robert. Ráadásul Alex nehezen látja a 

kapcsolatot ezeknek a művészeknek a művei és Robert munkái között. 

Robert viszont úgy gondolja, hogy a kapcsolat nyilvánvaló. (Robert 

elsősorban sárból készít installációkat és szobrokat.) Mindazonáltal 

Alexet lenyűgözi Robert hajlandósága, hogy feláldozza magát a 

művészetért. 

 
Kevesebbet keresni azzal, hogy több időt töltünk művészként dolgozva 

Amikor Alex közgazdászként dolgozik, óránként körülbelül négyszer 

annyit keres, mintha művészként dolgozna. Ha akarná, könnyedén 

tölthetne több időt közgazdászként, de általában nem teszi. És így 

elmondható, hogy a művészetre adja azt, amit akkor kereshetett volna, 

ha több időt tölt a közgazdaságtannal. 
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Bár Alex szívesen látná magát a művészetek önzetlen adományozójaként, 

Alex nem tudja becsapni magát. Tudja, hogy ha több munkaórát töltene az 

öko- nomikával, akkor elkezdene elkeseredni, és a végén olyan árat 

fizetne, ami meghaladja a plusz bevételt. Ráadásul Alex néha észrevesz 

valami mást is, ami megdöbbenti. A jutalom, amit látszólag azért kap, 

mert ilyen keveset keres, abból ered, hogy kihasználja magát a másokhoz 

képest alacsony jövedelmének tényét. Az embereket lazán felhívja a 

figyelmét nehéz anyagi helyzetére, és azok általában valami olyasmivel 

reagálnak, hogy "Jé, ez aztán igazi művész lehet, úgy tűnik, mindent 

feláldoz a művészetéért". 

Alex rájön, hogy a művészethez való adottsága bizonyosan nem pusztán 

önzetlen ajándék. 

 
A szegény művész segítése 

Alex szereti a műtermében árulni a munkáit. (Persze, amikor csak teheti , 

gondoskodik róla, hogy a galéria tulajdonosának is szóljon róla - 

legalábbis legtöbbször.) Alex még akkor is szereti ezt csinálni, ha úgy 

tűnik, hogy egyes vevőknek végtelenül kevés időre van szükségük a 

választáshoz, túl sok teát isznak, a személyes problémáikról beszélgetnek, 

és megsértik őt azzal, hogy gonoszul az egekig magasztalják a munkáit stb. 

Csak egyféle helyzet van, amit Alex ki nem állhat. Ez az, amikor 

jószándékú barátok és családtagok jönnek a műtermébe. Ilyenkor 

általában semmit sem ad el, és utána lehangoltnak érzi magát. 

A személyes érzések nem csak a családdal és a barátokkal, hanem más 

vásárlókkal szemben is számítanak. R. úr például meleg, és tetszenek neki 

bizonyos típusú férfiaktrajzok, amelyeket Alex készít. Alex gyanítja, hogy 

R. úr is kedveli őt. Eközben V. asszonynak tetszenek Alex fotói, de még 

jobban szereti az olyan művészeket támogatni, mint Alex. Az ilyen típusú 

helyzeteket könnyű kezelni. Mindkét fél ismeri az íratlan szabályokat. Ezért 

nem nehéz üzletet kötni. 

Családtagokkal és barátokkal egészen más a helyzet. Alex társadalmi 

csoportján belül nincsenek kialakult szabályok a kereskedelem és a 

szupport összekapcsolására. A régi szabályok eltűntek, és újak még nem 

léptek a helyükre. És ezért akadnak el. 

Alex legtöbb barátja és rokona úgy gondolja, hogy nyíltan támogatni őt 

sértő lenne - és a lelke mélyén Alex is egyetért ezzel. Ráadásul annak 

nyílt elismerése, hogy ők sokkal több pénzt keresnek, mint Alex, csak 

kellemetlen bűntudatot váltana ki belőlük. Mindkét fél mindenáron el 

akarja kerülni ezt a helyzetet. Így amikor csak támogatni akarják, Alexnek 

nem szabad észrevennie, vagy úgy kell tennie, mintha nem venné észre. Ez 

lehetetlen helyzetbe hozza Alexet, a családját és a barátait. A család és a 

barátok úgy gondolják, hogy Alex félreértelmezi a műalkotás megvásárlásával 

kapcsolatos habozását annak jeleként, hogy nem igazán érdekli őket a 



183 AZ ADOMÁNYOZÓK 

TISZTELETET KAPNAK  
 

munkája, és inkább csak támogatni akarják, ami lekezelő és sértő. Ezért 

megpróbálnak bonyolult bohóckodást játszani, ami szinte mindig rosszul 

sül el. A végén, 
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nincs üzlet, és a család és a barátok csalódottan hagyják el Alex stúdióját, 

míg Alex ugyanolyan szerencsétlenül érzi magát. 

 

Miért van az, hogy Alex családja és barátai, de magánszemélyek, 

testületek, alapítványok és kormányzati ügynökségek is annyira 

kötelességüknek érzik, hogy támogassák a művészetet és a 

művészeket? És miért adnak az olyan művészek, mint Robert és 

Alex, olyan sokat a művészetre? Vajon áldozatot hoznak? Vagy 

helyesebb azt mondani, hogy ők fizetik az illetéket (vagy 

kötelességeket), és végső soron áldozatot hoznak? 

E kérdések megválaszolásához hasznos lehet, ha a művészeti 

ajándékozást a hatalom és a kötelesség szempontjából vizsgáljuk. A 

"kötelesség" kifejezést azért használom, hogy hangsúlyozzam, hogy sok 

"ajándék" nem szabad, hanem a saját lelkiismeret vagy a konvenciók 

kényszerítik ki. Ez a fejezet megpróbálja megalapozni azt a felfogást, 

hogy az adományok és támogatások elsősorban hatalmi kérdéseken 

nyugszanak. De azt a jelenséget is megvizsgáljuk, hogy az adakozási 

kötelezettség olyan mértékben korlátozhatja az adományozó hatalmát, 

hogy az adományozókat akár áldozatként is kezdhetik felfogni. Létezik 

egy kontinuum, amely a tiszta adománytól a tiszta kötelességig terjed. 

Az ajándékot szabadon ajánlják fel, míg az utóbbi fizetési 

kötelezettséggel jár, nem különben, mint az országhatárokon fizetett 

vámok. Mivel a "kötelesség" kifejezésnek számos árnyalata van, mint 

például a "segíteni kötelesség", ezt a kifejezést olyan helyzetekre fogom 

alkalmazni, amikor az adakozás nem teljesen szabad választás kérdése. 

A 2. fejezet már rámutatott arra, hogy a művészeti világ 

nagymértékben támaszkodik az ajándékokra. Az adományok, beleértve 

a támogatásokat is, ugyanolyan fontosak az Egyesült Államokban, mint 

Európában.1 A jelen fejezetben az ajándékozás elemzése, beleértve az 

ajándékozás előnyeinek és az ajándékozási kötelezettségeknek az 

elemzését, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy megmagyarázzuk, miért van 

ilyen nagy ajándékozási szféra a művészetekben. 
Művészként hiszek abban, hogy a művészetnek tett ajándékok 

önzetlenek és spontánok. Ez nem csak a művészek által hozott 

áldozatokra, hanem az adományozók ajándékaira is vonatkozik. 
Társadalomtudósként azonban hangsúlyozom az ajándékozás 

folyamatában szerepet játszó érdekeket. Általában az ajándékok nem 

annyira önzetlenek. Olyan összetett tranzakcióról van szó, amelyet 

különböző kon- cepciók jellemeznek, amelyek révén az adományozók 

különböző előnyökhöz jutnak. 

 
 

1 Az adományozók tiszteletet kapnak 
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Az ajándékkal kapcsolatban széles körű szakirodalom áll rendelkezésre. 
2 A művészeti ajándékozással kapcsolatos néhány kérdés 

megfogalmazásával, majd megválaszolásával megpróbálom a 

szakirodalom néhány megállapítását a művészetekre alkalmazni. 

Néhány előzetes kérdéssel kezdem. 

Kik a művészeti adományok fő kedvezményezettjei? Nyilvánvalónak 

tűnik, hogy a művészeti fogyasztók és a művészeti termelők egyaránt 
profitálnak ezekből az ajándékokból. Ha egy zenekar bizonyos 

adományoknak vagy támogatásoknak köszönhetően marad fenn, az 
kon- 
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ajándék azoknak, akik továbbra is élvezhetik a koncerteket, valamint a 

zenészeknek, akik megtarthatják a munkájukat. De azzal, hogy ezt 

"művészeti ajándéknak" nevezem, azt is sugallom, hogy maga a 

művészet is lehet beneficiary. Az egyes ajándékoknak köszönhetően a 

művészet továbbra is gyarapodhat. Amint azt korábban megjegyeztük, 

maga a művészet valójában nem kaphat ajándékokat; csak az emberek 

kaphatnak. De az emberek metaforikus gondolkodásmódjának és 

beszédmódjának megfelelően ezeket az adományokat a művészetnek 

adott ajándékoknak is tekinthetjük. 

Kik az ajándékok jótevői? Kormányzati szervek, alapítványok és 

vállalatok, magánadományozók, a művészek családjai és barátai, és 

nem utolsósorban maguk a művészek is jelentős összegeket adnak a 
művészetre. 

Mennyire fontosak az ajándékok a művészetekben? Korábban, a 2. 

fejezetben úgy becsültem, hogy a művészetek bevételeik körülbelül felét 

ajándékozás formájában kapják, ami a támogatásokat is magában 

foglalja. A művészek, családtagjaik és barátaik adományai nem 

szerepeltek ebben a becslésben. Ha ezeket az adományokat is 

hozzáadjuk, a százalékos arány valószínűleg sokkal magasabb. Az 

ajándékok egyébként is nagyon fontosak a művészetekben. 

Az ajándékok helyettesítik egymást? A különböző forrásokból származó 

ajándékok általában helyettesítik, néha pedig kiegészítik egymást. Az 

Egyesült Államokban a kormányzati ajándékok sokkal kisebb arányt 

képviselnek az összes ajándékon belül, mint Európában. A 

magánajándékozás azonban sokkal elterjedtebb. Ez azt jelenti, hogy a 

magánajándékozás helyettesíti a kormányzati ajándékozást, vagy 

fordítva. Ez vonatkozik a művészek ajándékozására is. A művészek 

ajándékai gyakran helyettesítik a kormányzati támogatásokat és egyéb 

adományokat. Az olyan alternatív ágazatokban dolgozó művészek 

átlagjövedelme, amelyek kevés támogatásban vagy adományban 

részesülnek, vagy egyáltalán nem részesülnek, általában sokkal 

alacsonyabb, mint azokban az ágazatokban, amelyek bőséges 

adományokban és támogatásokban részesülnek.3 Azzal, hogy a 

művészek alacsony jövedelemért dolgoznak, önmagukat támogatják, és 

így adakoznak a művészetnek. Ez azt jelenti, hogy az állami támogatások 

nemcsak a piaci jövedelmeket és adományokat helyettesítik, hanem az 

úgynevezett "önszubvenciókat" is. 

Néha azonban az ajándékok hajlamosak kiegészíteni egymást. Ez a 

helyzet, legalábbis rövid távon, az úgynevezett matching rendszerek 

esetében. Például a kormányzat vállalja, hogy művészeti törekvésekhez 

adományokat nyújt, kiegészítve a vállalatok és magánadományozók által 

adományozni kívánt összegeket. Vagy bizonyos országokban a központi 

kormányzat által nyújtott támogatások a helyi önkormányzatok által 
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felajánlott támogatásoktól függenek, vagy fordítva. 

Van-e éles határvonal az ajándékok, a piaci csere és a kényszerített 

átadások között? Az átadás e három formája, amelyeket a 2. fejezetben 

tárgyaltunk, egy képzeletbeli háromszög sarkait képviseli. Sok ilyen 

transzfer valahol a három sarok között jelenik meg. Például az 
ajándékok és a kényszertranszferek között kontinuitás van. Az 
adományozókat gyakran kényszerítik az adakozásra. Amikor a 

kötelezettség határozott érzése jelenik meg, az adományozás megszűnik 

ajándéknak lenni, és kötelességgé válik.4 
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Hasonló kontinuum létezik az ajándékok és a piaci csere között is. Bár 

az ajándékozás és a kereskedelem egyaránt önkéntes, más szempontból 

különböznek egymástól. A fejezetben említett különbségek közül a 

2következők fontosak jelen kontextusban. 

1 Az ajándékozás kevésbé quid pro quo, mint a kereskedelem. 

2 Az ajándékozás nem szerződésen alapul. 

3 Az ajándékok haszna gyakran nem az ajándékozott, hanem harmadik 

féltől származik. 
4 Általában több személyes kapcsolat van a donor és a recipiens között.5 

 
Ezek relatív különbségek. A fenti jellemzők egyike sem elégséges feltétel 

ahhoz, hogy indokolja az ajándékozást vagy a kereskedelmet. Csak a 

jellemzők kombinálásával lehet egy ügyletet a háromszög ajándékozási 

vagy a piaci csere sarokpontjához közelebb állónak tekinteni. 

Például a személyes kapcsolat jelenléte nem feltétlenül változtatja a 

tranzakciót ajándékká. Egyrészt, amikor a kereskedők üzleteket kötnek, 

a személyes kapcsolat néha létfontosságú szerepet játszik. Másrészt, 

amikor a nagy alapítványok kis összegű támogatásokat adnak egyéni 

művészeknek, ez általában a pályázatban megadott adatok alapján 

történik, és gyakran nem kerül sor személyes kapcsolatfelvételre. A fent 

említett alapítványi támogatások mindazonáltal ajándékok, mivel az 

ajándékozási jellemzők összességében nyilvánvalóbbak, mint a piaci 

csere jellemzői.6 

Az ajándékok önzetlenek? Az ajándékozásról szóló meglévő 

szakirodalom általában a kölcsönösség elemét hangsúlyozza.7 Az 

ajándékok viszonzást generálnak. Ebben a tekintetben meg kell 

jegyezni, hogy az ajándékok végső soron megváltoztatják a világot. Az 

ajándék nélkül a világ egy kicsit más lenne. Amikor például egy gazdag 

mecénás egy fontos festményt adományoz egy múzeumnak, annak 
jellege megváltozik. Először is, a mecénás általában örül az új 

helyzetnek, és így az ajándékozó számára ez hozamot jelent. Másodszor, 

az ajándék miatt az emberek gyakran jobban tisztelik az adományozót, 

ami egy másik fontos hozadékot jelent az adományozó számára. 

Az ajándékozásról szóló meglévő szakirodalomban gyakori 

feltételezés, hogy az ajándékozás előnyei elegendő magyarázatot adnak 

az ajándékozásra. Ebben az értelemben tehát az ajándékozás inkább 

szelfish, mint selfless. Ezért a tizedik flóráról nézve az adományozók 

viselkedését bizonyos mértékig abból a feltételezésből kiindulva lehet 

elemezni, hogy jutalomra törekszenek. Ebben a fejezetben ezt a 

megközelítést alkalmazzuk. (Ha azonban jobban megnézzük, úgy tűnik, 

hogy sok adományozó nem szándékosan keresi a jutalmat. Az 

adományozók habitusa miatt a selfless és a selfish viselkedés nem 

választható szét könnyen. A 4. fejezet következtetései szerint ugyanez 
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elmondható a művészekről is). 
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2 Az adományozók befolyással bírnak és szükségszerűen 
paternalisztikusak 

 
Az ajándékok a hatalomtól függenek? Ahogyan a vásárlóerő sem 

mindenkinek egyforma, úgy az adakozási képességek vagy "adakozási 

képességek" is különbözőek. Egyesek egyszerűen több erőforrással 

rendelkeznek, és így ténylegesen nagyobb hatalommal rendelkeznek, 

hogy vásárlási és adományozási szokásaikon keresztül befolyásolják a 

körülöttük lévő világot, mint mások. (Mivel a "hatalom" kifejezést 

gyakran a hatalommal való visszaéléssel hozzák összefüggésbe, a 

kifejezés néhány olvasó számára valószínűleg negatív konnotációt 

hordoz. De bárhol is különböznek az emberek, legyen az nem, fizikai 

erő, vagyon, kulturális vagy társadalmi tőke, szükségszerűen léteznek 

hatalmi különbségek is. Ez azt jelenti, hogy a hatalom birtoklása nem 

feltétlenül jó vagy rossz dolog, így a "hatalom" kifejezés semleges 

értelemben is használható). 

A kereskedés és az ajándékozás egyaránt feltételezi a kereskedéshez 

vagy ajándékozáshoz szükséges eszközök vagy hatalom birtoklását, 

ezért. Valakinek, akinek semmije sincs, nincs mit adnia, és ezért nincs 

eszköze arra, hogy befolyásolhassa a világot. Ez nem jelenti azt, hogy a 

művészvilágban minden adományozó gazdag. Épp ellenkezőleg, 

néhányszor az adományozóknak nincs szükségük sok mindenre ahhoz, 

hogy egy részét elajándékozhassák. Például a szegény önkénteseknek és 

a szegény művészeknek nyilvánvalóan elég idejük van ahhoz, hogy egy 

részét a művészetnek adják. 

A piacon tevékenykedő fogyasztókhoz hasonlóan az adományozók is 

eldönthetik, hogy adakoznak-e vagy sem, mennyit adnak és kinek. Amit 

az egyiknek adnak, azt nem adják a másiknak. Ha Bill Gates úgy döntött 

volna, hogy egy informatikai oktatási program helyett művészeti 

képzésre adományoz nagy összegeket, annak sok ember számára 

drámai következményei lettek volna. Ezért a gazdag adományozó 

influence sokkal nagyobb, mint egy szegény adományozóé. Képletesen 

szólva, az előbbinek sokkal több szavazata van, mint az utóbbinak. 

Ugyanez vonatkozik a gazdag fogyasztóra is, akinek nagyobb influence 

van a piacon, mint egy szegény fogyasztónak. 

Mindazonáltal a tömegek adakozó erejének kumulatív ereje éppoly 

influenciális lehet, mint a gazdagok adakozó ereje, nem úgy, mint ahogy a 

sokak vásárlóereje influenciálisabb lehet, mint a gazdagok vásárlóereje, 

amint azt a 3. fejezetben tárgyaltuk. Az Egyesült Államokban a 

klasszikus zenei és színházi adományok nagy része a nem túlságosan 

tehetős magánadományozók széles köréből származik. Hasonlóképpen, 

a rendkívül alacsony jövedelmű művészek összesített adományainak 

hatása jóval meghaladhatja az egyéb magánforrásokból származó 
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összegeket. Más szóval, a kis adományozók nagy száma összeadódik. 

A művészeti adományozókról elmondható, hogy befolyásuk van. 

Többek között ők befolyásolják a művészeti világ különböző vitáinak 

kimenetelét. Ez különösen nyilvánvalóvá válik a nagy adományozók 

esetében. Az egyik példa erre az, hogy a holland kormány hogyan 

influflálta a vita kimenetelét. 
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a képzőművészet hagyományos és avantgárd ágai között.8 Eközben az 
USA-ban a CIA a múltban arra használta hatalmát, hogy az amerikai 
absztrakt művészetet az amerikai szabadság szimbólumaként 

népszerűsítse külföldön.9 

Mind a kereskedelem, mind az ajándékok hatással vannak a világ 

állapotára. Például a koncertek rendezésében a zenekaroknak sikerül 

"megváltoztatniuk a világot" azáltal, hogy "megvásárolnak" egy 

bizonyos fajta viselkedést a zenészeiktől. Vagy a művészeti fogyasztók is 

"megváltoztathatják a világot", ha bizonyos CD-ket vásárolnak, másokat 

pedig nem, vagy ha jegyet vesznek bizonyos eseményekre. Sőt, a feltűnő 

fogyasztás azáltal is megváltoztatja a világot, hogy tiszteletet vált ki a 

bámészkodókból. Mindazonáltal az adományozás gyakran nagyobb 

tiszteletet vált ki, mint a fogyasztás. Így amikor az adományozók 

lehetővé teszik, hogy a zenészek tovább koncertezhessenek, vagy 

lehetővé teszik, hogy egy helyi múzeum megvásároljon egy bizonyos 

festményt, nemcsak közvetlenül változtatják meg a világot, hanem 

közvetve is megváltoztatják a világot azáltal, hogy bizonyos tiszteletet 

váltanak ki nagylelkű magatartásukkal. Az adományozók figyelmet, 

tiszteletet és megkülönböztetést kapnak.10 Az ajándékozás aktusa az 

embereket arra készteti, hogy kissé másképp viselkedjenek a 

"maecenákkal" szemben; egy kicsit több figyelmet szentelnek és egy 

kicsit több tiszteletet mutatnak az adományozó felé. A figyelem, a 

tisztelet és a megkülönböztetés azonban nem olyan tulajdonságok, 

amelyeket közvetlenül meg lehet vásárolni. Ez a feltűnő fogyasztás és 

még inkább a feltűnő ajándékozás közvetett eredménye. 

Az ajándékok kiállítással járnak? Az ajándékozók iránti tisztelet az 

ajándékozás lehetséges eredménye, de nem feltétlenül definite 

megnyilvánulása. Ebben a tekintetben az ajándékozás néha hasonlít a 

reklámra. A reklám állítólag a viselkedést is megváltoztatja. Valaki 

abban a reményben vásárol reklámot, hogy a fogyasztók többet fognak 

vásárolni a reklámozott termékből. Az a mód, ahogyan a reklám a 
termékek és firmák közötti versenyt influflufizálja, nem különbözik 

attól, ahogyan az adományozók egymással versenyeznek, bár kevésbé 

nyilvánvaló és szándékos módon. 

Az ajándékozás, akárcsak a reklám, gyakran a megjelenítésen múlik. 

Akár szándékosan, akár nem szándékosan jelenik meg egy ajándék, az 

ajándékokat általában észreveszik, nemcsak a megajándékozott, hanem 

a különböző megfigyelők is. Az ajándékok tehát úgynevezett külső 

hatásokat váltanak ki, akárcsak a reklámok. A megfigyelők nem 
hagyhatják figyelmen kívül az ajándékok külső jeleit, legyenek azok 

kicsik vagy nagyok. A megfigyelők úgy reagálnak az ajándékozásra, mint 

a reklámra. Ezt kölcsönös hatásnak nevezem, mert a hatás viszonzásra 

talál a külső hatás előállítója felé.11 A reklámra adott válasz valószínűleg 

az eladások növekedése, míg az ajándékra adott válasz a figyelem, a 

tisztelet és a megkülönböztetés. 

Mind a reklámozás, mind a közadakozás bizonyos fokú kényszerrel 



 

jár. Az emberek nem mindig tudják elkerülni a hatásukat. (A megfigyelő 

szemszögéből nézve mind a reklám, mind az ajándékozás egyes hatásai 

önkéntelenek, és így inkább hasonlítanak a kényszerű átadásra, mint az 

ajándékozásra. Úgy is tekinthetjük őket, mint kötelező kollektív javakat, 

hasonlóan egy köztéri szoborhoz. 
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tér, amelyet a járókelők nem tudnak figyelmen kívül hagyni.) 

Az ajándékok paternalista jellegűek? Az adományozók választják meg 

adományaik célját. A művészetek terén az adományozók soha nem 

osztják szét adományaikat egyenletesen a művészeti tevékenységek 

teljes spektrumára. Választanak és választanak. Az amerikai 

magánadományozók például sokkal többet adnak a hagyományos 
klasszikus zenére és a hagyományos színházra, mint a modern zenére 

és a modern színházra. Megvan a hatalmuk, hogy azt tegyék, amit 

akarnak, és ezek az adományozók ily módon fejezik ki befolyásukat az 

amerikai kultúrára. 

Néha egyetlen donor befolyása széleskörű következményekkel jár. A 

holland Joop van den Ende példája jól mutatja, hogy egyetlen 

adományozónak is milyen befolyása lehet. Miután Van den Ende 1999-

ben eladta televíziós produkciós cégét, a profitokat a hollandiai 

"komoly" és "népszerű", nem támogatott színházak támogatására 

kezdte fordítani. A vezető színészek és rendezők jövedelme azonnal 

emelkedni kezdett, ami azt jelentette, hogy a közpénzből finanszírozott 

színházak költségei is emelkedni kezdtek. Mivel az állami vállalatok 

pénzeszközei nem emelkedtek, egyre nehezebbé vált számukra, hogy 

főszereplőket fizessenek és továbbra is színházat csináljanak. A 

színházcsinálók természetesen a Van den Ende kívánságainak való 

megfelelésben kezdtek gondolkodni, a kormányzat befolyására való 

odafigyelés rovására. Az ajándékozás megváltoztatta a holland színházi 

világot. 

Szelektív befolyásuk miatt a donorok szükségszerűen atyaiak. Néha a 

paternalizmus olyan embercsoportok iránti aggodalom formájában 

jelenik meg, akikről úgy gondolják, hogy nem képesek megfelelően 

gondoskodni magukról.12 Egyes adományozók például meg vannak 

győződve arról, hogy bizonyos emberek alábecsülik a művészet 

fogyasztásának előnyös hatásait. Így a finom művészet egy úgynevezett 

"érdemi jószág", egy olyan jószág, amelynek előnyeit állítólag 

alábecsülik. Az ajándékozással a művészet ára csökken, és így az 

ajándékozók megpróbálják rávenni az embereket arra, hogy több 

művészetet fogyasszanak. Ha paternalista stratégiájuknak sikerül 

megváltoztatnia a közönség ízlését, akkor ez újabb hozamot jelent az 

adományozók számára. 
Az adományozók befolyás formájában kapnak viszonzást; befolyásolják 

mások művészi ízlését, vagy befolyásuk tiszteletet és megkülönböztetést 

eredményez (70. tézis). A művészeteknek nyújtott adományok és 

támogatások szükségszerűen atyai jellegűek (71. tézis). Minél 

befolyásosabbak az adományozók, annál nagyobb az esélyük arra, hogy 

befolyásolják mások művészeti ízlését (72. tézis). 

 



 

 
3 A művészet szublimálja a hatalmat és legitimálja az adományozó 

tevékenységét 

 
A tisztelet, amelyet a befogadók és a bámészkodók az adományozóknak 

nyújthatnak, nem korlátlan. Ezért, akár tudatában vannak ennek az 

adományozók, akár nem, versenyeznek a figyelem, a tisztelet és a 

megkülönböztetés bizonyos mértékéért, nemkülönben, mint a 
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a fogyasztói keresletért folytatott verseny módja. Előbb-utóbb az egyik 

adományozó számára a több megkülönböztetés kevesebb 

megkülönböztetést jelent a többi adományozó számára. Ezért az 

adakozással, de a vásárlással és a nyilvános viselkedés más formáival is 

a hatalommal rendelkező emberek a hatalom szimbólumait mutatják 

meg, remélve, hogy hozzájárulnak a társadalmi ranglétrán elfoglalt 

pozíciójuk fenntartásához és javításához. 

A tengerész megmutatja erős karjait, az üzletember gyors autót vezet, 

a kormány pedig felvonultatja hadseregét. Ezek olyan szimbólumok, 

amelyek a lehetséges felhasználási módokra utalnak; a tengerész 

valóban ki tudja ütni az ellenfelet, míg a kormány meg tudja ölni az 

ellenségét. Az üzenetek könnyen érthetőek. Legtöbbször azonban a 

hatalmat közvetettebb módon szimbolizálják. Úgy tűnik, a közvetett 

üzenetek gyakran hatékonyabbak, mint a közvetlen üzenetek. Ez 

különösen igaz az ajándékozásra. Általában annál nagyobb tiszteletet 

kapnak, minél közvetettebb módon mutatja meg egy ajándék az 

ajándékozó hatalmát. A hatalom közvetett megjelenítését általában jól 

szolgálja a művészet. 

A művészet mindig is hasznos eszköze volt az üzenetek közvetett 

szimbolizálásának. Ez a legnyilvánvalóbb módon a képzőművészetre 

vonatkozik. A paloták, templomok és városházák falfestményei, 

valamint a gazdagok kúriáinak festményei, amelyek ma 

múzeumainkban laknak, közvetett módon közvetítik a maecenák 

hatalmát, akik gyakran adományként rendelték meg őket. Ezek a 

festmények ezt gyakran úgy teszik, hogy a múltból származó 

helyzetekre, mondákra vagy mítoszokra utalnak. (A modern 

művészetünkről azt gondolják, hogy kevesebb üzenetet tartalmaz, de 

arra számítok, hogy fiatal évek múlva az emberek rájönnek majd, hogy a 

modern művészetünk sokkal több üzenetet tartalmazott, mint 

amennyiről jelenleg tudunk.) 

A művészet általában nem szimbolizálja közvetlenül a hatalmat. 

Legtöbbször szublimált formában szimbolizálja a hatalmat. A hatalom 

szublimált, és a hatalom gyakorlásának vágyát gyakran teljesen 

megtagadják. A keresztény ikonográfiában a koldus akár a festményt 

adományozó hatalmas megbízóra is utalhat. Sőt, maga a művészet - 

beleértve a modern művészetet is - gyakran a szublimált hatalom 

kifejeződése. Egyrészt reflektálja a hatalmat, mert csak gazdag 

egyének és intézmények engedhetik meg maguknak, hogy ilyen 

műveket rendeljenek meg, majd adományozzanak. Másrészt a 

művészet meghaladja a hatalmat. A zene, a színház, az építészet és a 

képzőművészet biztosan nem fog megnyerni semmilyen háborút, 

vagy uralni semmilyen tőzsdét. Ezért ez a hatalom végső kifejeződése, 

amikor a nagyok és hatalmasok megengedhetik maguknak, hogy azt 

mondják: "Nem kell kiállítanom a hadseregemet vagy a gyors autómat; 

van művészetem.". A művészet révén a mecénás, a szponzor és a 

kormányzat a szenthez társíthatja magát. A művészet szakralitás 



 

glóriája ragyog rájuk, és paradox módon feltárja 

legyőzhetetlenségüket. A művészet csupán tényleges hatalmat 

sugall, mint a katonai hatalom, az adózási hatalom vagy a pénzügyi 

hatalom. 

Az a tény, hogy a művészetet szuperflúziónak és haszontalannak 

tekintik, a hatalomnak ezt a szublimálását erősíti, amely nem csak 

azáltal jelenik meg, hogy 
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a művészeteknek szánt ajándékok, de a művészeti vásárlások és a 

művészeti termékek feltűnő fogyasztása révén is.13 A bankok például 

jelentős mennyiségű képzőművészeti terméket vásárolnak. A holland 

kormány majdnem annyi pénzt költ képzőművészeti vásárlásokra, mint 

a képzőművészet támogatására.14 (Úgy tűnik, nagy különbség van a 

vásárlás és az adományozás között. Amikor a kormányok vagy 

vállalatok művészetet vásárolnak, nem költenek tőkét, amikor viszont 

művészetet adományoznak, akkor szegényebbek lesznek, legalábbis 

rövid távon. A művészet státusza azonban annyira felemelkedhet, hogy 

hosszú távon az adományok jobban hozzájárulhatnak az adományozó 

presztízséhez, így inkább növelik, mint csökkentik az adományozó 

tőkéjét). 

A 2. fejezet szerint a művészetek - tárgyak, kéziratok, kották stb. 

formájában - a társadalom legfontosabb hiedelmeinek és értékeinek 

hordozóiként működnek. A modern emberek úgy imádják az őseik által 

készített műalkotásokat, ahogyan más emberek imádják az őseiket. A 

művészet a felhalmozott múltat képviseli. A nemzetet és a civilizációt 

képviseli.15 A művészeten keresztül az adományozók kapcsolatba 

kerülhetnek a művészet és a kultúra világával. Ez presztízst ad nekik. 

A művészet nemcsak presztízst nyújt, hanem legitimál is. A 

fogyasztók legitimálják a vállalatokat, a választók pedig a kormányokat, 

de csak korlátozott mértékben. A legitimitás valódi bizonyítéka gyakran 

egy magasabb tekintélytől származik. A császároknak és királyoknak 

Isten áldására volt szükségük. Mivel a művészet bizonyos mértékig 

felváltotta a vallást, a monarchiáknak, kormányoknak és vállalatoknak 

egyre inkább szükségük van a művészetre, hogy legitimálják saját 

létezésüket. 

A kevés versennyel szembenéző intézmények viszonylag kevés 
legitimációt kapnak a vásárlóktól vagy a választóktól. Ezért gyakran ők 

azok, amelyek a legjobban próbálják magukat egy "magasabb" 

intézmény által legitimálni. A fennmaradó királyi családok, állami 
szervezetek, államosított vállalatok és (közel) monopolhelyzetben lévő 

magánvállalatok mind viszonylag sok pénzt költenek a művészet 

megvásárlására és támogatására.16 A 1998holland központi bank 

például rendkívül magas árat fizetett egy Mondrian-festményért, 

amelyet a holland népnek szántak ajándékba.17 Az ajándék 

extravaganciája megfelel a legitimációra törekvő monopolista 

elképzelésének. 

A legitimitás keresésében a méret és a folyamatosság látszólag fontos 

szerepet játszik. A régebbi és nagyobb vállalatok viszonylag többet 

tesznek a művészetért, mint az új és kisebb vállalatok. Az utóbbiak 
általában csak nemrég szerezték meg a piaci létjogosultságukat, ezért 

kevésbé van szükségük kiegészítő legitimációra. Ebből a szempontból 



 

nem lepne meg, ha azok, akik pénzt örökölnek, lényegesen többet 

tennének a művészetért, mint azok, akik keményen megdolgoztak azért, 

hogy elérjék jelenlegi vagyoni helyzetüket.18 Azoknak a fiataloknak, akik 

vagyonba születnek, nagyobb szükségük van a pénzük legitimálására. 

Azok a vállalatok is, amelyek politikáját kritizálják, folyamatosan 

keresik a módját annak, hogyan erősíthetik meg integritásukat. Az a tény, 

hogy a legtöbb nagy 
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hogy a dohányipari vállalatok nagyobb mértékben gyűjtik és támogatják 

a művészetet, mint más élelmiszeripari vállalatok, alátámasztja azt az 

elképzelést, hogy a művészet erősítheti a legitimitást. Még a jól 

bejáratott bankok is, amelyek nem tűnnek integritás nélkülinek, a 

"közönséges pénzüzletben" való részvételüket a művészetekkel való 

összefogással kompenzálják. 

A művészeteknek és a művészetnek való adakozás a hatalom 

megmutatását jelenti. Ez a megnyilvánulás gyakran szublimált 

formában jelenik meg (73. tézis). Továbbá a művészeti adományok 

legitimálják az adományozókat (74. tézis). 

 
 

4 Az ajándékok kötelességgé válnak 

 
Az előzőekben az adományozók erejét hangsúlyoztam. Mindazonáltal az 

adományozók hatalmát a kötelezettségek korlátozhatják, amint azt 

ebben és a következő szakaszban be kívánom mutatni. Az adományozók 

gyakran kötelességüknek érzik, hogy adakozzanak. Amikor az 

adományozók hatalma korlátozottá válik, a kedvezményezettek cserébe 

gyakran némi hatalomra tesznek szert. Ez azt jelenti, hogy a 

beneficiáriusok ekkor nyomást gyakorolhatnak az adományozóra. Ha ez 

a nyomás meggyőző, akkor a transzferek teljesen önkéntelenné 

válhatnak; megszűnnek ajándéknak lenni, és olyan kényszertranszferré 

válnak, mint a vámok, adók vagy akár a megvesztegetés. Ez a fajta 

kényszertranszfer meglehetősen ritka a művészetekben. Mindazonáltal 

gyakoriak a kötelességekben gyökerező ajándékok. Ezek az adakozási 

kötelezettségek lehetnek gyengék vagy erősek. A kötelezettség 

mértékétől függ, hogy az ajándékok hol helyezkednek el a kontinuumon, 

amely az ingyenes ajándékoktól a kényszertranszferekig tart. 

Ha az ajándékok cseréje egyenlő hatalmú emberek között történik, a 

szokások általában előírják az ajándékozást. Az embereknek 

kötelességük adni. Ebben az összefüggésben érdemes megjegyezni, 

hogy a magánadományok legnagyobb százaléka nem a gazdagoktól a 

szegényeknek flúg, hanem az azonos jövedelmi osztályba tartozó 

emberek között történik.19 Ezeken a csoportokon belül az ajándékok és 

a segítség folyamatos adása fontos konvenciókban gyökerezik, amelyek 

az ajándékokat kötelességekkel kapcsolják össze. Az adományozó, 

akárcsak a beneficiárius, ebben az esetben sem nem erős, sem nem 

hatalom nélküli. 

A művészetekben az egyéni kedvezményezettek ritkán rendelkeztek 

nagy hatalommal, különösen a nagy adományozókéhoz képest. 

Mindazonáltal az adakozással kapcsolatos konvenciók hatékony erőt 

jelenthetnek, és az adakozási kötelezettség jelentősen korlátozhatja az 

adományozó hatalmát. 

A kötelességek és kötelezettségek esetében a megtorlás veszélye 

mindig ott van a háttérben, de a tényleges büntetés ritkán fordul elő. Ha 



 

mégis büntetésre kerül sor, az általában maguktól az adományozóktól 

származik. Más szavakkal: önmaga szabja ki őket, ahogy az a következő 

példából is kiderül. Gyakran előfordul, hogy egy helyi elit képviselői 

személyesen felelősnek érzik magukat a társadalom irányáért, és ezért 

kénytelenek adakozni a helyi művészeti intézményeknek. 
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tások. A cserébe kapott előnyök, mint például a presztízs, azonban 

általában nem kizárólag az adományozók számára vannak fenntartva. 

Az adományozók közössége és az elithez tartozó nem adományozók 

mind osztoznak a tisztelet formájában megjelenő benefitokban. Ezért 

figy tűnik első pillantásra úgy, mintha az egyes adományozók jobban 

járnának, ha egyszerűen abbahagynák a művészetek támogatását, és 

megspórolnák a pénzüket, mert így is könnyen benefitálhatnának 

mások folyamatos adományaiból. Mindazonáltal, figyelembe véve az 

uralkodó társadalmi konvenciókat, az adakozás elmaradása gyakran 

drágább lehet, mint az adakozás. Ezek a konvenciók nem sok 

mozgásteret biztosítanak azoknak, akik inkább nem adakoznak. 

A konvenciók az adakozással kapcsolatos értékek és szabályok 

kollektív internalizálásából erednek. Ha a konvenciók hatékonyak, a 

negatív belső jutalmak - például a rossz lelkiismeret - általában 

elegendőek a viselkedés szabályozásához. Csak kivételes helyzetekben 

lép életbe a társadalmi kontroll és a külső büntetések, például a 

társadalmi osztályból való kiközösítés. Ez a mechanizmus nemcsak a 

magánadományozókra, hanem a vállalatok és a kormányzati szervek 

ügyintézőire is vonatkozik. 

Az internalizált szabályokat gyakran egy adott intézményen belül 

adják tovább. Mivel az internalizáció folyamata minden egyes 

szervezetben és intézményben sajátos jelleget ölt, minden intézményről 

elmondható, hogy sajátos "kultúrával" vagy "identitással" rendelkezik. 

Például egy pénzügyi intézmény jellege teljesen más, mint egy építőipari 

vállalaté. Az építőipari vállalatokkal ellentétben a bankok előszeretettel 

adakoznak nagyvonalúan a művészeteknek. Ugyanakkor azonban az 

egyes bankok a vállalati identitásuk finom különbségei alapján 

kialakították sajátos preferenciáikat abban, hogy kinek adnak pénzt. Míg 

például a legtöbb hollandiai bank úgynevezett avantgárd 

képzőművészeti alkotásokat gyűjt, az ing Bank (az ing csoport része) 

már hosszú ideje a modern művészetet részesíti előnyben, még abban 

az időszakban is, amikor a bankot csak kritikával illették a döntései 

miatt. A gyűjtemény bizonyos mértékig visszatükrözi a bank identitását 

és fordítva. 

A magánszemélyek és a kormányzati szervek adományozásának 

helyzete az Egyesült Államokban és Európában az, hogy az Egyesült 

Államokban a magánszemélyek nagylelkűbben adakoznak a 

művészetekre, mint Európában. Európában a kormányzati ügynökségek 

közvetlen támogatások formájában többet "adnak", mint az USA-ban. A 

különbség tartós. Így az adakozás különböző hatékony koncepciói és 

hagyományai léteznek. A közelmúltban Európában tett kísérletek a 

magán- és vállalati adományozás fellendítésére nem voltak túl sikeresek 

az USA-hoz képest fennálló különbségek áthidalásában. 



 

A művészeteknek való adakozás kötelesség lehet, mert az adakozás 

elmulasztása büntetést vonhat maga után (75. tézis). A konvenciók 

magyarázzák a magánszemélyek, a vállalatok és a kormányzati szervek 

adakozó magatartását. Az ilyen hozzáállás ellentétes lehet az egyéni 

érdekekkel (76. tézis). A konvenciók megmagyarázzák a 
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a vállalatok és az országok közötti adományozásbeli különbségek 

(77. tézis). 

 
 

5 Az adományok és támogatások rituálékba ágyazottak 

 
A konvencióknak célja van. A kollektív tapasztalat segít annak a 

gondolatnak a megalapozásában, hogy bizonyos egyezmények előnyei 

meghaladják a költségeiket. Ezért amikor a viselkedés ilyen 

konvenciókból ered, a költségeket és az előnyöket természetesnek 

vesszük. Nem kell rájuk rámutatni vagy ellenőrizni őket. Például: "a 

művészetre adakozni jó a bankoknak, nem adni pedig rossz". Sőt, ez a 

fajta meggyőződés önbeteljesítő jóslattá válhat, amely saját előnyeit és 

büntetéseit vonja maga után. 

Miért van az, hogy Hollandiában minden nagy bank támogatja a 

művészetet, és jelentős modern és kortárs művészeti gyűjteményeket 

tart fenn? Aláássa-e egy bank az iparágban betöltött pozícióját, ha nem 

gyűjt művészeti tárgyakat? A tizedik flórától kezdve egy bank 

viselkedése azzal magyarázható, hogy fél attól, hogy ellentétesnek vagy 

a kultúra iránt különösen érdektelennek tűnik. Ez azért lehet káros, 

mert minden banknak versenyeznie kell, és meg kell próbálnia magához 

csábítani a kvalitatív magasabb szintű személyzetet. A kultúrálatlan 

identitás, amely azzal jár, hogy nem támogatják a művészeteket, 

megnehezítheti a megfelelő személyzet bevonzását. A költségek minden 

bizonnyal emelkednének ennek az imázsnak a következményeként. A 

kormányzati ügynökségek hasonló versenymagatartást folytatnak. De 

kétséges, hogy a bankok vezetése és a kormányzati döntéshozók 

valóban így gondolkodnak-e. Vagyis sokkal valószínűbb, hogy a jó és a 

rossz egyszerű fogalmaira vonatkozó konvenciókat internalizálják, ami 

alapvetően arra kényszeríti a vezetőket és a döntéshozókat, hogy a 

művészetet szükségszerűségként népszerűsítsék. 

Amikor a költségeket és a hasznokat természetesnek veszik, és 

amikor tabunak számít megkérdőjelezni a művészeteknek való 

adományozás ésszerűségét vagy a disszidensek büntetésének 

ésszerűségét, akkor az adományok és támogatások a rituális adakozás 

egy formáját jelentik, amelyet a disszidensek rituális büntetése kísér. A 

primitív társadalmakban szinte mindig rituálék szabályozzák az 

adakozást, és a mi társadalmunk talán nem különbözik ettől. 

Mind a primitív, mind a modern társadalomban azok, akik nem 

tartják be a rituálékat és a konvenciókat, elkerülhetetlenül társadalmi 

kiközösítéssel szembesülnek. A modern társadalomban a 
szabálysértőket általában diszkréten, saját körükben büntetik meg. Ha 

azonban a közszereplők "tévelyegnek", akkor nyilvános megaláztatással 

és megaláztatással szembesülhetnek. A hetvenes években volt egy kissé 

naiv holland közgazdász és politikus, ifjabb Drees úr esete, akinek 

sikerült felhívnia magára a figyelmet.20 Intenzív és őszinte 



 

műkedvelő volt. Emellett becsületes ember volt, határozott elvekkel. 

Úgy gondolta. 
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hogy a szegények túl sokat fizetnek a gazdagok kulturális 

fogyasztásáért. Amikor politikusként világossá tette, hogy ez ellen tenni 

akar valamit, nem nyílt vita, hanem egyfajta pletyka alakult ki, amelyben 

őt valamiféle "kulturális barbárként" jellemezték. Ez nemcsak a 

támogatások csökkentésére vonatkozó terveit, hanem a politikai 

karrierjét is megölte. Ami itt szembetűnő, az egyetlen mondat ereje. 

Nem használtak érveket; ellenfelei csak ezt az egy kifejezést használták. 

A rituálékban a szavak gyakran alapvető irracionális erőket képviselnek 

vagy idéznek meg. Ezt az embert kulturális páriaként, a művészet 

ellenségeként por- tázták, hasonlóan a kereszténység ellenességhez a 

korábbi évszázadokban. 

Ennek ellenére az adományozók és a kormányok a büntetéstől való 

félelem miatt nem támogatják a művészeteket. Az adakozás 

természetes. Az adományozók felelősséget éreznek; az ajándék és a 

kötelesség összeolvad. Az adakozás konvenciókban gyökerezik és 

rituálékba ágyazódik. Bár az egyes támogatóknak nincs hatalmuk az 

"ajándékok" megszerzésére, a konvenciók és rituálék hullámain 

lovagolnak. Ebben az értelemben a művészeti világ gyakran kevésbé 

védtelen és kiszolgáltatott az adakozóknak, mint amilyennek mutatja 

magát. Az emberek úgy vélik, hogy a szakrális világ, amelyet a művészet 

képvisel, rendkívül sebezhető, hogy a túléléshez védelemre és 

ajándékokra van szüksége. De minden szándékos szervezés nélkül 

rengeteg hatalmat fektettek a művészeteket körülvevő konvenciókba és 

rituálékba. 

A művészetekre való adakozás gyakran a konvenciókból következik, és 

rituálékba ágyazódik (78. tézis). Mivel a művészeteket a konvenciók és a 

rituálék ereje támogatja, nem olyan sebezhetőek, mint amilyennek néha 

tűnnek. A társadalom ad a művészetnek, a művészet pedig "elvesz" a 

társadalomtól (79. tézis). 

 
 

6 Művészek adnak és adóznak 

 
Eddig csak a művészeti adományozás néhány általános aspektusával 

foglalkoztam. Eddig figyelmen kívül hagytam a különböző adományozói 

típusok adományozásának alapvető különbségeit. A hátralévő 

szakaszokban a művészeti adományozás megkülönböztető jellemzőit 

fogom megvizsgálni a különböző csoportok - művészek, művészek 

családtagjai és barátai, egyéb magánadományozók, vállalatok és 

magánalapítványok - részéről. A 9. és 10. fejezetben a kormányzati 

adományozással foglalkozom. 

A művészek támogatják a művészeteket. Ezt úgy teszik, hogy 

hajlandóak alacsony jövedelemért dolgozni, és a megtakarításokból, 



 

örökségből, szociális juttatásokból, társadalombiztosítási kifizetésekből, 

illetve nem művészeti vagy művészettel kapcsolatos jövedelmekből 

származó pénzt a "művészeti vállalkozásukba" utalják. Ez a 

forgatókönyv ahhoz a kiadóhoz hasonlítható, aki egy profilozófiai 

tudományos filozófiai impresszumból pénzt tologat át a profilozófiai 

filozófiairodalmi részlegébe. 

Az önfinanszírozás vagy a belső támogatás jelentős elem lehet. 
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a teljes támogatási képet. Hollandiában például a nem alkalmazott 

képzőművészek jövedelmük mintegy 27%-át állami támogatásból, 73%-

át pedig a piacról szerzik.21 A szubvenció tehát kisebbnek tűnik, mint 

egy színész esetében, aki egy strukturálisan támogatott színházi 

társulatnál dolgozik, amely jövedelmének 85%-át a kormánytól kapja. A 

kép azonban megváltozik, ha elismerjük, hogy a holland képzőművészek 
(nagyon alacsony) 1200 eurós (1998-as) átlagos éves nettó 

jövedelmüket önfinanszírozással egészítik ki.22 Ha ezt a hasonló 

szakmákban megkeresett szintre egészítenék ki, akkor a 

képzőművészek jövedelmének "ajándék" része akár 95%-os vagy annál 

is magasabb lehet, a piaci rész pedig kevesebb, mint 5%-os. 

Kétséges azonban, hogy minden önsegélyezés "ajándéknak" 

tekinthető-e. Az adakozás általános felfogása szerint az önsegélyezés 

nem tekinthető ajándéknak. Az ajándékozás különböző entitások közötti 

cserét jelent, legyen szó akár egyénekről, akár intézményekről, ami 

alapvetően azt jelenti, hogy a művészek nem adhatnak önmaguknak, 

még akkor sem, ha ez a "művészet szolgálatában" áll. Az ajándék 

fogalmát tehát ki kell szélesíteni. Egyfelől ez a definíció kibővítésének 

gondolata logikusnak tűnik, tekintve, hogy az önmagukat alacsony 

órabéren keresztül támogató önfoglalkoztató művészek motivációja 

alapvetően azonos azokéval, akik önkéntes munkával vagy alacsony 

bérért dolgozó művészeknek adnak a művészeti vállalatoknak. 

Másrészt, mivel az önfoglalkoztató művészek által nyújtott önsegélyezés 

néha jó befektetés a jövőbeli sikerekbe, logikusabb, ha úgy kezeljük, 

mint bármely más üzleti befektetést. 

E kérdés megoldása érdekében a fejezetben korábban kifejtett logikát 

követem, és6 az önfinanszírozást kompenzált és nem kompenzált 

kategóriákra osztom. A kompenzált rész befektetés, nem pedig ajándék. 

A nem pénzbeli ellenszolgáltatással azonnal nem kompenzált részt, 

amelynek jövőbeli pénzbeli és nem pénzbeli kompenzációja 

bizonytalanabb, mint az üzleti befektetéseknél szokásos gyakorlat, 

"adománynak" nevezem, és ajándéknak minősítem. (Végül is sok 

vitathatatlan ajándék is bizonytalan jövőbeli megtérülést generál.) Az én 

megközelítésemben ezek az ajándékok az ajándékozási szféra részei 

maradnak, és hozzáadódnak a művészetekben már amúgy is nagy 

ajándékozási szférához. Ugyanakkor el kell ismerni, hogy az adományok 

és a kompenzált önfinanszírozás közötti határvonal a művészek 

esetében rendkívül homályos. Ezért nehéz megítélni ezeknek a 

művészadományoknak a relatív jelentőségét. Amint azt a 6.13. 

szakaszban világossá tettem, úgy vélem, hogy a belső szubvencionálás 

egy fontos része azonban nem kompenzált, és ajándékozásként 

kezelhető. 

Amikor a művészek adakoznak, hatással vannak a külvilágra, még ha 

csak egy kicsit is. Ahogy már megjegyeztem, még a szegény művészek is 

képesek adni. Tehetségük, képzettségük és tapasztalatuk lehetővé teszi 

számukra, hogy áldozatot hozzanak... 
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figyelem, amelyek közül a leglényegesebb természetesen a művésszé 

válás áldozata. Ebben az összefüggésben a "szegénység" önmagában is a 

hatalom egy formáját jelentheti. Maga a szegénység teszi lehetővé a 

szegény művészek számára, hogy viszonylag nagy áldozatokat hozzanak 

annak érdekében, hogy művészként folytathassák munkájukat. 

Ráadásul, akár szándékosan, akár nem, amikor ezt az adottságot 

mutatják, ahogy Alex teszi a második ábrán, végül lenyűgözik az 

embereket önfeláldozó magatartásukkal. Mint minden olyan adottság 

esetében, amely nem teljesen rejtett, a megmutatása tisztelethez 

vezethet. 

A hosszú ideje sikertelen, szegény művészek esetében azonban ezek a 

hozamok korlátozottak, és gyakran fokozatosan eltűnnek. A szánalom - 

a legtöbb ember számára negatív jutalom - kezdi kiegészíteni, és végül 

felváltja a tiszteletet. A sikeres művészek nyilvánvalóan nagyobb 

adakozó képességgel rendelkeznek. És bár a legtöbb sikeres művész 

nem áldozza fel magát, általában továbbra is adakozik a művészetnek. 

Az ajándékaik valójában tiszteletet és önbecsülést generálnak. 

Valószínű, hogy a művészek a sacrifice-ek készítésekor a fejükben 

valamilyen homályos elképzelés él a jövőbeli megtérülésről. Ez azt 

jelenti, hogy áldozataik végül megtérülhetnek pénz, hírnév, elismerés és 

személyes elégedettség formájában. A művészek többsége, akiknek 

kevés esélyük van arra, hogy valaha is kárpótlásban részesüljenek, 

továbbra is táplálja ezeket az elvárásokat. A jövőbeni kompenzáció 

azonban annyira bizonytalan, hogy a művészek többségének adományai 

vagy áldozatai nem tekinthetők normális üzleti befektetésnek. Ráadásul 

a társadalmunkban a művészetekről továbbra is uralkodó mítoszok 

miatt a művészek többnyire rosszul tájékozottak. A művészek téves 

információk alapján adnak. Ha ez a rendelkezésre álló információ nem 

lenne ennyire félrevezető, a művészek valószínűleg kevesebbet 

adományoznának. 

Ha mindezt a tizedik emeletről nézzük, a félretájékoztatás hatására az 

adományok vámokká válnak. Azzal, hogy hagyják magukat félrevezetni, 

a művészek végül nem annyira önmagukat áldozzák fel, mint inkább a 

művészet oltárán. Mindazonáltal a művészek habitusát tekintve 

nyugodtan kijelenthetjük, hogy a sacrifice és a sacrificed nagyjából 

ugyanazt jelenti. Ebben a tekintetben a "hódolat" kifejezés inkább 

figyelmesebb, mint a "kötelesség"; a művészek hódolnak. A tribute az 

adományozás és a kötelesség összeolvadását jelenti, és egyszerre 

hódolat és kötelességként éljük meg. Azzal, hogy a művészek idejüket és 

pénzüket a művészetre fordítják, tisztelettel adóznak a művészetnek, 

pontosabban a művészeti elődeik összegyűjtött munkásságának - a 

szakmájuk kollektív kulturális tőkéjének. Habitusukból adódóan a 

tiszteletadás, valamint az idő- és pénzadományozás a legtöbb művész 



 

számára természetes "ajándék". (Mindez azonban nem vonatkozik az 

alkalmi lázadókra. A lázadó számára a tiszteletadás egyértelmű 

kötelességet jelent). 

Az adományozók nyomon követése a művészetek terén többnyire 
rendkívül közvetett módon történik. 
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Ez minden bizonnyal így van a tiszteletet adó művészek esetében is. A 

formális kódok nem fontosak.23 Habitusukból adódóan a művészek 

"természetesen" tartják magukat a sorhoz. A viselkedés egy olyan 

mitológián alapul, amely a habitus részévé vált. Az 1.8. szakasz 1. 

táblázatában említett mítoszok miatt a viselkedés rituális 

jellegzetességeket vesz fel. Például a sikertelen művész folyamatos 

sacrifice-ja nagyon hasonlít egy rituális sacrifice-ra. Kívülről nézve 

irracionálisnak tűnik. A rituálé azonban a sacrifice-t egy "természetes" 

rációval ruházza fel, amelyet nem kell ellenőrizni. Ráadásul, ha egy 

művész megszegi a művészet iránti kötelességeit, az ritkán vezet 

büntetéshez, mert a disszidensek eleve olyan hatékonyan büntetik 

magukat. 

A művészek adományozásának ez az elemzése a művészeti 

vállalkozókra és az általam félig művészeti személyzetnek nevezett 

személyekre is vonatkozik. A kis művészeti könyvkiadók például 

híresek belső támogatásukról; ugyanez elmondható sok más művészeti 

közvetítőről, például a kis impresszáriókról, kereskedőkről, alternatív 

színházakat, művészeti tereket működtető emberekről stb. is. Egész 

világa létezik azoknak az embereknek, akik indokolatlanul sok időt és 

pénzt fordítanak a művészetekre, és ezáltal ugyanúgy adnak a 

művészetnek, mint a művészek. 

A művészek, a félművészeti személyzet és a kisebb művészeti 

vállalkozások önsegélyezése és ajándékozásai hozzájárulnak a 

művészeti szféra már amúgy is nagy ajándékozási szférájához (80. 

tézis). 

 
 

7 Család és barátok támogatják a művészeket 

 
Bár a művészek és partnereik, rokonaik és barátaik közötti jogi 

kötődések enyhültek, a személyes kapcsolat megléte még mindig számít 

az adományozás során, és ezért hasznos megkülönböztetni őket más 

magánadományozóktól.24 Amikor a partnerek, rokonok vagy barátok 

művészeknek adakoznak, általában a sajátosság játszik szerepet. Az, 

hogy ezek az emberek milyen hozamot várnak az adományozástól, 

gyakran jobban függ a művészhez fűződő kapcsolatuktól, mint a 

művészethez való viszonyuktól. Ez azt jelenti, hogy a partnerüket, 

barátjukat, fiukat vagy lányukat támogatják, és valószínűleg nem 

támogatnának egy másik művészt, akihez nem fűzi őket szoros 

személyes kapcsolat. 

Ahogy korábban megfigyeltük, meglepően sok művész még mindig 

jómódú családból származik.25 A szülők, testvérek támogatják őket, 

ahogy Theo is támogatta Vincent Van Gogh-ot. Először is, a családi pénz 

egyfajta biztosítékként szolgálhat. A fiatalok nagyobb valószínűséggel 

választják a művészetet és a rendkívüli bizonytalanságot, ha a lelkük 

mélyén tudják, hogy mindig lesz valaki, akinek van pénze, hogy 



 

megmentse őket, ha a dolgok rosszul mennek. Ráadásul sok művész 

örökségből él. Vagy 
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vannak olyan szülők, akik végül sokkal többet fizettek gyermekeik 

művészeti oktatásáért, mint amennyit másfajta oktatásért fizettek volna. 

És miután gyermekeik elvégezték az iskolát, gyakran még sok éven át 

fedezik az off- spring veszteségeit. 

Napjainkban a teljes támogatás óriási része a partnerektől származik. 

Nem tűnt el teljesen a jómódú férj gyakorlata, aki fizeti felesége 

művészeti tevékenységét, amely valahol a karrier és a hobbi között 

ingadozik, de más megállapodások még fontosabbá váltak. A 

kenyérkeresők, férfiak és nők egyaránt, ma már gyakran finanszírozzák 

partnerük komoly művészi karrierjét. Ezek közé nemcsak művészek, 

hanem galériatulajdonosok, impresszáriók és más közvetítők is 

tartoznak. Mivel a mai világban a közvetlen finanszírozás néha 

megalázó élményt jelent, ahogyan a fenti utolsó illusztráció is mutatja, a 

művészek partnerei gyakran kevésbé feltűnő módon figyelik a 

művészek támogatását. Például gyakran alapvetően intézményesítik 

segítségüket azáltal, hogy bizonyos közös költségeket, például a lakbért 

vagy az üdülési költségeket auto- matikusan fizetik. 

A barátok és kollégák, valamint a családtagok és a partnerek is 

adakoznak a művészetre, műtárgyakat vásárolnak és előadásokra 

járnak, amit nem tennének meg, ha nem lenne személyes kapcsolatuk az 

adott művésszel. Mint azt mindenki tudja, aki ismeri a nagy nyugati 

művészeti szcénákat, a nem profitable művészeti tevékenységeknek 

hatalmas területei vannak, amelyeket elsősorban a kollégák és a leendő 

művészek, de még inkább a barátok, partnerek és családtagok 

látogatnak. A mondjuk húsz ember közül, akik jelen vannak egy-egy 

kortárs vagy kísérleti művészeti előadáson vagy megnyitón, a 

legtöbbjük minden bizonnyal valamilyen módon személyes 

kapcsolatban áll a művésszel. Ennek az önmegtermékenyítő cirkusznak 

a társadalmi költségeivel és hasznával ebben a fejezetben nem 

foglalkozunk, de így vagy úgy, de a számlákat kifizetik. A deficit, miután 

az offizikai támogatásokat beépítették, belső forrásokból fizetik. 

Barátok, kollégák, partnerek és családtagok fizetik ennek egy jelentős 

részét. 

A család és a barátok által felajánlott segítség egyértelmű példája 

annak, hogy az ajándékok nem csak a kötelességen, hanem a hatalmon 

is alapulnak. Egyrészt hatalmi kérdésről van szó, mint a múltban, 

amikor a befolyásos családok rendelkeztek a művész családtagok 

támogatásához szükséges forrásokkal, ami viszont növelte a család 

presztízsét.26 Másrészt az adakozás kötelességnek is tekinthető, mert a 

jómódú családokban vannak olyan konvenciók, amelyek a támogatást 

kötelességgé teszik. Míg az adományozók továbbra is az erősebb fél 

maradnak, a ben- eficiáriusok nem tehetetlenek. 

Bár pontos becslések nem állnak rendelkezésre, az érintettek nagy 



 

száma miatt valószínűsíthető, hogy a művészeknek nyújtott családi és 

baráti adományok jelentősen hozzájárulnak a művészeti ajándékozási 

szféra nagy méretéhez (81. tézis). 
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8 Magánadományozók az utcai művészeknek és a rangos 

művészeti intézményeknek egyaránt adakoznak 

 

A magánadományozók a művészetek minden szintjén és területén 

tevékenykednek. Egy adományozó például egy ötcentest ad egy utcai 

művésznek, amikor az arra jár. Egy másik adományozó önkéntesként 
dolgozik egy helyi színházban. Egy harmadik pedig egy egész új 

szárnyat adományoz egy múzeumnak. Sajnálatos, hogy nincsenek 

pontos becslések arról, hogy az emberek mennyit adnak az utcai 

művészeknek, de ha figyelembe vesszük, hogy hány utcai művész tud 

megélni a művészetéből, akkor az összegnek jelentősnek kell lennie. 

Ugyanez vonatkozik a vol- unteerizmusra mint ajándékra is.27 Még ha 

ezt a két adományozási formát ki is hagyjuk, az amerikai és európai 

magánadományozás sokkal fontosabb, mint a testületi és 

magánalapítványi adományozás.28 (Ez akkor igaz, ha figyelmen kívül 

hagyjuk a vállalati szponzorációt, amely inkább piaci tranzakció, mint 

ajándékozás). A magánadományozók művészeteknek nyújtott adománya 

jelentősen növeli az ajándékozási szféra jelentőségét a művészetekben (82. 

tézis). 
Az utcai művésznek adakozó személy számára a fő hozadék valószínűleg az, 
hogy 

maga a művészi produktum.29 Ha az adományozóknak tetszik a termék, 

úgy tűnik, hogy "spontán" adakoznak, hogy támogassák a terméket. 

Mindazonáltal helyesebb azt mondani, hogy a konvenciók segítik a 

természetes adakozást.30 Az utcai művészeknek adott adományok 

megtérülnek, de ugyanígy a művészeteknek adott magánadományok is. 

Ez nem azt jelenti, hogy az egyének vagy vállalatok szándékosan keresik 

a hozamot. A művészekhez hasonlóan az adományozók sem önzetlenek, 

sem teljesen önző módon nem érdekeltek a haszonszerzésben. (A 4. 

fejezetben a "selfless" művészekkel és habitusukkal foglalkozó részek a 

"selfless" adományozókra is vonatkoznak.) Mindazonáltal, hogy egy 

kicsit leegyszerűsítsük és megismételjük, az adományozók viselkedése, 

akárcsak a művészeké, a megtérülésre irányul, ami magában foglalja a 

belső jutalmakat is. 

A gazdag adományozók számára a művészetekre való adakozás 

indoklása gyakran a filantrópiába mint társadalmi intézménybe 

ágyazódik. 31 A filantrópia gyakran szerepet játszik a társadalom 

szervezésének általánosabb elképzeléseiben. Az Egyesült Államokban az 

egyik elképzelés az, hogy a kormánynak nem szabad túlságosan 

befolyásosnak lennie, ami azt jelenti, hogy a polgároknak a lehető 

legtöbb felelősséget kell vállalniuk, ami magában foglalja az adakozást 

is. Sőt, a jótékonykodás életforma is lehet. Összeköti a csoport tagjait, és 

megkülönbözteti őket más társadalmi csoportoktól.32 A csoportidentitás 

megléte megkülönböztetéshez vezet. 
A névtelen jótékonykodás továbbra is ritkaságszámba megy. Az 

alacsony profile adományozás sokkal gyakoribb. A művészeti 



 

adományok tényét néha szelektíven jelentik be. 33 Ez gyakran többet 
tesz hozzá az ember megbecsüléséhez, mint a vagyonának rendetlen 

fitogtatása. 

A kis adományozók hozadéka általában nem korlátozódik 

önmagukra. A kis adományozók sokszor osztoznak adományaik 

megtérülésén a nem adományozókkal. De egy 
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a hozamok kis része általában kizárólagos. Mint egy piaci tranzakcióban, 

az adományozók gyakran "megvásárolnak" bizonyos kizárólagos 

jogokat, például különleges említéseket, ingyenes helyeket, VIP-kezelést 

az előadásokon, egy csak az adományozóknak szóló újságot, minden 

olyan előnyt, amely kifejezetten "az opera, múzeum stb. barátainak" 

szól. Az adományozási terv tehát a piaci csere valamilyen aspektusát 

tartalmazza, és a nagyrészt szimbolikus, kizárólagos hozamok az 

adományozókat az adományozás folytatására csábítják.34 

Az ajándékozást részben kötelezővé tevő egyezmények a 

segítségnyújtási kapcsolatok minden szintjén léteznek. Ez ugyanúgy 

vonatkozik az utcai művészeknek való adakozásra, mint a gazdagok 

jótékonykodására. Az "embereknek ki kell venniük a részüket" 

meggyőző érv, a művészeteken belül és kívül egyaránt. Ezért a 

konvenciók az ajándékozást kötelességekkel olvasztják össze.35 

 
 

9 Vállalatok és magánalapítványok támogatják a művészetet 

 
A művészetek vállalati finanszírozása nagy nyilvánosságot kap, 

olyannyira, hogy úgy tűnik, mintha a művészetek szinte teljesen le 

lennének kötve hozzá. Az Egyesült Államokban azonban a vállalatok 

kevesebbet adományoznak, mint az alapítványok, azok pedig jóval 

kevesebbet, mint a magánszemélyek, és sokkal kevesebbet, mint a helyi, 

állami és szövetségi kormányok. Európában ezek a különbségek még 

szélsőségesebbek, mert a vállalati filantrópia elhanyagolható.36 

Európában a kormányzati adományok és a magánadományok a 

legfontosabbak. Tekintettel arra, hogy nagylelkűségük nyilvánosságot 

kap, a vállalatoknak és alapítványoknak sikerült reflektorfénybe 

állítaniuk nagylelkűségüket. Ez aligha meglepő. Mivel ők a 

legegyértelműbben hozamorientáltak, nagylelkűségüket jobban 

mutatják vagy reklámozzák, mint az adományozók más kategóriái. 

A kis magánadományozókhoz hasonlóan a vállalati adományok is a 

piaci csere és az ajándékozás kombinációját jelentik. Piaci csere akkor 

valósul meg, amikor az adományozó kizárólagos hozamot kap, ahogyan 
azt egy szerződésben kikötötték. Néha a szerződéses hozadék - például 

ingyenjegyek vagy egyéb juttatások - olyan fontosak, és olyan kevés 

marad az adományból, hogy az "adományozók" inkább fogyasztók, mint 

ajándékozók. Ez a mai vállalati szponzorációs tervek szinte minden 

aspektusára érvényes. A szponzorálás alapvetően reklámjogok 

kereskedelmét jelenti, ami az ajándékozás részét lényegtelenné teszi.37 

Más szóval, nincs szó tényleges emberbaráti tevékenységről. 

Mindazonáltal az ajándéknak tulajdonított vonzó státusz miatt olyan 

kifejezéseket használnak, mint "szponzoráció" és "adomány", hogy 



 

elfedjék e kereskedelmi tranzakciók valódi természetét.38 

A vállalati filantrópia az Egyesült Államokban gyakori, Európában 

viszont szinte egyáltalán nem létezik.39 Ennek ellenére a vállalatok 
motivációja a művészetek támogatására, a művészet szponzorálására 

vagy a művészet megvásárlására nagyjából azonosnak tűnik.40 A 
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a név vagy a vállalati logó népszerűsítésének sikere a legfontosabb 

hozam.41 A nem pénzbeli jutalmak szintén jelentős tényezők a 

különböző vezérigazgatók és a felső vezetés számára. Meglepő módon 

az érintett művészekkel való személyes kapcsolat gyakran fontos 

aspektusa ezeknek a jutalmaknak. A rossz vállalati arculat felfrissítését 

egy korábbi fejezetben már említettük jutalomként. Ugyanez vonatkozik 

arra a célra is, hogy a szervezet legitimitását a művészetekkel való 

kapcsolat révén növeljék. A magánalapítványok vagy finanszírozó 

ügynökségek esetében úgy tűnik, hogy az imago és a presztízs nem lehet 

a finanszírozási támogatás hajtóereje, mivel a fő kedvezményezettek, 

akik ebből hasznot húzhatnának, már régen halottak. De mint a 

vállalatoknál, a presztízs is a jelenlegi vezetőséget és a magasabb 

beosztású alkalmazottakat illeti meg. Ráadásul az alapítványoknak 

szükségük van arra a legitimációra, amelyet a művészeti adományok 

nyújthatnak számukra, éppen azért, mert nincsenek élő örökösök (vagy 
részvényesek vagy fogyasztók), akiknek ezek az alapítványok jelentést tehetnek. 

A legtöbb adományozó a nagylelkűségének reklámozását az 

ajándékozás lényeges elemének tekinti. A részleteket lehet visszafogott 

vagy méltóságteljes módon terjeszteni, vagy lehet hivalkodóan 

reklámozni a televízióban és a hirdetőtáblákon. Akárhogy is, a 

vállalatok, alapítványok és kormányzati szervek erősítik identitásukat, 

és növelik önbecsülésüket és tiszteletüket. Más szóval, javítják mind a 

belső, mind a külső imágójukat. 

A vállalatok vagy alapítványok által elnyert jutalmak többsége nem 

közvetlenül a művész vagy a művészeti társaság kedvezményezettjeitől 

származik, hanem, ahogyan azt korábban már említettük, homályos és 

közvetett források bonyolult szövevényéből. A vállalatok, alapítványok 

és kormányzati szervek a szakrális művészettel való kapcsolatuk révén 

növelik státuszukat és imázsukat. Sőt, a művészet "magasabb tekintély" 

aspektusának megragadásával saját létezésüket is legitimálják. 

Ugyanakkor, amint azt a fejezet első felében bemutattuk, a testületek 

a meglévő konvenciók és a közvélemény nyomása miatt is kényszerítve 

érezhetik magukat az adakozásra. Gyakran nehéz eldönteni, hogy hol 

végződnek a hasznot hozó ajándékok és hol kezdődnek a költséges 

kötelezettségek. 

 
 

10 Következtetés 

 
A legtöbb adományozó számára vonzó a művészeteknek való adakozás, 

különben nem tennék meg. A művészetek aurája ragyog rájuk. Az 

adományozók, akárcsak a vállalatok és a kormányzati szervek, figyelmet 

és tiszteletet kapnak, és a művészetekkel való kapcsolatuk legitimálja 

hatalmukat. 

Bár az adományozás általában jutalmakat eredményez, az adakozás 

elmaradása negatív jutalmakat is eredményezhet. Az adakozás ilyenkor 



 

többé-kevésbé kötelező, ahol az adakozás elmaradása büntetendő. Mivel 

a kötelezettségek a kötelességekben gyökereznek. 
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ventiókban az adakozás általában természetes módon történik. 

Ellenkező esetben a nem- erositás hiánya gyakran olyan dolog, amelyet 

megfelelő bűntudat- gyötrődéssel és rossz lelkiismerettel való 

foglalkozással lehet önbüntetni. A büntetés csak nagyon ritkán jön 

kívülről, mint például a politikusok esetében, akik miután nyíltan 

megkérdőjelezték a művészeti támogatások logikáját, filisztereknek 

bélyegezték őket. A szubvenciók bölcsességének nyilvános 

megkérdőjelezése elleni tabu azt mutatja, hogy a művészetekre való 

adakozás rituálékba ágyazott. 

Az adományok elsősorban a művészeteken kívülről érkező 

adományokhoz kapcsolódnak, de a művészeti adományok nagy része 

belső támogatás formájában valósul meg. A művészek folyamatosan 

adományoznak pénzt a művészi pályájukra. A pénz általában 

másodállásból, megtakarításból, örökségből, szociális juttatásokból, 

biztosítási kifizetésekből vagy egyszerűen csak spártai életmódból 

származik. 

Amikor a művészek, mint Robert és Alex a fejezet első két 

illusztrációjában, adakoznak a művészetnek, vajon feláldozzák-e 

magukat, vagy feláldozzák magukat a művészet oltárán? Robert és Alex 

valóban kapnak bizonyos jutalmakat az ajándékaikért. Ugyanakkor 

kötelesek adni. Az adakozás elmulasztása büntetendő. Habitusukból 

adódóan azonban pontosabb lenne megjegyezni, hogy a művészek 

hajlamosak adni. A létező mítoszok fenntartják ezt a status quo-t. Az 

olyan művészek esetében, mint Robert és Alex, az ajándékozás és a 

kötelességtudat, a sacrifice és a sacrifice-nek lenni egybeolvad. 

Az ajándék és a kötelesség e fejezetben található elemzése hihetően 

megmagyarázza, hogy miért van ez a hajlam a különböző társadalmi 

csoportok és intézmények között, hogy adakozzanak a művészeteknek, 

ami viszont segít megmagyarázni, hogy miért van ilyen jelentős 

ajándékozási szféra a művészetekben. E csoportok közül a kormányok 

minden bizonnyal nagyon erős hajlamot mutatnak arra, hogy 

adakozzanak a művészeteknek. Az azonban, hogy a kormányok miért 

adnak ilyen sokat, nem egyértelmű. A következő két fejezetben a 

kormányzati támogatásokat a hatalom-kötelezettségek szemszögéből 

próbáljuk megmagyarázni. 

 
 

Megbeszélés 

 
1 Meg tudná védeni azt az állítást, hogy az adományozók 

önzetlenebbek és kevésbé orientáltak a jutalmakra, mint ahogyan azt 

ebben a fejezetben javasoltuk? 

2 Egyrészt azt lehet mondani, hogy a művészet banki támogatása a 



 

bank identitásának és imágójának erősítését szolgálja. Ebben az 

értelemben az adakozás a hatalom kifejezése, amely végül 

versenyelőnyhöz vezethet. Másrészt azt is mondhatjuk, hogy a 

verseny rákényszeríti a bankot a művészet támogatására. A 

támogatás nyilvánvalóan kötelezettség vagy kötelesség. A művészet 

támogatásának elmulasztása súlyos büntetéseket vonhat maga után, 

mivel végső soron a bank létét is veszélyeztetheti. Hogyan kell 

értelmezni a hatalom és a tehetetlenség közötti látszólagos 

ellentmondást? 
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Fejezet  9 

A kormány a művészetet szolgálja 

A művészeti támogatások a közérdeket 

vagy a csoportérdekeket szolgálják? 

 
Vélemények a művészetek kormányzati támogatásáról 

Alex megkérdezte néhány barátját, hogy szerintük miért támogatja a 

kormány a művészeteket. Paul, a kortárs "klasszikus" zene zeneszerzője 

megjegyzi: "Nem hiszem, hogy létezne modern zene kormányzati 

támogatás nélkül". Amikor emlékeztetem a popzene létezésére, zavarba 

jön. Valószínűleg azt akarta mondani, hogy a popzene nem igazi zene, de 

nem teszi. Ehelyett a nagy klasszikus hagyományról beszél. "Szerintem 

feltétlenül szükséges, hogy ez folytatódjon. És a következetes megújulás 

az egyetlen út. Erősen hiszek abban, hogy hosszú távon az újítás 

mindenkinek az érdeke. De úgy tűnik, még azokat sem érdekli ennyire, 

akik szeretik a klasszikus zenét. Utálom ezt mondani, de az emberek nem 

is tudják, mi a jó nekik. És ezért a kormánynak felelősséget kell vállalnia. 

És nem támogatni vagy nem eléggé támogatni a zenét nemcsak rövidlátó, 

hanem rendkívül igazságtalan is. Még a támogatásokkal együtt is nagyon 

keveset keresek, így a saját művészi munkám költségeinek nagy részét én 

állom. Támogatás nélkül a hozzám hasonló művészek viselnék a még 

megmaradt kevés innováció költségeinek teljes terhét. Szerintem nagyon 

igazságtalan lenne a támogatás megszüntetése." 

Peter képzőművész, aki az avantgárd körökben dolgozik. Éppen csak meg 

tud élni a megélhetéséből, és mindenféle apró támogatásnak 

köszönhetően folytatja a művészetét. Amíg a saját dolgait csinálhatja, nem 

tartja igazságtalannak az alacsony jövedelmét. "Ez az ár, amit fizetek. De 

úgy gondolom, hogy a társadalomnak is meg kell fizetnie az árát. A 

művészet kommentálja a társadalmat, és olyan értékei vannak, amelyek 

függetlenek a piaci értéktől. Szerintem a művészek kötelessége, hogy 

művészetükkel kritikus megjegyzéseket tegyenek - a piac befolyásáról és 

a pénz szerepéről is a társadalomban. De nem lehet elvárni, hogy az 

emberek fizessenek a fájdalmas megjegyzésekért. Ezért a társadalomnak 

szabad menedéket kell biztosítania a művészet számára a piacon kívül." 

Péter számára ez a szubvenció létjogosultsága. "Ha a szubvencionálást 

megszüntetnénk, a művészet túlnyomórészt kommersz lenne, és 

elveszítené a szúrósságát. A végén a társadalom kerülne ki igazi 

vesztesként." 

Anna művészeti adminisztrátor. Köztisztviselőként egy olyan kormányzati 

szervnél dolgozott, amely támogatásokat ad a művészeknek. Most egy 

művészeti fesztivált vezet, 
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amelyet szinte kizárólag a kormány finanszíroz. "Hangsúlyoznom kell, hogy 

a támogatás leállítása milyen hátrányos lenne a művészetek és a 

társadalom egésze számára. A kultúra egész aspektusai egyszerűen 

eltűnnének. Szerintem nem maradna komoly színház és zene. Ez soha 

nem történhet meg. A társadalom érdeke, hogy a művészetek 

virágozzanak. Ez a hagyományos művészetre éppúgy vonatkozik, mint a 

modern művészetre. Álláspontom szerint a társadalom hajlandósága arra, 

hogy a kormányzat támogassa a művészeteket, tükrözi a civilizációs 

szintjét. És ha már a civilizált emberekről beszélünk, két dolgot hozzá kell 

tennem. Először is, a kormánynak kötelessége segíteni a szegény 

művészeket, másodszor pedig gondoskodnia kell arról, hogy a művészet 

a legszegényebb polgárok számára is hozzáférhető legyen. Az előadások 

és múzeumok magas árai az emberiség elleni támadás. Nagyon 

szeretném hangsúlyozni, hogy a támogatásoknak mindenki számára 

elérhetővé kell tenniük a művészetet." Alex ezen a ponton tiltakozik, és 

rámutat, hogy az alacsony árak nem ösztönzik az alacsony jövedelműek 

látogatottságát. "Teljesen tévedsz" - mondja. "Személyesen ismerek több 

olyan embert, akinek kevés az iskolázottsága és nagyon kevés a pénze, és 

aki klasszikus színházba és zenébe jár. És mindenekelőtt az elv számít". 

Martin több olyan gyár tulajdonosa volt, amelyek egy bizonyos márkájú 

tejtermékeket állítottak elő. Korán nyugdíjba vonult. Most műgyűjtő és 

koncertekre jár. Mindenekelőtt az operát szereti. "Kár, hogy nem 

fedeztem fel korábban a művészetet. Szívesen létrehoztam volna egy 

képzőművészeti gyűjteményt, amely a cégem tulajdonában van és a cég 

nevét viseli. Természetesen modern művészetet. De olyan festményeket, 

amelyeket az alkalmazottaim is értékelni tudnának. Tudja, ez nem 

lehetetlen. Ami a kérdését illeti: Meggondoltam magam a támogatásokkal 

kapcsolatban. Most ebben a bizottságban vagyok, hogy adományozókat 

toborozzak a Nemzeti Operának. Tudja, mennyibe kerül egy 

operalátogatás? Először magam sem tudtam elhinni. Körülbelül húsz euró 

egy jegy. De a tényleges költségek négyszáz euró körüli árat tennének 

ki.1 Még több is lehet, ha figyelembe vesszük a sok ingyenjegyet - én persze 

ingyenjegyet kapok. Tehát ki lehet számolni; támogatások nélkül az árakat 

körülbelül kétezer százalékkal kellene emelni. Senki, vagyis aligha tudna 

ilyen árakat fizetni. Próbálunk több magánadományt szerezni. De ez 

nehezebb, mint amire számítottam. Körülbelül egy-két százalékkal fogjuk 

növelni a bevételeinket, de nem többel. Adományok nélkül az opera 

megszűnne, vagy rendkívül elitista üggyé válna". Alex hozzáteszi, hogy 

szerinte már most is elitista ügy. "Ó nem, gondoljunk csak a diákokra, akik 

eljönnek. És tudod, kit láttam ott legutóbb? Sien nénit a Jordaanról; ő 

takarítja a házamat". (A Jordaan Amszterdam egykori munkásnegyede.) 

"Hát persze, ő kivétel. Általában az embereknek fogalmuk sincs arról, 

hogy mennyit profitálhatnának a művészetekből. Az embereket fel kell 



 

világosítani. Ezért a művészetnek megfizethetőnek kell lennie. De 

mondom, ha még mindig az üzletben lennék, tényleg kiakasztanám a Rob 

Scholte-festményeimet a kantinban. Nem bízhatunk mindent a 

kormányra. Mindannyiunknak hozzá kellene járulnunk a jó ügyhöz." 
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Jonathan - Alex személyes kedvence - a sarki pékségben dolgozik. Alex 

történetesen tudja, hogy időnként elmegy egy-egy olyan 

megapopkoncertre, amelyeket a futballstadionokban tartanak. De ezen kívül 

Alex sosem vette észre, hogy különösebben érdekelné a művészet. 

"Művészet? Az a gazdagoknak való" - mondja. "Hát persze nem minden 

gazdag embernek. Vannak, akik más dolgokért rajonganak. De azt hiszem, 

a királynő és a körülötte lévő emberek szeretik a művészetet, és a 

miniszterek is. És mindazok az emberek, akik a csatornák mentén és a 

Concertge- bouw környékén élnek, biztos vagyok benne, hogy a 

legtöbbjük kedveli a művészetet." (A Concertgebouw negyed 

Amszterdam egyik előkelő negyede a jól ismert koncertterem mellett). "És 

mondhatom, hogy ezeknek az embereknek megvannak a maguk 

módszerei. Igen ember, tudják, hogyan lehet olcsón hozzájutni a 

dolgokhoz. Nos, talán nem autókat és lovakat, de olyasmit, mint a 

kultúra; az nekik könnyű. Ezek az emberek mind ismerik egymást. És 

vannak barátaik a kormányban. Igazából nem hibáztatom őket. Ez 

természetes. Mindenki a legjobbat akarja. Történetesen ők egy kicsit 

többet kapnak. De engem nem érdekel." 

 

Paul, Peter, Anna és Martin szerint a kormány azért támogatja a 

művészeteket, mert ez kötelessége. A támogatás nélkül a társadalom 

rosszabbul járna. A művészet a közérdeket szolgálja, ezért a kormányzat 

a művészetet szolgálja. Ez a művészeti szubvencionálás közérdekű 

magyarázata. Jonatánnak azonban van egy alternatív magyarázata. Azt 

mondja, hogy azok az influenciális csoportok, akik profitálnak a 

művészet állami támogatásából, nyomást gyakorolnak a kormányra, 

hogy támogassa a művészetet. A kormány azért szolgálja a művészetet, 

mert erre kényszerül. Ez a művészettámogatás bérleti díjra törekvő 

magyarázata. A következő fejezetben egy harmadik magyarázattal is 

kiegészítem: a kormány azért támogatja a művészetet, mert érdeke fűződik 

a művészethez. A művészet a kormányt szolgálja. Ezt nevezem a művészet 

szubvencionálásának kormányzati érdek magyarázatának. 

Ez a három magyarázat megfelel az előző fejezetben bemutatott 

ajándékozási kontinuum különböző pozícióinak. A kormányzat három 

különböző nézetét foglalja magában. Az első magyarázat szerint a 

kormányzat szelfless, kötelessége van, de nincs adakozási kényszer 

alatt. A kormánytámogatások az ajándékozási kötelezettség 

spektrumának köztes pozícióiban helyezkednek el. A második 

magyarázatban a kormányzat kénytelen vámot fizetni. Az ilyen vámok 

az ajándék-kötelezettségi spektrum vámvégén helyezkednek el. A 

harmadik magyarázat szerint a kormány erős adományozó; 

adományokat ad a művészeteknek, és jutalmat kap az adományozásért. 

Más szóval, érdeke fűződik ezekhez a hozamokhoz. Ez a magyarázat a 

kontinuum ajándékozási végpontján helyezkedik el. Ebben a fejezetben 

az első két magyarázatot fogom megvizsgálni. Mindkettő a "kormány a 

művészetet szolgálja" címszó alá tartozik. 



 

Európában a művészeteknek juttatott regisztrált ajándékok mintegy 

fele a kormánytól származik. Az Egyesült Államokban ez a negyedét 

teszi ki, míg Nagy-Britanniában valahol 
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a kettő között. 2 (Az adókedvezményeket is figyelembe véve az USA-ban 

az egy főre jutó művészeti kiadások körülbelül fele az európaiakénak). 

Más ágazatokkal összehasonlítva a művészetekre fordított kormányzati 

adományok nagysága Európában és az Egyesült Államokban is 

rendkívül nagy. A nagy állami támogatás némi magyarázatra szorul. 

Mivel a művészetekre fordított összes adomány jelentős része a 

kormányoktól származik, ennek magyarázata hozzájárul e könyv egyik 

fő kérdésének megválaszolásához is: miért olyan nagy az adományozási 

szféra a művészetekben? 

Ebben a tekintetben a jelen elemzés a művészetekben való 

kormányzati szerepvállalásnak a közvetlen támogatásnál sokkal több 

aspektusával foglalkozik. Például, bár nem minden adat ismert, az 

elemzés vonatkozik a művészeti adományokra vonatkozó 

adókedvezményekre, a lottópénzeket a művészetekbe irányító 

szabályozásokra, valamint a közszolgálati műsorszolgáltatásból és az 

állami egyetemekről a művészetekbe áramló pénzekre is.3 Ezek a 

támogatás közvetett formái. Ide tartoznak továbbá az állami művészeti 

vásárlások, függetlenül attól, hogy ezek ajándéknak tekinthetők-e vagy 

sem. A kormány például festményeket vásárol a közmúzeumok és a 

kormányzati épületek számára. 
Művészként számos okot látok arra, hogy miért áll mindenki érdekében, 

hogy a kormány támogassa a művészeteket. Egyetértek Paullal, Péterrel, 

Annával és Martinnal abban, hogy a művészet gyakran ingyenesen járul 

hozzá a társadalomhoz. Támogatások nélkül az ilyen jellegű 
hozzájárulások egyre kisebbek lennének, és végül egyszerűen 

eltűnnének. Ezenfelül abban is hiszek, hogy a művészet jót tesz az 

embereknek, még akkor is, ha ők ezt nem veszik észre. Ezért az olcsó, 
támogatott művészetre szükség van ahhoz, hogy az embereket rávegyük 

a művészet fogyasztására. A kormánynak pedig mindenki számára 

elérhetővé kell tennie a művészetet, mert igazságtalan lenne, ha a 

szegény emberek nem tudnának művészetet fogyasztani. Végül pedig a 
kormánynak támogatnia kell a művészetet, hogy a művészek ne 

éhezzenek. 

Társadalomtudósként nincs véleményem arról, hogy a művészek 
miért kellene a kormánynak támogatnia a művészeteket, de nem 
látom, hogyan magyarázzák a jelenlegi magas szintű kormányzati 
támogatást. Hajlamos vagyok azt gondolni, hogy a művészvilág 

kormányokra gyakorolt nyomása segít növelni a szubszidiáriusokat. Sőt, 

egyre inkább meggyőződésem, hogy a kormány azért támogatja a 

művészetet, mert szüksége van rá. Ezt a nézetet a következő fejezetben 

vizsgálom. 

 
 



 

1 A művészeti támogatásoknak indokokra van szükségük 

 
Arra a kérdésre válaszolva, hogy miért támogatja a kormány a 

művészeteket, Paul, Peter, Anna és Martin mindannyian indokolják, 

hogy miért kellene a kormánynak támogatnia a művészeteket. 

Nyilvánvalóan úgy gondolják, hogy az indokok a 
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a közérdek megmagyarázza, hogy a kormány miért támogatja a 

művészetet. Ők és sokan mások is azt feltételezik, hogy a magyarázat a 

legitimációban rejlik. Ez azonban tévedés. Van erre egy szélsőséges és 

művészeti példa. Még ha , utólagosan, egyetértünk is azzal, hogy a 

versailles-i palota építése a közérdeket szolgálta, nem a közérdek, 

hanem a Napkirály, XIV. Lajos elsőbbségi érdeke magyarázza, hogy 

miért épült a palota. Utóbbi nélkül nem lett volna palota. 

Bár a magyarázat nem közvetlenül a legitimációnak tulajdonítható, a 

kettő gyakran összefügg a modern társadalomban. A legitimáció csak 

két ellentétes, szélsőséges helyzet esetében irreleváns. Először is, a 

legitimáció irreleváns, ha egy kormány minden parancsát közvetlenül egy 

abszolút uralkodó, például a Napkirály adja ki, vagy ha egyetlen 

"lobbicsoport" teljes mértékben ellenőrzi a kormányzati politikát. A 

legitimáció egy másik hipotetikus helyzetben is irreleváns: amikor egy 

adott kormány úgy működik, mint egy számítógép, és képes felismerni, 

majd végrehajtani a lakosság összes követelését, és automatikusan 

képes azokat a közérdeket szolgáló politikává alakítani. A valóságban 

azonban ilyen szélsőséges helyzetek nem létezhetnek. Ehelyett a két 

szélsőség közötti helyzetekkel találkozunk, és itt az érvelés és a vita 

egyre fontosabbá válik. 

Egy demokratikus társadalomban a lobbicsoportok csak akkor 

kaphatnak támogatást, ha hatékonyan érvelnek amellett, hogy a 

kormányzati támogatások a közjót szolgálják. Ez a támogatás 

előfeltétele. Manapság bárki, aki akar valamit a kormánytól, legyen az 

király, fizér, kamionsofőr, sebész vagy művész, azzal érvel, hogy tervei a 

közérdeket szolgálják. Bármennyire is álságosak ezek az érvek, ha 

átmenetileg meggyőzőek, kormányzati támogatáshoz vezethetnek. Ezért 

nem csak a lobbisták nyomása magyarázza a támogatást, hanem az 

indokaik is. 

A kormány nem egy populista mechanizmus vagy egy vak gépezet, 

amely automatikusan az általános érdekeket szolgálja. Ehelyett a 

kormányzat tagjai kötelességüknek érzik, hogy a közérdeket szolgálják, 

ezért meghallgatják a különböző csoportok érveit, amelyek 

megpróbálják meggyőzni a kormányzat tagjait arról, hogy az ő konkrét 

terveik jobban szolgálnák a közérdeket, mint más tervek. Az érintett 

érvek származhatnak politikai pártoktól, társadalomtudósoktól, 

köztisztviselőktől, valamint különböző lobbicsoportoktól. És így, ha a 

specifikus érvek meggyőzőek, akkor hozzájárulnak a művészeti 

támogatásokhoz, még akkor is, ha ezek az érvek hamisnak bizonyulnak. 

Az érvek tehát legalább részben magyarázhatják a művészeti 

szubvenciókat. Mindazonáltal hosszú távon a megalapozott érvek 

magyarázó ereje nagyobb, mint a hamis érveké. Ezért a következő 

fejezetekben megvizsgálok néhány gyakori érvet a művészeti 

támogatások mellett. Ha ezek végül 
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túlnyomórészt hamis, valószínű, hogy a bérleti díj iránti igény indoklása 

fontosabb, mint a művészeti támogatások közérdekű indoklása. 

 
 

2 "A művészeti támogatások szükségesek a piaci kudarcok 
ellensúlyozásához 

 
A művészet aurája miatt sok művészetkedvelő nem érzi szükségét 

annak, hogy legitimálja a művészeti al- sidieket. Gyakran elég egy 

homályos legitimáció. Mivel a művészetet szentnek és "jónak tartják az 

emberiség számára", a kormánynak kötelessége támogatni a 

művészeteket. És a művészet misztikussága miatt mind a művészetek 

társadalmi haszna, mind a művészeti támogatás előnyei nyilvánvalóak. 

A hatvanas évek óta azonban a művészeti világot arra kérték, hogy 

pontosítsa a művészeti támogatás előnyeit. A kérés a kormányzati 

kiadások racionálisabb megközelítésének kialakításából eredt, amelyet 

az általános költségvetési növekedés megfékezése érdekében vezettek 

be. Azóta egy képmutató erkölcs létezik, amikor a legitimációról van szó. 

Egyrészt a művészeti világ és a kulturális minisztériumok továbbra is 

azt állítják, hogy a művészetek társadalomra gyakorolt előnyei 

nyilvánvalóak és vitán felül állnak. Másrészt, mivel más hivatalok 

bürokratái több részletet igényelnek, a művészvilág és a kormányzati 

kulturális minisztériumok lelkesen fogadnak minden olyan érvet, amely 

segíthet a támogatás igazolásában. 

A művészeti világ ezen igényeire válaszul a közgazdászok számos 

cikket írtak a művészeti támogatások legitimációjának témájában.4 A 

művészeti világ felkarolta a művészeti támogatások mellett szóló 

érveiket. Minden érv üdvözlendőnek tűnt. Ez a buzgalom a 

művészvilágban azonban gyanút kelthet. Talán a számos új érv segít 

elrejteni a rossz lelkiismeretet. Talán Jonathan-nak igaza van, amikor 

csoportérdekeket keres a művészeti támogatásokban. 

A közgazdászok és mások által a művészeti támogatások mellett 

felhozott érvek mind a közérdekre hivatkoznak. Amint azt korábban 

említettük, a modern kormányzat kiadásai már nem szolgálják kizárólag 

egyetlen egyén, például egy uralkodó, vagy egyetlen csoport, például az 

arisztokrácia érdekeit; a közérdeket kell szolgálniuk. A közérdek 

fogalma fontos kötőelemet jelent a kormányzati intézményekben és 

azok körül, valamint a társadalomban általában. A művészetekkel 

kapcsolatos politikai dokumentumok gyakran tartalmazzák a 

"közérdek" kifejezést. A köztisztviselők és a polgárok egyaránt 

hajlamosak a kormányzati intézkedéseket a közérdekhez való 

hozzájárulásuk szempontjából értékelni. Közben a művészet fogyasztói, 

a művészeti vállalatok és a támogatásokat igénylő művészek 



 

közvetlenül vagy közvetve szintén a közérdekre hivatkoznak. 

A "közérdek" jelentése nem adott, és az, hogy a kormányzat milyen 

módon tudja "legjobban" szolgálni a közérdeket, politikai vita tárgyát 

képezi. Léteznek azonban olyan keretek, amelyek strukturálják a vitát. A 
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A jóléti közgazdaságtan, az öko- nomikán belül egy szakterület, a jólétre 

gyakorolt hatásokat teszi láthatóvá a beavatkozás nélküli és a 

beavatkozással rendelkező piacok esetében. Ez a keretrendszer 

nyilvánvalóan influenciális.5 A művészeti világ tehát üdvözölte a 
művészeti támogatások mellett szóló, a jóléti közgazdaságtanból 
származó érveket. Következésképpen a művészeti támogatások mellett 

szóló egyéb érveket néha szintén jóléti-ökonómiai fogalmakkal 
fogalmazzák meg, vagy egyébként lefordíthatók ezekre a fogalmakra. 

Ezért, bár a jóléti-gazdasági megközelítéssel szemben számos alapvető 
ellenvetés fogalmazható meg, e fejezetben ezt a megközelítést fogom 

használni a vita strukturálására.6 

Az a tény, hogy egyáltalán nyújtanak támogatásokat, azt feltételezi, 

hogy a kormány jobb munkát tud végezni, mint a piac. Ezért feltételezik, 

hogy a piac kudarcot vall, és úgynevezett piaci kudarcok vannak jelen. 

Az illusztrációban Paul, Peter, Anna és Martin implicit módon rámutat a 

művészetek piaci kudarcaira. Érvelésük nem különbözik a jóléti 

közgazdasági felfogástól, miszerint a piaci kudarcok kijavítása növeli a 

jólétet és szolgálja a közérdeket. 

Először is, az érdeksérelem korrekciót követel, mivel a piac közömbös 

az ízlés iránt. A piac figyelmen kívül hagyja a "helytelen" ízlés 

korrigálására és az emberek nevelésére irányuló kollektív vágyat. Ezért 

Paul és Martin azt akarja, hogy a kormány a művészeten keresztül 

nevelje az embereket, hogy az emberek "jobb" ízlést alakíthassanak ki. 
Másodszor, a méltányossági érv korrekciót követel, mivel a piac nem 

igazságos jövedelemelosztást eredményez. Paul és Anna kérése, hogy a 

kormány avatkozzon be a művészek alacsony jövedelmének emelése 

érdekében, közvetett utalás erre az érvre. Ugyanez vonatkozik Anna és 

Martin azon követelésére is, hogy a kormány tartsa a művészeteket 

elérhetővé a kevésbé tehetős emberek számára. 

Harmadszor, a kollektív jó érv korrekciót követel, mivel a piac nem 

képes olyan javakat és hatásokat előállítani, mint például a partfalak, 

amelyeket nem lehet eladni a piacon. (Ez a piaci kudarc par excellence.) 
Pál, Péter és Anna a művészet ingyenes hozzájárulásaira hivatkozott, 

amelyek aligha léteznének állami támogatás nélkül. Közvetve kollektív 

javakra (más néven közjavakra) és külső hatásokra utalnak, mint 

például az izgalmas kulturális klíma. 'Nézzük meg, mennyit veszítene a 

társadalom, ha a kormányzat nem támogatná tovább a művészetet.7 

Ez a három érvtípus - közvetlenül és közvetve - szerepet játszott a 

művészeti támogatásokról szóló politikai vitában. Gyakran sikeresen 

alkalmazták őket, hogy segítsenek növelni vagy legalábbis fenntartani a 

művészeti támogatások szintjét. 
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3 "A művészetnek különleges érdemei vannak, és mindenki számára 
hozzáférhetőnek kell lennie 

 
A fenti ábrán Martin és Paul azzal érvel, hogy a művészetet alárendelni 

kell, mert az emberek nem feltétlenül tudják, mi a jó nekik. Az 

embereket fel kell világosítani a művészet különleges érdemeiről. 

Martin jómódú művészetkedvelő, míg Paul hagyományos és kulturált 

családból származik. Hisznek a művészet fontosságában nemcsak 

maguk, hanem mások számára is. Felelősséget éreznek másokért, és 

aggódnak értük. "Sokan azért nem vásárolnak művészetet, mert nem 

ismerik fel, hogy a művészet milyen jót tehet nekik. Meg kell őket győzni 

az alacsony árakkal.' 

Azok az emberek, akik úgy törődnek másokkal, mint Martin és Paul, 

gyakran ajándékokkal fejezik ki a másokért érzett felelősségüket. 

(Martin az operának adományoz. ) De a piac és a magánszektor nem 

elégíti ki egyes emberek azon vágyát, hogy másokat neveljenek. Ezért 

lép közbe a kormány, hogy korrigálja ezt a piaci kudarcot.8 (A jelentős 

adományozók gyakran voltak az figyelemmel elsők, akik művészeti 

támogatás iránti kéréssel fordultak kormányukhoz. 9) Azok az emberek, 

akik nem vásárolnak művészetet, állítólag alábecsülik a művészet értékét, 

ezért a kormányok támogatják a művészetet, hogy rávegyék ezeket az 

embereket a művészet fogyasztására. Ebben az esetben a művészetet 

érdemjószágnak nevezik. Az érdemi politikákról úgy gondolják, hogy az 

általános érdekeket szolgálják, mert kiküszöbölik a piaci kudarcokat. Ha az 

érdemi politikák működnek, hosszú távon mindenki jobban jár.10 

A művészet par excellence érdemi jószág. A szakrális tárgyakról és 

tevékenységekről mindig úgy gondolják, hogy különleges érdemekkel 

rendelkeznek. A művészetnek mágikus ereje van. 'Megváltoztathatja az 

emberek életét.' 'Jobb emberré változtatja őket. "Gyógyít. Ezeket a 

tulajdonságokat implicit vagy explicit módon tulajdonítják a 

művészetnek. Ez talán túlzónak hangzik, de ha valaki meghallgatja az 

átlagos műkedvelőket, akik a művészetről beszélgetnek, nem az. Az 

ilyen jellegű beszélgetések alátámasztják a művészetek mitológiáját, 

amelyet az 1. táblázat 1.8. szakaszában mutattunk be. 

A múltban az embereket kényszerből térítették át a kereszténységre, 
és így "civilizálódtak". Ma a művészetet a civilizált emberek 
előfeltételének tekintik. Egyetlen nyugati kormány sem akarja már az 

evangéliumot terjeszteni; mindannyian inkább a művészetet terjesztik. A 

művészet a "vallás" modern formája. 

A valláshoz hasonlóan itt is szükségszerűen elit nézőpontról van szó. 

"Mi jobban tudjuk, mi a jó az egyszerű embereknek, mint ők maguk. Az 

egyik csoport felvilágosult, a másiknak felvilágosításra van szüksége. 

Egyesek döntenek mások helyett. Ha az első csoport pénzt adományoz, 



 

hogy a művészet révén megvilágosítson másokat, akkor nem 

véletlenszerűen adakozik, és nem is támogatja a művészet minden 

formáját. Kiválasztják az általuk preferált művészeti formákat. Amint az 

előző fejezetben megjegyeztük, hatalmukban áll választani, és így 

hatalmukban áll paternalisztikusan viselkedni. Ez a kormányokra is 

vonatkozik. 

Az érdemi érvből származó támogatások célja, hogy 

"megváltoztassák" az embereket. A civilizált ízlésnek a civilizálatlan 

ízlést kellene felváltania. A művészet a maga 
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csodás erők képesek erre. A művészeten keresztül történő nevelésnek 

kettős célja van. Az első cél a megvilágosodás önmagáért. Mivel az 

emberek nem tudják, hogy miről maradnak le, meg kell tanulniuk 

élvezni a művészetet. A művészet megvilágosítást hoz. A művészetnek 

való kitettség gazdagítja az embereket. A művészeti nevelés második 

célja az emancipáció. Az oktatás révén az emberek kulturális tőkéjüket 

gyarapítják, és ezáltal növelik lehetőségeiket. Ahogy magasabb 

társadalmi pozíciókat érnek el, a szó szoros értelmében is gazdagabbak 

lesznek. 

Mindkét cél esetében a méltányossági érv erősíti az érdemi érvet. A 

jövedelmek egyenlőtlen elosztása igazságtalan, de Martin és sokan 

mások szerint sokkal igazságtalanabb, hogy a szegény emberek nem 

engedhetik meg maguknak a művészetet, mint az, hogy például nem 

engedhetik meg maguknak a napozásra szánt nyaralást. A művészet 

érdemeit fontosabbnak tartják, mint a nyaralás érdemeit. Mivel a 

szegény embereknek inkább olcsó művészetet kínálnak, nem pedig 

adókedvezményt, amelyet saját belátásuk szerint költhetnek el, a 

viselkedés megváltoztatásának vágya elsőbbséget élvez. Az a 

feltételezés, hogy a művészet javíthatja a szegények társadalmi esélyeit, 

és így hosszú távon hozzájárulhat a jövedelmek igazságosabb 

elosztásához, tovább erősíti az érvelést. 

Ez a nézet alapvetően azt állítja, hogy ha a művészet túl drága és 

így nem elérhető, akkor a szegény emberektől alapvetően 

megtagadják az oktatáshoz és a sorsuk javításához való egyenlő 

esélyhez való jogukat. A művészeti támogatások egyrészt a másoknak 

való jótudás kérdése, másrészt a társadalmi igazságosság 

fogalmában gyökereznek. A megfizethetetlen művészet ellentétes a 

társadalmi igazságosság fogalmával, ezért az olyan művészeti 

emberek, mint Anna és Martin, végül bűntudatot és felháborodást 

éreznek a magas művészeti árak miatt. 

 
 

4 Az érdemi érvelés sikeresen alkalmazásra került 

 
A művészet nevelő erejéről szóló érvek már régóta léteznek; először az 
adományok legitimálását segítették, később pedig a támogatásokat 

igazolták. A konkrét okok, amelyek miatt az embereket a művészeteken 

keresztül kell nevelni, azonban eltérőek voltak.11 A XIX. század végén és 

a XX. század elején például a szocialisták és a liberálisok a 

munkásosztály jobbítását szorgalmazták. Meggyőződésük volt, hogy az 

avantgárd művészet és az "üzenetet hordozó művészet" 

megváltoztathatja a munkásosztály meglévő ízlését, amely az alacsony 

szórakoztatási formákat részesítette előnyben.12 A második 

világháborút követő időszakban a nyugati országok legtöbb politikai 

pártja támogatott művészetet írt elő, hogy elterelje az emberek 
figyelmét a tömegkultúra új, sikeres és állítólag mérgező termékeiről. A 



 

kultúrának szentelt, közpénzekből finanszírozott műsorszolgáltatás a 

köznép civilizálására irányuló törekvés másik eredménye volt. 
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1968 után a "társadalmilag releváns" művészetnek az volt a feladata, 

hogy nevelje az embereket.13 A művészetet "terjeszteni" kellett a 

köznép körében. Ezek a fogalmak fokozatosan veszítettek 

jelentőségükből, egészen a közelmúltig, amikor a társadalmilag 

releváns művészet ismét aktuálissá vált. Ugyanez vonatkozik a 

művészeti oktatás fogalmára is, amely nemrégiben kezdett újra 

megjelenni a politikai vitában számos országban, köztük Nagy-

Britanniában, Franciaországban, Németországban és Hollandiában, 

valamint az Egyesült Államokban, ahol ifjabb Bush elnök beiktatása 

után az oktatásra szánt NEA-támogatás 7%-os növelését javasolta. 

A művészeti támogatások főszereplői, akik szerint a művészetnek 

nevelnie kell az embereket, mindig is aggódtak amiatt, hogy a művészet 

mennyire hozzáférhető az alsóbb rétegek számára. Az egészségügyi 
ellátással és a közoktatással ellentétben ők azt követelték, hogy a 

művészet legyen elérhető az alsóbb osztályok számára. Az évszázadok 

óta tartó kollektív fellépés végül is az egészségügyi ellátáshoz, a 

közoktatáshoz és a társadalombiztosításhoz való "szociális jogok" 

megteremtéséhez vezetett.14 Az 1960-as években és az 1970-es évek 

elején számos európai országban egy művészekből, művészeti 

adminisztrátorokból és köztisztviselőkből álló mozgalom követelte a 

művészethez való hasonló szociális jogot. Ezek a kísérletek azonban 

kudarcot vallottak.15 

A művészetpolitikáról szóló vitákban - a kormányzati jelentésekben 

és a parlamenti eljárásokban - legalább az elmúlt években visszatérő 

téma volt az embereket nevelő vagy "polgárosító" művészetpolitika 

fogalma150.16 Nyilvánvaló, hogy a művészet mint nevelési eszköz olyan 

emberek számára, akik kevéssé érdeklődnek a művészet iránt, gyakori 
elképzelés. Mindazonáltal az a tény, hogy a művészethez való jog 

valójában soha nem került társadalmi jogként bevezetésre, azt mutatja, 

hogy a művészet kevésbé lényeges a túlélés és az emancipáció 

szempontjából, mint például az egészségügyi ellátás vagy a közoktatás. 

Bármilyen csodálatos is a művészet, nem hatékony eszköz az emberek 

nevelésére. 

A művészetek esetében az érdemi érv hamis. Hamis az érv célja, az 

alternatívák és a javasolt eszközök hatékonysága szempontjából. Először 

is, a cél kétes. Kevés bizonyíték van arra, hogy a támogatott művészet 

felvilágosít vagy emancipál bárkit, akit nem érdekel a művészet. A 

művészeti támogatások feltételezett előnyei nagyon is lehetnek 

jelentéktelenek, nem léteznek vagy negatívak. Másodszor, vannak jobb 

alternatívák. A közoktatásra fordított kiadások többet tesznek hozzá az 

oktatáshoz, mint a művészeti támogatások. Harmadszor, a támogatások 

két szempontból is hatástalanok. Az árak csökkentése elhanyagolható 

hatással van arra, hogy a korlátozott kulturális tőkével rendelkező 



 

embereket rávegye arra, hogy elkezdjenek művészetet fogyasztani.17 A 

művészeti támogatások többsége olyan embereknek jut, akik már jól 

képzettek. (Nem olyan meglepő tehát, hogy Anna és Martin csak néhány 

egyedi esetet tud felhozni olyan műveletlen emberekről, akik a 

művészet alacsony árai miatt időnként elmennek az operába). Ha az 

érvelést valóban elemezni akarnánk, akkor be kellene ismernünk, hogy a 

már képzettek még jobban képzettekké válnak, és a relatív egyenlőtlenség 

valójában nő; a nettó hatás tehát határozottan negatív. 
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A finom művészetek a megkülönböztetést segítik elő. Lehetővé teszik, 

hogy a magasabb osztályok emberei megkülönböztessék magukat a 

ranglétrán lejjebb állókkal szemben. Ezért különös, hogy a first a 

megkülönböztetést akarja aláásni azzal, hogy a művészetet az emberek 

nevelésére és az egyenlőség előmozdítására kívánja használni. Más 

célokat is elfedhetne. Még ha a nevelés valódi cél is, annak esetleges 

kudarcát gyakran ugyanolyan lelkesen üdvözlik, mert ez azt bizonyítja, 

hogy a művészet nem mindenki számára való, és így a 

megkülönböztetést erősíti. Ez a fajta kettős mérce is hozzájárulhatott 

ahhoz, hogy az 1960-as és 1970-es években számos európai országban 

különböző kormányzati művészeti terjesztési programok valósultak 

meg.18 

Az érdemi érven alapuló művészeti támogatások átlagosan hatástalanok 

vagy kontraproduktívak; nem szolgálják a közérdeket (83. tézis). Ezért 

valószínű, hogy más érdekek is elbújhatnak az érdemi érv mögé. Ennek 

ellenére az érdemi érv lehetővé tette a szubvencionálást (84. tézis). Az 

érvet sikeresen használták a művészeti szubvenciók megszerzésére. A 
magas művészet misztikuma miatt az emberek felnéznek rá, és azt 
hiszik, hogy csodás ereje van, ezért egyetértenek azzal, hogy támogatni 
kell. 

 
 

5 "A kormánynak segítenie kell a szegény művészeket 

 
Bármilyen csodás is a művészet, az üres gyomrot nem tudja pótolni. Ha 

a művészeti támogatások egyetlen célja a fogyasztók közötti 

jövedelemeloszlás korrekciója, akkor valójában kontraproduktívak. 

Általában véve a szegényebb fogyasztók sokkal jobban járnak, ha 10 

euró adókedvezményt kapnak, amit tetszésük szerint költhetnek el, 

mint ha a támogatás révén ők - és mindenki más - 10 euró kedvezményt 

kapnak a színházjegyekre. Végül is, egy olcsóbb színházjegy nem igazán 

tesz jót annak, akinek élelemre, ruhára vagy gyógyszerre van szüksége. 

Ráadásul, mivel az átlagos színházlátogató viszonylag magas 

jövedelemmel rendelkezik, a támogatás még inkább eltorzítja a 

jövedelmek eloszlását, így tovább fokozza a gazdasági 

egyenlőtlenségeket. Ezért amikor Anna és Martin azt mondják, hogy 

igazságtalan, hogy az alacsony jövedelmű emberek nem engedhetik meg 

maguknak, hogy művészetet vásároljanak vagy előadásjegyet vegyenek, 

ezt nem csak az egyenlőtlenség miatt mondják, hanem mert úgy 

gondolják, hogy a művészetnek különleges érdemei vannak. Az előző két 

szakaszban tárgyalt érvet használják, nem pedig a méltányossági érvet. A 

meglévő egyenlőtlenségek csak erősíthetik az érdemi érvet. 

Paul, Anna és sokan mások nem csak a szegény emberekért 

aggódnak általában, hanem a szegény művészekért is. (Lehetséges, 

hogy a művészek alacsony jövedelmét kevésbé tartják igazságosnak, 

mint az általános munkaerő alacsony jövedelmét. A művészek, akik 



 

szakrális művészetet csinálnak, még kevésbé érdemlik meg, hogy 

szegények legyenek, mint más munkavállalók. Ez a hozzáállás ismét 

felveti az érdemi szempontot). 
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A kormányok általában aggódnak az alacsony jövedelmek miatt, és ezért 

bizonyos esetekben a munkavállalók egy adott csoportját vagy más 

társadalmi csoportokat céloznak meg egy-egy speciális támogatási 

csomaggal. Ez a stratégia hatékonyabb lehet, mint az általános 

intézkedések. Például a váratlanul csökkentett kvóta által hátrányosan 

érintett halászokat a múltban hatékonyan segítették ideiglenes 

támogatásokkal. 

A második világháború után számos európai kormány támogatta a 

művészetet és a művészeket, hogy enyhítse nyomorúságos pénzügyi 

helyzetüket. A támogatásokat a művészekre mint csoportra 

összpontosították. A háború utáni időszakban a művészeti termelés 

költségei, különösen az előadóművészetben, gyorsan emelkedtek, és az 

emberek aggódtak a művészek jövedelme miatt. Ezért, ahogyan az 5. és 

6. fejezetben érveltem, a művészek alacsony jövedelmének 

korrigálására vonatkozó érv fontos szerepet játszott a második 

világháború utáni művészeti támogatás növekedésében. 

A művészek jövedelmének növelésére irányuló új stratégiák 

közelmúltbeli bevezetése azt mutatja, hogy a méltányossági érv 

továbbra is fontos. Számos európai ország dolgozott ki terveket a 

művészek pénzügyi helyzetének javítására.19 Néha ezek a tervek 

közvetlenül a kulturális minisztériumtól származnak. Más esetekben a 

kormányok inkább elkülönítik a kulturális és a támogatási terveket, így 

a szociális jóléti minisztérium kezeli a támogatásokat.20 (Ez utóbbira 

példa a hollandiai wik-terv, amelyet a 6. fejezetben ismertetünk.) 

Míg a méltányossági érv más munkavállalók esetében igazolható, a 

művészek esetében nem. A támogatás kontraproduktív, mert valójában 

növeli a szegény művészek számát, amint azt a 6. fejezetben 

bemutattuk. (Elméletileg a segélyek különböző típusai működhetnének, 

ha a segélyek időlegesek lennének, és a kormányzat egyidejűleg 

hatékony tájékoztató kampányokkal korlátozná a művészetekhez való 

hozzáférést, és szükség esetén a művészek száma officialis 

korlátozásával. Jelenleg ez nem lehetséges). Vannak jobb alternatívák a 

művészeti szegénység enyhítéséért folytatott küzdelemben. Például egy 

általános jövedelempolitika, amely a társadalombiztosítást és a 

szegényeket segítő általános adóintézkedéseket foglalja magában, 

sokkal hatékonyabb. A művészek többet profitálnak ezekből az 

intézkedésekből, mint más szakmabeliek, mivel általában kevesebbet 

keresnek és gyakrabban részesülnek szociális juttatásokban, mint más 

szakemberek. 

A méltányossági érvre alapozott művészeti támogatások, amelyek célja a 

művészek jövedelmének növelése, hatástalanok vagy kontraproduktívak (85. 

tézis). Mivel ezek a támogatások valójában nem növelik a jövedelmeket, 

más érdekek valószínűleg a méltányossági érv mögé bújnak. Ennek 
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ellenére a méltányossági érv lehetővé tette a szubvencionálást (86. tézis). 

Ezt az érvet sikeresen használták a művészeti támogatások 
megszerzésére. A művészet misztikuma miatt az emberek jobban 
aggódnak a művészek alacsony jövedelme miatt, mint más típusú 
munkák esetében. 
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ers. Ezért a közvéleményt általában könnyen meg lehet győzni arról, 

hogy a szubvenciókat a művészek jövedelmének növelésére kell 

felhasználni. 

 
 

6 "A művészet nyilvános, és a kormánynak be kell avatkoznia 

az alultermelés megakadályozása érdekében 

 
Az illusztrációban Paul, Peter és Anna rámutatnak, hogy a művészetek 

ingyenesen járulnak hozzá a társadalomhoz. Mivel a művészetek nem 

kapnak megfelelő ellentételezést ezekért a hozzájárulásokért a piacon, a 

művészet alultermelésének garanciájaként a szubszidizációra 

számítanak. Érvelésük bizonyítására arra kérnek bennünket, hogy 

képzeljünk el egy olyan helyzetet, amelyben nincs állami szubvenció. 

Ebben a forgatókönyvben a művészetet sokkal kisebb ágazatnak látják, 

és úgy látják, hogy a művészet által korábban nyújtott ingyenes 

hozzájárulások nagyrészt elapadnak. Ezért véleményük szerint a 

legtöbb ember rosszabbul járna. 

Ez egy kollektív jó érv. Paul, Peter és Anna a közkiadások jóléti 

megközelítésének lényegét találta el: a piacok kudarcot vallanak, mert a 

művészetek ingyenes hozzájárulásait vagy előnyeit nem lehet eladni a 

piacon. Mivel a hozzájárulások ingyenesek, a művészeti termékek 

nemcsak azoknak az embereknek a jólétét befolyásolják, akik fizetnek 

értük, hanem azoknak is, akik nem fizetnek. Így az ingyenes 

hozzájárulások miatt a művészet alultermelt lesz. Ez a piaci kudarc par 

excellence. (A piac implicit logikája, miszerint "a verseny biztosítja a 

legjobbak túlélését", összeomlik.) A piaci kudarc nyilvánvaló példája, 

hogy az emberek ingyen élvezik a köztéri szobrokat vagy az 

amszterdami csatornák mentén álló kastélyok gyönyörű homlokzatát. 

Ezeknek a javaknak nincs piaca. 

A művészet sok szempontból nyilvános és ingyenes. A művészetek 

úgynevezett kollektív javakat és külső hatásokat termelnek.21 Ha a szép 
szobrok vagy homlokzatok látványát valahogyan el lehetne adni, az 
emberek hajlandóak lennének fizetni értük. Mivel az emberek nem 

tudják megvenni ezeket a javakat, végül alultermeltekké válhatnak. 
Ebben az esetben a kormány lép közbe, és a polgárok nevében 

szubszidiáriusan támogatja a művészetet.22 Ez a kollektív jó érv. 

Ezt az érvet, amelyet a jóléti közgazdaságtanban jártas közgazdászok 

szolgáltattak, az 1970-es és 1980-as években intenzíven alkalmazták, 

hogy meggyőzzék a politikusokat és a köztisztviselőket a művészeti 

támogatások szükségességéről.23 Ez egy "tankönyvi" érv, amely 

közvetve befolyásolta a politikai döntéshozatalt. A kol- lektív jó érv 

megerősítette a művészetről alkotott, a művészetek aurájából vagy 
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misztikumából származó, meglévő nézeteket. Megerősítette azt a 

felfogást, hogy a művészetnek általános előnyei vannak a 

társadalomban. Azt az elképzelést is megerősítette, hogy a művészetek 

sebezhetőek. A kormány gyámsága nélkül a művészetek elsorvadnának. 

Ezek azok a gondolatok, amelyek mindig is szerepet játszottak a 

művészet támogatásáról szóló nyilvános vitákban. 
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Mindazonáltal kérdéses, hogy a kollektív jó érv megalapozott-e a 

művészetek esetében. E tekintetben két kérdést kell feltenni: 

1 Mennyire fontosak a kollektív javak és a külső hatások a 
művészetekben? 

2 Alultermeltek-e, ha nincs vagy kevesebb a támogatás? 

 
A kulturális kollektív javak és a fizikai jelenléttel rendelkező külső 

hatások, mint például a homlokzatok, köztéri szobrok, templomi 

karillonok és utcai művészek esetében kevés okunk van kételkedni a 

létezésükben. A lehetséges releváns kollektív javak és külső hatások 
többsége azonban nem azonnal érzékelhető és nehezen 

meghatározható. Ebben az esetben még diffiktabb meghatározni a 

jelentőségüket. Ezek az immateriális kollektív javak és külső hatások 

valószínűleg mindenütt jelen vannak a művészetekben.24 Mindazonáltal 

a közgazdászok hajlamosak gyanakodni az immateriális externáliákon 

alapuló érvekkel szemben. Én nem értek ezzel egyet. Végül is, ezeknek a 

javaknak a jelenlétét és értékét soha nem lehet "objektíven" 

meghatározni, csak politikai viták során.25 Ezért a művészetekben az 

immateriális kollektív javak mindenképpen relevánsak lehetnek, amint 

azt a következő két példa is mutatja. 

Először is, egy adott város lakói és látogatói egyaránt megfigyelik és 

élvezik a város művészeti vagy kulturális légkörét. Ez a légkör nem 

eladó; ez kollektív jószág. Ebben az esetben a kollektív jó több, mint a 

különböző forrásokból származó számos külső hatás összege. A 

források és hatásaik száma olyan nagy, hogy lehetetlen a kollektív jót 

pontosan és részletesen leírni. Mindazonáltal az általa teremtett klíma 

sok ember jóléte szempontjából fontos. Ingyenes, élvezetes és beneficial 

az olyan változatos ágazatok számára, mint a művészeti innováció, a 

design, a vásárlás és a turizmus, valamint az általános gazdasági 

növekedés. 

Másodszor, a művészek újításai gyakran ingyenesek.26 A legtöbb ipari 
innovációval ellentétben ezeket nem lehet szabadalmaztatni. Ezért, ha 
egyszer nyilvánosságra hozzák őket, bárki ingyenesen felhasználhatja 

őket, amíg a műalkotásokat nem másolják le pontosan.27 A művészek és 
a társadalom egyaránt profitál ezekből a költségmentes művészeti 

innovációkból.28 

Az ilyen jellegű javak egyértelműen számítanak, értékkel bírnak és 
fontosak. 

- 1. kérdés; de vajon szükségszerűen alultermeltek lesznek-e - 2. kérdés; 

ha sokkal kevesebb vagy egyáltalán nem kapnak támogatást? Még ha a 

kollektív javak és a külső hatások fontosak is a művészetekben, 

lehetséges-e, hogy állami beavatkozás nélkül továbbra is 

fennmaradnak?29 Az a tény, hogy a kollektív kulturális javak és külső 
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hatások mindenütt jelen vannak, arra utal, hogy nem alultermeltek. Úgy 

tűnik, léteznek olyan nem piaci jutalmak, amelyek hozzájárulnak a 

termelésükhöz. Többek között az ajándékok és a belső támogatások 

olyan jutalmakat jelentenek, amelyek fenntartják a művészetek számos 

kollektív javának és külső hatásának termelését. A művek 
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Az utcai művészek jó példát jelentenek. Bár ezek az alkotások 

egyértelműen kollektív javak, kizárólag kis adományozók 

magánadományaiból finanszírozzák őket. Ezenkívül a boltosok 

egyesületei, a vállalatok és a nagy adományozók is támogatnak olyan 

tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak egy város kulturális 

klímájához. Mindenekelőtt a művészek szüntelenül támogatják saját 

tevékenységüket, és ezzel hozzájárulnak egy adott városrész művészeti 

innovációjához és kulturális légköréhez. 

Amikor a művészetfogyasztók és a művészeti termelők külső 

hatásokat "termelnek", gyakran közvetett visszatérítésben is 

részesülnek. Mivel a csatornák mentén lévő házaik homlokzatai olyan 

szépek, sok amszterdami háztulajdonos közvetett visszatérítést kap 

presztízs formájában, és ezért szívesen karbantartja homlokzatát. 

Ebben az összefüggésben az előző fejezetben tárgyalt ajándékozás 

valamennyi hozadéka hozzájárul a kollektív javak és külső hatások 

előállításához.30 

A támogatások megszüntetése szükségszerűen megváltoztatja és 

bizonyos mértékig csökkenti a művészetek által nyújtott ingyenes 

hozzájárulásokat. De mivel a támogatások csak egy tényezőt jelentenek 

a sok közül, amelyek elősegítik az ingyenes hozzájárulást, a 

csökkentésnek nem kell olyan jelentősnek lennie. A megtakarítások 

könnyen ellensúlyozhatják a benefits-veszteséget. Többnyire nincs sok 

okunk feltételezni, hogy a kol- lektív javak és a külső hatások 

egyszerűen eltűnnek, ahogy Anna és Martin javasolják. Ráadásul, 

ahogyan azt már korábban megjegyeztük, az adományok és a 

szubszidiaritás gyakran kiegészítik egymást. Ha a támogatások 

csökkennek, az adományok pótolják a hiányt, vagy fordítva. 

A művészetekben az uralkodó helyzet a túltermelés, nem pedig az 

alultermelés.31 Mindenekelőtt a művészek hajlandósága arra, hogy 

alacsony jövedelemért dolgozzanak, hozzájárul a jelentős túlkínálathoz. 

Véleményem szerint a túltermelés okai sokkal erősebbek, mint az 

alultermelés okai. Ezért, bár a művészetekben kétségtelenül létezik a 

kol- lektív javak és külső hatások miatti piaci kudarc, ez nem valószínű, 

hogy jelentős mértékű alultermelést okozna. 

A művészeti támogatások melletti kollektív jó érv általában hamis (87. 

tézis). Mivel a támogatások hatástalanok, más érdekeknek kell 

közrejátszaniuk. Ennek ellenére a kollektív jó érv szentesíti a 

szubvencionálást (88. tézis). Ezt az érvet sikeresen használták a 

művészeti szubvenciók megszerzésére. A művészet misztikuma miatt az 

emberek úgy vélik, hogy a művészetnek általános jótékony hatása van a 

társadalomra, ami elveszne, ha a szubvencionálást jelentősen 

csökkentenék. Ezért a társadalom hozzájárul a támogatásokhoz, 

amelyek célja a művészetek által nyújtott ingyenes előnyök fenntartása. 
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Van azonban a kulturális kollektív javaknak egy olyan típusa, amely 
esetenként alultermelt, különösen a szegényebb országokban. Egy 
nemzet kulturális öröksége az, amit nemzedékről nemzedékre adunk 

tovább.32 A jövő nemzedékek hajlandósága ennek az örökségnek a 
megőrzésére továbbra is 
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ismeretlen, míg a szegényebb országokban a jelenlegi generációknak 

gyakran más prioritásaik vannak. Mivel a kulturális pusztulás 

visszafordíthatatlan, az "alultermelés" ára rendkívül magas lehet. Ezért 

azt lehet mondani, hogy gyakran szükség van kormányzati 

beavatkozásra. A gazdagabb országokban a szabályozás gyakran 

elegendő a megőrzés biztosításához. Míg a legtöbb tulajdonos és 

fogyasztó egyre inkább hajlandó örökségét anyagilag támogatni, addig a 

támogatások helyett a szabályozás gyakran hatékonyan visszafordítja 

egyes tulajdonosok "felelőtlenségét". Ez már bebizonyosodott az 

amszterdami nagy csatornák mentén lévő kastélytulajdonosok 

esetében.33 

A következő két szakaszban részletesebben megvizsgálom a kollektív 

jó érv két különösen vonzó aspektusát. 

 
 

7 "A művészet hozzájárul a gazdasági jóléthez, ezért támogatni kell 

 
A művészeti támogatás mellett leggyakrabban felhozott érv az, hogy a 

művészetek jót tesznek a gazdaságnak. Bár a művészettámogatás hívei 

valószínűleg a gazdasági célok általános elsőbbségét próbálják 

meglovagolni, az érv mégis érvényes lehet. Általában azonban nem az. 

Ha a művészetek hirtelen eltűnnének egy adott városban vagy 

országban, a gazdasági hatások minden bizonnyal jelentősek lennének. 

Alapvetően ezt méri a legtöbb úgynevezett hatástanulmány.34 A 

művészetek és a művészetekhez kapcsolódó területek 

foglalkoztatottságára gyakorolt hatások nagyok lennének, de ugyanez 

elmondható bármely gazdasági ágazatról, amely hirtelen eltűnik. Még 

akkor is, ha egy erősen támogatott, folyamatosan veszteséges iparágat 

készülnek bezárni - mint például a szénbányászatot több európai 

országban -, lenyűgöző adatokkal lehet bizonyítani a gazdasághoz való 

hozzájárulását. A művészetek szintén folyamatosan veszteségesek és 

erősen támogatottak. Gazdasági hatásuk bizonyítása tehát nem 

feltétlenül indokolja a szubvencionálást. 

Amit bizonyítani kell, az a kollektív javak és külső hatások jelenléte, 

azaz a gazdasághoz való ingyenes hozzájárulás, amely egy olyan piaci 

kudarcból ered, amely támogatás nélkül nem tudna fennmaradni. 

Mindenekelőtt kérdéses, hogy a szóban forgó hozzájárulásoknak valóban 

nincsenek-e piacai. Az emberek például azzal érvelnek, hogy az 

amszterdami szállodák és éttermek költségmentesen profitálnak az 

olyan kulturális intézmények jelenlétéből, mint a Rijksmuseum és a 

Concertgebouw. De ennek az ellenkezője is igaz - a kulturális 

intézmények profitálnak a vonzó szállodák és éttermek jelenlétéből. Ez 

tehát alapvetően egy olyan piaci kapcsolat, amelyben nincsenek külső 
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hatások.35 (Egyedi rendezvények, például egy négyévente megrendezett 

fesztivál esetében a külső hatások a 
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a helyi gazdaság fontos lehet. Ebben az esetben azonban a gazdasági 

előnyök viszonylag egyértelműek, és a támogatók közül néhányan 

gyakran szponzorálják is az eseményt). 

A feltételezett gazdasági előnyök meglétét néha nehéz bizonyítani. 

Néhány évtizeddel ezelőtt Hollandiában a "művészet mint a gazdaság 

kenőanyaga" kifejezést használták. Mindenféle csodálatos nemzeti 

hatást tulajdonítottak a művészeteknek, a kiváló ipari formatervezéstől 

a boldog gyári munkásokig. Ismétlem, ezeknek a hatásoknak, ha 

léteznek, nem kell külsőnek lenniük, és ha külsőek, akkor támogatások 

nélkül is kialakulhatnak. A más országokat érintő kapcsolatokban a 

kenőanyag érve meggyőzőbb. A művészet kísérheti a gazdasági 

diplomáciát, ami azt jelenti, hogy a külföldiek, akiket lenyűgöz egy 

nemzet kultúrája, jobban érdeklődhetnek a nem művészeti termékek 

iránt is. A következő fejezetben azonban be kívánom mutatni, hogy az 

ilyen kulturális diplomácia olyan érdekeket szolgál, amelyek 

túlmutatnak a puszta gazdasági érdekeken. 

Az az érv, hogy a kormánynak támogatnia kell a művészeteket, mert a 

művészetek hozzájárulnak a gazdasághoz, általában hamis (89. tézis). 

Mindazonáltal az az érv, hogy a művészet segíti a gazdaságot, lehetővé 

tette a szubvencionálást (90. tézis). Ezt az érvet sikeresen 

alkalmazták a művészeti támogatások megszerzésére. 

 
 

8 "A társadalomnak szüksége van a művészek tartalékos 

hadseregére, ezért támogatnia kell a művészetet 

 
A rendkívül tehetséges előadóművészek és kreatív zsenik 

támogatásához a társadalomnak szüksége van egy hatalmas művész-

utánpótlásra, és ennek megfelelően nagyszámú olyanra, akik elbuknak. 

Egy nagy tó fenntartása sok fiúval szükséges ahhoz, hogy néhány nagyot 

kifogjunk. Vagy, hogy egy másik metaforát idézzek, minél magasabbra 

szeretnénk a művészpiramis csúcsát, annál szélesebbnek kell lennie az 

alapnak. A lúzerek bizonyos magas százaléka nélkül nem lesznek 

művészzsenik. 

A művészek nagyszámú jelenléte közös érdeknek vagy közjónak 

tekinthető. Mivel úgy tűnik, hogy nincs piac a sikertelen művészek 

nagyszámú tartalékának, a tartalék megléte szintén kollektív jószág.36 

Sokak véleménye szerint ez a kollektív jó valószínűleg alultermelődik, 

ha a kormány nem lép közbe és nem támogatja a művészeteket. Ez a 

nézet számos nyilvános vitát befolyásolt a művészeti szubszidiaritásról. 

Ez az érv azonban hamis. Ismétlem, egy kollektív jószág, jelen esetben 

a művészek nagy tartalékának megléte nem jelenti automatikusan azt, 

hogy támogatások nélkül ez a kollektív jószág alultermelt lenne, azaz, 
 

 
"A TÁRSADALOMNAK SZÜKSÉGE VAN EGY 

MŰVÉSZEKBŐL  ÁLLÓ TARTALÉKHADSEREGRE  
219 





220 A KORMÁNY A MŰVÉSZETET 

SZOLGÁLJA 

 

hogy túl kevés művész lesz. A piacon kívüli erők miatt lehetséges, hogy a 

kollektív javak állami beavatkozás nélkül is elégséges mértékben 

termelődnek. Ha igaz a könyv azon állítása, hogy a művészetek 

rendkívül vonzóak, akkor a túltermelés valószínűbb kon- szekvencia, 

mint az alultermelés. A tó nagy lesz, függetlenül az al- szidizációtól. 

Frank és Cook kimutatták, hogy jóléti szempontból a győztes mindent 

visz piac gyakran inkább túl sok jelöltet vonz, mint túl keveset.37 Ez 

minden bizonnyal igaz a művészetekre is, ahol a szélsőséges nyertes 
mindent visz piacokkal találkozhatunk. Ezért a támogatások csak a 

társadalmi pazarlás növekedését eredményezik. És így a társadalom 

érdeke valójában nem a természetes módon kialakuló nagyobb tó, 

hanem a kisebb tó. 

(Lehetne azzal érvelni, hogy igazságtalan, hogy jelenleg a szegény és 

munkanélküli művészek, akik végtelenül támogatják magukat, viselik a 

tó költségeinek nagy részét, de ennek semmi köze a kollektív javak 

alultermeléséhez, hanem a méltányossághoz. Mint már említettük, a 

kormány nem sokat tehet a művészek jövedelmének növelése 

érdekében). 

Frank és Cook érvelése kiegészíthető egy másodlagos érvvel. 

Lehetséges, hogy a nagy tó értékét, mint a rendkívül tehetséges 

művészek felfedezésének fő tényezőjét hajlamosak vagyunk túlbecsülni. 

Ebben a tekintetben fontosabbá válik az a felfogás, hogy a művészek 

tehetségükkel születnek-e, vagy ez képzés kérdése. Ha a művészi 

tehetség veleszületett, akkor egy nagyobb tó nagyobb számú tehetséges 

művészt fog kitermelni. Például, mivel a férfiak egyre magasabbak, 

egyre nehezebb jó férfi tenorokat találni. Ebben az esetben egy nagy tó 

valószínűleg több jó tenort fog produkálni, mint egy kis tó. 

Mindazonáltal van egy határa annak az összegnek, amit a társadalom 

hajlandó megfizetni az ilyen tehetségekért. 

Ráadásul valószínű, hogy a kreatív tehetségek többsége elsősorban 

képzés kérdése, és ezért egy nagyobb tó általában nem fog több 

tehetséges művészt kitermelni. Ebben az összefüggésben árulkodó, 

hogy a tudományok láthatóan ritkán tartják veleszületettnek a kreatív 

tehetséget. A tudományok inkább a képzéstől függenek, mint a nagy 

tartaléktól. A nevelés és a képzés valószínűleg ugyanolyan lényeges a 

művészetekben, mint a tudományokban. 

Hamis az az érv, hogy a kormánynak támogatnia kellene a 

művészeteket, mert a társadalomnak szüksége van a művészek nagy 

tartalékára (91. tézis). Mindazonáltal a nagy tó érve segített a 

szubvencionálás szentesítésében (92. tézis). A művészetek misztikuma 

vonzóvá tette ezt az érvet. 
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9 A kormányzat torzítja a versenyt a művészetekben 

 
A kormányzati beavatkozás néha csökkenti a piaci kudarcot, de piaci 

kudarcot is okoz. Például amikor a kormányok a művészetek 

támogatásával fenntartják a művészek nagy tartalékát, ez az 

erőforrások pazarlásához vezet. A támogatásokkal kapcsolatban az 

emberek gyakran úgy vélik, hogy nem árt, ha megpróbálják. Azt a tényt, 

hogy a művészeti támogatások valójában kevesebb jóléthez 

vezethetnek, általában figyelmen kívül hagyják. Végső soron minden 

kormányzati beavatkozásnak a piacba vannak előnyei és költségei is. És 

a piaci kudarc létrehozása a szubvencionálás és az ebből következő 

versenytorzulások révén olyan költség, amelyet nem lehet figyelmen 

kívül hagyni. 

Bár az ebben a szakaszban leírtak nem egészítik ki a szubszidiaritás 

magyarázatát, mégis fontosak, mert más megvilágításba helyezik a 

művészeti támogatások legitimációját. A 7. fejezetben felvetettem, hogy 

a művészetek egyes ágazatainak intenzív szubvencionálása Európában 

valójában akadályozza az innovációt a szomszédos, nem támogatott 

művészeti ágakban. A kormányzat tehát a szubvencionálással 

tisztességtelen versenyt okoz. A szubvenciók a támogatott művészet 

esetében művészifizetlenül alacsony árakat eredményeznek. Ha a 

támogatásokat eltörölnék, az árak emelkednének, és így a korábban 

támogatott művészet kevésbé vonzóvá válna, a korábban soha nem 

támogatott művészet pedig vonzóbbá válna. 

Azáltal, hogy a támogatás csak bizonyos művészek és művészeti ágak 

relatív árait csökkenti, másokét viszont nem, közvetlenül tisztességtelen 

versenyt okoz. A szubvencionálás azonban közvetve is tisztességtelen 

verseny forrása, mivel csak szimbolikus előnyöket biztosít a támogatott 

feleknek. A szubvencionált művészet gyakran viseli a legitim művészet 

címkét, a kormány által szentesített művészet, és ez újabb piaci előnyt 

biztosít számára. 

Első pillantásra úgy tűnik, hogy a művészetekben a támogatásból 

eredő tisztességtelen verseny elméleti fogalom. Hiszen a nem 

szubvencionált európai popzene flúszik, míg az elmélet szerint a 

klasszikus zene szubvencionálása miatt szenvedne. Úgy tűnik, hogy a 

klasszikus zene művészi szempontból alacsony árai nem teszik 

versenyképesebbé a popzenével szemben. (Azzal is lehet érvelni, hogy 

ezek a művészeti ágak valójában nem állnak közvetlen versenyben. Ez 

azonban nem igazán igaz, legalábbis hosszú távon nem. A verseny a 

fogyasztói magatartás változásain keresztül figyelhető meg. Amint azt 

már említettük, a klasszikus zene idővel sokat veszített piaci 

részesedéséből a popzene javára. A második világháborút közvetlenül 

követő években a harmincévesek jártak leginkább komolyzenei 
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koncertekre; ugyanez a korosztály ma már elsősorban popkoncerteket 

látogat.38 Lehet, hogy ez az eltolódás még nagyobb lett volna, ha az élő 

klasszikus zene árait nem tartották volna művészileg alacsonyan, de ez 

nem biztos). 
A kormányzati beavatkozás hatásai nem annyira az alacsony 
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a támogatott ágazatoknak nyújtott közvetett előnyökből és a nem 

támogatott ágazatoknak nyújtott közvetett hátrányokból adódóan. Az a 

tény, hogy például Hollandiában az élő és rögzített popzene mintegy 

70%-a külföldről származik, nem adna okot aggodalomra, ha ezt a 

nagymértékű importot ugyanolyan nagymértékű popzenei export 

ellensúlyozná. De még az olyan időszakos exportslágereket is 

figyelembe véve, mint a jelenlegi "Netherdance", az export 

elhanyagolható, és ezért az import továbbra is sokkal nagyobb, mint az 

export.39 Így a popzene és a kortárs művészet más, nem szubsztituált 

formái esetében nagy kereskedelmi defikrimináció áll fenn. A popzene 

iránti kereslet fellendült, de erre elsősorban importtal válaszoltak. 

Több magyarázatot is fel lehet hozni arra, hogy a helyi termelés a 

nem támogatott ágazatokban Nyugat-Európa szárazföldi részén 

elmaradt. Az egyik ok az, hogy az angol lett az új Lingua Franca, és így az 

angolszász országok egyértelműen versenyelőnyben vannak. Ez az 

előny különösen nagy a nyelvvel kapcsolatos, technikailag reprodukált 

művészeti termékek előállításában. Itt további előnyökkel jár, hogy a 

nagy angol nyelvű közösségnek köszönhetően a gyártási lépték nagyobb 

lehet, ami csökkenti a költségeket. Kérdéses azonban, hogy a nyelv 

ennyire fontos-e. A legötletesebb pop- vagy újzene némelyikében egyre 

kevesebb a vokál. Mindenesetre meggyőződésem, hogy Európában a 

legfontosabb hátránynak semmi köze a költségkülönbségekhez, sokkal 

inkább az otthoni ösztönzők hiányához. 

Az európai művészetek szubvencionálása miatt a nem támogatott 

művészetek viszonylag alacsonyabb státuszban vannak. A magas és az 

alacsony művészet közötti státuszkülönbség artificiálisan nagy. Amikor 

a fiatal művészetek szubvenciója magas, a többi művészeti ágat kevéssé 

tisztelik. A mérsékeltebb támogatási arányú országokban kisebb a 

különbség. Beszédes, hogy a brit királynő már 1965-ben fogadta a 

Beatlest a Buckingham-palotában, rangos jutalmat adott át nekik, és 

dicsérte őket a zenéhez való hozzájárulásukért. Elképzelhetetlen, hogy a 

hollandok ekkoriban ilyen találékony popzenészeket tudtak volna 

produkálni, de ha így lett volna, a holland királynő soha nem fogadta 

volna a Beatles holland megfelelőit. (Még most, majdnem négy 

évtizeddel később is kevés az esélye annak, hogy a holland királynő 

hajlandó lenne popzenei jutalmat kiosztani.) A nyugat-európai 

anyaországokban az establishment tolerálja, de nem tiszteli az új, nem 

támogatott művészeti formákat. A támogatások egyszerre erősítik és 

kényszerítik vissza ezt a hozzáállást. 

Ez nem jelenti azt, hogy a nem támogatott művészetnek ne lennének 

saját jutalomközpontjai, de ezek a központok elsősorban az érintetteket 

szolgálják. Hiányzik belőlük az általános legitimitás, és általában 

provinciálisak maradnak, vagy elsősorban médiaesemények, mint 
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például a holland tmf-díjak. Például a popzene Hollandiában továbbra is 

defenzív és elszigetelt. A támogatások falat hoznak létre 



225 A KORMÁNYZAT TORZÍTJA A MŰVÉSZETI VERSENYT   

a támogatott és nem támogatott területek között. Míg például a 

támogatott területeken odaítélt díjakat általánosan elismerik és 

megbecsülik, addig a nem támogatott művészeti formákban a díjak és 

versenyek a termelők és fogyasztók speciális csoportjára vagy a 

kereskedelmi média közönségére korlátozódnak.40 Mivel a nem 

támogatott művészetek viszonylag kevés szimbolikus jövedelemhez 
jutnak, kevés az ösztönzés az innovációra. 

A popzene alapvetően angolszász találmány. Jelenleg a popzenét a 

világ minden táján fogyasztják és termelik. Mindazonáltal az újítások 

nagy része továbbra is az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából 

származik. A második világháború óta a zene újra és újra megújul, de a 

nyugat-európai szárazföld az újítások igen kis hányadát állította elő. Ha 

hasonló különbség lenne a képzőművészetben, az kevésbé lenne 

szembetűnő. Mindazonáltal úgy gondolom, nem véletlen, hogy amióta 

Franciaország és más nyugat-európai kontinentális kormányok a 

hetvenes-nyolcvanas években elkezdték komolyan támogatni a kortárs 

képzőművészetet, London lett a képzőművészeti innováció központja a 

képzőművészetben. Az utóbbi időben Berlin lett az innováció második 

központja. A recesszió miatt a bérleti díjak alacsonyak, de a 

művészeknek nyújtott támogatások is sokkal szűkösebbek, mint például 

Franciaországban. 

Nem akarom azt sugallni, hogy Európában a művészetek nem 

szubszidiált területein nincs művészeti innováció. Németországban 

például innovatív technót produkálnak. Sikeres (de aligha innovatív) a 

holland Netherdance is, míg Franciaország innovatív digitális videót 

készít. Ezek az innovatív kitörések általában rövid életűek. Nem 

indukálnak következetes innovációs hullámot. A kulturális 

intézményrendszer nagyrészt figyelmen kívül hagyja ezeket a 

kitöréseket. A kormány által gerjesztett tisztességtelen verseny miatt a 

fontos művészeti innovációk más országoknak maradnak. 

Véleményem szerint a kormányzat által a művészetekben előidézett 

tisztességtelen verseny innovációt akadályozó lehetősége olyan fontos 

téma, amely további vizsgálatot és dokumentációt érdemel. (Úgy 

tűnik, nem minden bizonyíték mutat ugyanabba az irányba. Az 
általam ismert New York-i művészek szerint például New York 
többnyire nem a találmányok fellegvára. Épp ellenkezőleg, a legjobbak 

túlélése azt jelenti, hogy alkalmazkodnak ahhoz, ami éppen divatos és 

divatos). Mindazonáltal ideiglenes tézisem az, hogy azokban az 

országokban, ahol egyes művészeti ágakat erősen támogatnak, és így 

nagyobb státuszra tesznek szert, a nem támogatott művészeti ágakban 

kevesebb az innováció. Azokban az országokban, amelyek a legtöbb pénzt 

költik művészeti támogatásokra, a nem támogatott művészet inkább a 

középmezőnybe tartozik (93. tézis). 
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Amikor az innováció hiányának hatásai nyilvánvalóvá válnak, két 
lehetőség van 

lehetséges megoldások: vagy a támogatott és a nem támogatott 

művészeti ágak közötti státuszkülönbség csökkenthető azáltal, hogy 

minden szubszidiárius és nem támogatott művészeti ágat csökkentünk. 
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meghal, vagy a támogatásokat a korábban nem támogatott művészeti 

ágakba is eljuttatják. Úgy tűnik, hogy Nyugat-Európa a második 

megközelítést választotta. Egyre inkább elkezdték közvetlenül vagy 

közvetve támogatni a korábban nem támogatott művészeti formákat, 

mint például a popzene (beleértve a hip-hopot), a film, a képregény 

(bande-dessinée), a breaktánc stb. 

Végezetül el kell ismerni, hogy a támogatások a körülményektől 

függően maguknak a támogatott művészeti ágaknak is árthatnak, mivel 

önelégültté, az innovációval szemben ellenállóvá és ezáltal más 

országokkal szemben kevésbé versenyképessé teszik őket. Például a 
francia állami támogatást egyre gyakrabban okolják azért, hogy a 

kortárs képzőművészet helyzete Franciaországban siralmas, 

összehasonlítva Angliával, az Egyesült Államokkal és Németországgal.41 

Ezek a művészeti ágak tehát jobban jártak volna kevesebb 
finanszírozási támogatással, vagyis a szubvencionálás piaci kudarcokat 

okoz. 

 
 

10 Önös érdekek rejtőznek a művészeti támogatásokkal kapcsolatos érvek 
mögött 

 
Eddig úgy tűnik, hogy a művészeti támogatások összességében nem 

szolgálják a közérdeket. Ezért, még ha a hamis érvek influensek is 

lehetnek, nem valószínű, hogy ezek az érvek hosszú távon teljes 

mértékben megmagyarázzák a művészeti szubvenciókat. Ezzel 

eljutottam Jonathan állításához, miszerint a művészeti támogatások 

részben annak a nyomásnak az eredményei, amelyet influenciális 

pártok gyakorolnak a kormányokra. Ha a művészeti támogatások nem az 

általános érdekeket szolgálják, akkor ehelyett a támogatásokat követelő 

szereplők érdekeit szolgálják? És megmagyarázhatja-e ezeknek a 

szereplőknek az igénye a kormányzati szerepvállalást a művészetekben, 

ahogyan azt Jonathan megállapította? 

Ha a művészeti világ szervezett nyomást gyakorol egy kormányra, 

akkor úgynevezett bérleti jogkeresésről van szó. A csoportok 

megpróbálnak előnyöket vagy bérleti díjakat szerezni. Amikor a 

kormányzat "ad" bérleti díjakat a nyomás alatt álló művészeteknek, akkor 

a kormányzat "ajándéka" az ajándék-kötelezettség kontinuum 

kötelesség-végén helyezkedik el. A legszélsőségesebb esetben a 

kormányt "megzsarolják", így a kormány végül egyfajta 

megvesztegetésként támogatja a művészeteket, hogy megelőzze a 

befolyásos társadalmi csoportok által fenyegetett visszahatásokat. A 

művészeti világ tehát kihasználja és kizsákmányolja a kormányt. A 

kedvezőtlen következmények elkerülése érdekében a kormány úgy 



228 A KORMÁNY A MŰVÉSZETET 

SZOLGÁLJA 

 

dönt, hogy a közérdek helyett a művészetet szolgálja. 

Azok a művészetkedvelők és művészek, akik a kormányt saját 

érdekeikre használják fel, nyilvánvalóan nem önzetlenek. Ezért azzal a 

feltételezéssel, hogy a művészek és a művészetkedvelők nem feltétlenül 

selfless elkötelezettségűek a művészet iránt, a jelenlegi megközelítés 

ellentétes a selfless és a szakrális művészet misztikájával. Bizalmatlan a 

művészeti világ önnön motivációival szemben. Legalább hét oka van 

annak, hogy ez a gyanakvás jogos lehet. 

(1) A művészeti támogatások nem növelik a művészek jövedelmét. A 
támogatások valójában 



 

nagyobb valószínűséggel növeli a szegénységet. (2) A művészeti 

támogatások, amelyek célja az emberek képzése, nagyrészt olyan 

emberek kezébe kerülnek, akik már rendelkeznek megfontolandó 

kulturális tőkével. És (3) ha a kedvezményezettek kevés kulturális 

tőkével és így kevés eséllyel rendelkeznek, a művészetfogyasztás 

önmagában kevéssé növeli kulturális tőkéjüket. Az általános közoktatás 

hatékonyabb.42 

A gyakorlatban (4) az alacsonyabb árak ritkán veszik rá az embereket 

a (magas) művészet fogyasztására.43 (Anna és Martin csak egyedi 

esetekre tud rámutatni.) (5) Az alacsonyabb árak akár 

kontraproduktívak is lehetnek, ha a kívülállók szemében alacsonyabb 

minőséget jeleznek. És ha például azok közül, akiknek az operajegy-

támogatást szánják, csak kevesen mennek el ténylegesen az operába, 

mert az árak művészileg alacsonyak, akkor az ő "átállásuk" nagy 
költséggel jár. Ez azért van, mert a támogatás sokkal több ember kezébe 

kerül, mint akiknek szánták. A költségek azért is magasak, mert 

ellentétesek az általános jövedelempolitikával. Valójában az átlagos 

adófizető fizeti a felső-középosztálybeli művészetfogyasztók 
fogyasztását, és így a jövedelem nemkívánatos irányban kerül 

újraelosztásra (6).44 

A gyanú tovább erősödik, mivel a művészetek elsősorban (7) 

általános művészeti támogatásokat alkalmaznak. Ezek a támogatások 

nem tesznek különbséget a gazdag és szegény fogyasztók között, és 
ezért a jövedelem rossz irányba oszlik újra. Ehelyett lehetőség lett volna 

árdifferenciálási formák alkalmazására, vagy - ami még hatékonyabb - 

utalványok kiosztására. Az utalványokat úgy lehet kialakítani, hogy 
megkülönböztetést tegyenek, többek között a gazdagok és a szegények 

között. Így a jövedelemeloszlásra gyakorolt nemkívánatos hatás 

korlátozott, és a támogatás céljának nagyobb része megvalósul.45 

Az a tény, hogy a művészeti támogatások gyakran kevéssé hatnak, 

vagy ellentétes hatásúak, de mégis fenntartják őket, valamint az a tény, 

hogy az árkülönbözeti intézkedéseket és az utalványokat ritkán 

alkalmazzák, arra utal, hogy más érdekeknek kell a háttérben állniuk. 

Paul, Peter, Anna és Martin indítékai a művészeti támogatások 

támogatásában nagyon is lehetnek szelfikek. 

Bár a gyanakvás jogosnak tűnik, ez nem jelenti automatikusan azt, 

hogy a műkedvelők szándékosan önérdekű okokat használnak 

öncélúságra. Ha a műkedvelők önérdekből viselkednek, akkor kettős 

mércéről lehet szó, ahogyan azt fentebb már megjegyeztük. Kérdéses 

tehát, hogy a művészek és a műkedvelők szándékosan és stratégiailag 

próbálnak-e nyomást gyakorolni a kormányra annak érdekében, hogy 

részesüljenek a művészeti támogatások előnyeiből. 

 
 

11 A művészeti világ részesül a támogatásokból 
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Bár a közgazdászok többsége, akik a művészetekre fordított 

közkiadásokat tárgyalták, csak a korábban tárgyalt jóléti megközelítést 

alkalmazták, néhányan megpróbáltak magyarázatot találni a 

művészetekre fordított közkiadásokra is. 
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a művészetek dizájnja, amely túlmutat a piaci kudarcon. Ezek a 
közgazdászok mindig utalnak a művészeti világ bérleti díjának 

lehetőségére.46 

Az 1960-as évektől kezdve a társadalomtudósokat egyre inkább 

lenyűgözte a lobbisták vagy az úgynevezett "nyomásgyakorló 

csoportok" befolyása. Kezdetben az volt az elképzelés, hogy a 

nyomásgyakorló csoportok még demokratikusabbá tehetik a 

demokráciát. Tájékoztatták a kormányt a lakosság igényeiről és 

vágyairól. Eközben az ellentétes befolyások kiegyenlítik egymást.47 

Világossá vált azonban, hogy jelentős különbség van a különböző 

csoportok kormányok befolyásolására való képességei között. Ez azt 

jelenti, hogy ha bizonyos csoportok viszonylag nagy befolyással 

rendelkeznek, akkor érdemes nyomást gyakorolni a kormányra. A 

befolyásos csoportok általában többet kapnak a kormánytól, mint más 

csoportok. Ők mások kárára profitálnak. A kormányzati kiadások 

nagyobb részét sikerül felhalmozniuk támogatások formájában.48 Sok 

országban feltételezik, hogy a gazdálkodók és a háztulajdonosok bérleti 

díjra törekszenek. Ezek a csoportok lobbiként szerveződnek. Sikerül 

viszonylag magas szintű támogatásban részesülniük, akár közvetlenül, 

akár adókedvezményeken keresztül. 

A járadékvadászat első jellemzője, hogy az érdekcsoportok tagjai 

lényegesen többet profitálnak a támogatásokból, mint a lakosság. Ezért 

az egyes tagok számára kifizetődő, ha a bérhajhászásra fordítják 

erőfeszítéseiket. A második jellemző, hogy e csoportok tagsága 
viszonylag kicsi az adófizetők összlétszámához képest. Mivel az egyes 

adófizetők által fizetett ár viszonylag jelentéktelen, nem éri meg 

tiltakozni bizonyos javasolt támogatások ellen. A harmadik jellemző az, 

hogy ezek a lobbicsoportok elég befolyásosak ahhoz, hogy ténylegesen 

kárt okozzanak egy adott kormánynak.49 

A művészeti fogyasztók valószínűleg a bérleti díj keresésébe fognak 

bele. Először is, kisebbségben vannak az adófizetők között. Másodszor, 

jelentős haszonra tehetnek szert. Mind pénzügyileg, mind 

szimbolikusan jól járnak. A pénzügyi előnyök egyértelműek. Bár a 

művészetek, különösen az előadóművészetek előállítása egyre 

költségesebbé válik, az árak a támogatásnak köszönhetően nem 

emelkednek megfelelően. Támogatások nélkül a protago- nisták 

rosszabbul jártak volna. 

Ha például a holland kormány leállítaná a művészetek támogatását, 

és a költségek változatlanok maradnának, akkor egy szimfonikus 

zenekari előadás átlagos jegyára 14 euróról 80 euróra emelkedne. Egy 

korábban támogatott színházi előadás jegyára 8 euróról 87 euróra 

emelkedne.50 Az operajegyek átlagos ára 34 euróról 226 euróra 

emelkedne.51 Ha a fogyasztók megtartanák a korábban strukturálisan 



227 A KORMÁNYZATRA NYOMÁS NEHEZEDIK A MŰVÉSZETEK 

TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN.  
 

támogatott előadóművészetek látogatási szokásait, ez átlagosan 

tízszeresére növelné a fogyasztók kiadásait. És ha a fogyasztók 

ritkábban járnának, 
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átlagos kiadásaik általában még mindig jelentős növekedést mutatnak. 
Függetlenül attól, hogy a fogyasztók hogyan döntenek a válaszadásról, a 

pénz és a látogatottság tekintetében következetesen veszítenének. Ez 
azt jelenti, hogy a jelenlegi támogatási szintekből jelentősen 

profitálnak.52 

Nemcsak a fogyasztók, hanem a művészetekkel foglalkozó 

személyzet, például a művészeti adminisztrátorok és közvetítők is 

profitálnak a támogatásokból, és egyértelműen érdekeltek a 

támogatásokban. A támogatások hozzájárulnak a foglalkoztatásuk 

biztosításához. Ráadásul a közvetlenül vagy közvetve támogatott 

jövedelmük összehasonlítva lényegesen magasabb, mint a művészeké. 

Ezért a szubvencionálás hatására a jövedelemszintek emelkednek, és nő 

a jól fizetett állások száma. Ebből következik, hogy a művészeti 

intézmények nyilvánvaló jelöltjei a járadékvadászatnak. 

A művészek helyzete bonyolultabb. Egyrészt a művészeti 

intézményekben rendszeres munkát vállaló művészek hasonló 

helyzetben vannak, mint a művészettel kapcsolatos foglalkozásokban 

dolgozók, és valószínűleg ők is profitálnak a megnövekedett 

alárendeltségből. Másrészt hosszú távon az átlagos művészek a 6. 

fejezetben bemutatott elemzés alapján nem valószínű, hogy 

profitálnának a megnövekedett támogatásból. Mindazonáltal, mivel a 

legtöbb művész úgy látja, hogy a támogatásokban nagymértékben 

érdekelt, könnyen lehet, hogy ők lesznek azok, akik elsőként állnak a 

barikádokra, hogy több támogatást követeljenek, vagy hogy harcoljanak 

az esetleges megszorítások ellen. 

A pénzügyi nyereség mellett ott vannak a szimbolikus nyereségek, 

amelyek sokkal fontosabbak lehetnek. Maga a tény, hogy a kormányzat 

támogatja az elit művészeti fogyasztását, megkülönbözteti a 

fogyasztásnak ezt a formáját. A támogatás az elit ízlésének jóváhagyását 

jelzi, és így a meglévő elit diszkriminációja vagy fokozódik, vagy 

megerősödik. Ugyanez vonatkozik az aszimmetrikus megítélés 

jelenségére is; az alsóbb osztályok felnéznek a felsőbb osztályok 

támogatott művészetére, miközben lenézik az alsóbb osztályok nem 

támogatott művészeti formáit. 

Az emberek nevelésének vágyáról szóló nyilvános nyilatkozatok 

növelik az ember presztízsét. Az elit művészeti választása példaként 

szolgál mások számára. Amikor végül kiderül, hogy az alacsonyabb árak 

ellenére a magas művészetük terjesztése kevés hatást váltott ki, akkor 

megfordítják, hogy bebizonyítsák, nem mindenki alkalmas erre a 

művészeti szintre. Ily módon, mint már megjegyeztük, a műkedvelők 

emi- nenciája csak tovább nő. 
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12 A kormány nyomás alatt áll, hogy támogassa a művészeteket 

 
A fenti elemzés alapján azt várnánk, hogy a művészetek között jelentős 

mennyiségű szervezett bérleti díjra törekvést találunk. Ennek ellenére a 

valóságban kevés esetben fordul elő ilyen jellegű bérleti díjkeresés. A 

közgazdász, 
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William Grampp, a művészetekben a szervezett bérleti jogkeresés két 

esetét írta le. Mindkét esetben a bérleti díjra való törekvés a nagy 

művészeti intézmények részéről történt.53 Az ilyen intézmények jobban 

felkészültek arra, hogy nyomást gyakoroljanak a kormányra. 

Hollandiában ritkán fordult elő, hogy nyilvános gyűléseken támogatták 

a művészeti támogatásokat. Ezekben az esetekben a művészek 
szakszervezetei, de még inkább a nagy művészeti intézmények igazgatói 

játszottak fontos szerepet. Más országok is beszámolnak bizonyos 

lobbitevékenységekről, de nem tartanak gyűléseket. 

Számos országban léteznek úgynevezett művészeti lobbik.54 A 

holland kulturális minisztereket például azzal vádolták, hogy 

képtelenek megváltoztatni a jelenlegi művészeti politikát, mert gyakran 

túl sok személyes kapcsolatuk volt a művészvilággal.55 És furcsa lett 

volna, ha egy-egy miniszter néhány művészvilágbeli barátja és ismerőse 

nem találkozik rendszeresen, hogy olyan stratégiákat vitasson meg, 

amelyekkel megakadályozhatja a minisztert a nem kívánt döntések 

meghozatalában. 

A művészetekben azonban ezek a "lobbik" rendkívül lazán 

szervezettek. Aligha vádolhatóak azzal, hogy szándékosan a bérleti 

díjakra törekednek. Általában még elnökük vagy office-juk sincs, 

ellentétben a gazdák vagy a háztulajdonosok szervezeteivel. Ez azt 

jelenti, hogy a művészeti világ résztvevőinek nagy többsége túlságosan 

gyengén szervezett ahhoz, hogy hatékony nyomást gyakoroljon a 

kormányra. Ha jobban belegondolunk, a szervezett művészeti 

bérletkeresésnek ez a jelentéktelensége aligha meglepő. A túl sok 

szervezettség és fegyelem ellentétes az autonóm művészi szellemmel. A 

szervezettség és a fegyelem egyenesen ellentétes a legtöbb művész és 

sok művészetfogyasztó habitusában rejlő internalizált szabályokkal. A 

művészvilágban egyszerűen nem merül fel a kormányra való 

nyomásgyakorlás érdekében történő szerveződés lehetősége. 

Az érintettek többsége természetesen ellenáll a szervezésnek. 

Ráadásul, ha egy erős szervezett lobbi létezne, a lobbi erőfeszítései 

nagyon is kontraproduktívak lehetnek. Ha a művészeti lobbisták úgy 

kezdenének el viselkedni, mint a mezőgazdasági termelők vagy az 

autósok lobbik, akkor elárulnák a művészetek érdektelenségét, ami a 

hitelesség elvesztéséhez vezetne, és tovább rontaná az ügyüket. 

(Amikor időnként néhány érzelmes művésznek sikerül valamilyen 

anarchikus, zavaros és mindenekelőtt féktelen akcióval felhívnia a 

média figyelmét a művészetek "kétségbeejtő helyzetére", a 

művészvilágban szinte mindenki zavarban érzi magát). A nyilvánvaló 

előnyök ellenére a művészetekben a tényleges szervezett bérletkeresés 

nagyrészt hiányzik (94. tézis). 
A művészeti világ bérleti díjának kereséséről alkotott nézet azonban 
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kezd megváltozni, amikor 

az ember a tizedik emeletről néz lefelé, és a bérleti díjat tágabb 

értelemben értelmezi. Itt azt látjuk, hogy a kormányra valóban jelentős 

nyomás nehezedik a művészvilág részéről. Ez a nyomás inkább számos 

egyén egyéni és nem egyeztetett akciójából ered, mintsem egyetlen 

szándékos, szervezett akcióból. Mivel ez a fajta viselkedés internalizált 

közös értékekben gyökerezik, a cselekvéseknek nem kell 
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összehangoltak; természetesen összhangban vannak egymással. 

A művészeti világ kormányra gyakorolt befolyása nagyrészt a belső 

értékeken nyugszik. A művészetpolitikáért felelős köztisztviselők 

gyakran ugyanabból a társadalmi csoportból származnak, mint a 

művészetfogyasztók és -termelők, és így számos azonos értéket 

internalizáltak. Ezért, ha a kormányzat tisztviselői akár csak 

meglebegtetnék a művészeti támogatások jelentős csökkentésének 

gondolatát, valószínűleg azzal büntetnék magukat, hogy nem törődnek 

eléggé a "sérülékeny és szent művészettel". Ez azt jelenti, hogy a legtöbb 

kormánytag még csak nem is gondolkodik ilyen jellegű csökkentéseken. 

És ha mégis meggondolják, akkor elég egy kis külső nyomás ahhoz, hogy 

emlékeztesse a képviselőket az általuk képviselt eszmékre, és arra, hogy 

milyen kárt okozhat saját karrierjüknek, ha feladják ezeket az eszméket. 

Hogy a külső nyomás tényleges károkat okozhat, arra az előző 

fejezetben említett közgazdász-politikus példája mutatott rá, akinek a 

hírnevét komolyan aláásták, amikor a művészeti támogatások 

alacsonyabb szintje mellett érvelt. Az ilyen esetek azonban ritkák. A 

büntetés implicit fenyegetése, a rossz hírnév esélye, a "kulturálatlan" és 

a saját társadalmi körből való száműzetés lehetősége eléggé elrettentő 

hatású. 

A művészetekről az emberek leggyakrabban azt a képet alkotják, 

hogy egy rendkívül sebezhető és impotens ágazatról van szó. "Minden 

szent dolog sebezhető.56 Ugyanakkor azonban a művészetnek státusza 

van, és az e státusz alapjául szolgáló értékek széles körben osztottak. 

Ezért a társadalom sok energiát fektetett a művészetekbe. Az ágazat 

látszólagos sebezhetősége valójában felerősíti a hatalmát. Kevesen 

tagadják, hogy a sérülékeny művészet védelemre szorul. A művészet 

kiszolgáltatottsága miatt még a gazdag művészetfogyasztók is, akik 

egyébként gyanúsak lehetnek, hitelesek, amikor a művészeti 

támogatásokért esedeznek. 

A művészetekben szokatlan kapcsolat áll fenn a szervezetlenség és a 

károkozásra való képesség között. A művészetekben kevés a látható 

szervezettség, és szinte egyáltalán nincsenek olyan haszonlesők, akik 

közvetlen nyomást gyakorolhatnának a kormányra. Mivel azonban az 

értékek internalizáltak, a kormányok mégis kárt okozhatnak, és így 

folyamatosan nyomás alatt állnak. Ez a nyomás egy társadalmi rituálé 

része. Az eredmény egy rituális vámfizetés a korántsem erőtlen 

művészeti szektornak. 

Az a tény, hogy a kormány közvetett nyomás alatt áll a művészeti 

világ részéről, részben magyarázza a művészeti szubvencionálást (95. 

tézis). Ez egy provizórikus következtetés. Értékelésének meg kell 
várnia a következő fejezetig, amelyben egy harmadik, kapcsolódó 
magyarázatot mutatunk be. 
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13 Következtetés 

 
Igaza van Pálnak, Péternek, Annának és Martinnak, amikor megjegyzik, 

hogy a művészeti támogatások a közérdeket szolgálják, és ez 

magyarázza, hogy a kormány miért támogatja a művészeteket? Vagy 

Jonathan-nak van igaza, amikor azt mondja, hogy a kormány azért 

támogatja a művészeteket, mert a művészvilág nyomást gyakorol a 

kormányra? 

Azok az érvek, amelyek azt állítják, hogy a művészeti támogatások az 

általános érdekeket szolgálják, és azok, amelyek a művészetek 

különleges érdemeire, a méltányosságra és a művészetek kollektív 

javaira és külső hatásaira hivatkoznak, nagyrészt hamisak. Ebben a 

tekintetben a szubvencionálás hosszú távon szükségtelen, hatástalan 

vagy kontraproduktív. A szubvencionálás gyakran szükségtelen a 

kollektív javak és külső hatások esetében. Az érdemi javak esetében is 

hatástalan, és a művészek jövedelmei tekintetében kontraproduktív. 

Ráadásul a szubvenciók ahelyett, hogy a piaci hiányosságokat 

korrigálnák, valójában piaci hiányosságokat idéznek elő, mivel 

tisztességtelen versenyt okoznak. 

Mindazonáltal a közérdekű érveket valamilyen formában sikeresen 

használták fel a nyilvános vitákban a művészeti támogatások 

támogatásának előmozdítására. Amikor például a második világháború 

után az előadó-művészet költségei rohamosan emelkedni kezdtek, a 

politikusok aggódtak a művészek jövedelmei és az alacsonyabb 

jövedelműek számára a művészetek hozzáférhetősége miatt. Emellett 

mindig is erős volt az a vágy, hogy az embereket a művészet által 

neveljék. Végül a művészeti támogatásokra azért volt szükség, hogy a 

művészetekben a kollektív javak és a külső hatások elegendő mértékű 

előállítását tegyék lehetővé. A művészet misztikussága miatt a 

szubvenciók hatásait ritkán ellenőrizték, így a hamis érvek továbbra is 

befolyásolhatták a művészeti politikát. Ezért Paul, Peter, Anna és Martin 

érvei részben magyarázzák a szubvencionálást. 

Az a tény, hogy a sovány érvek meggyőzőnek tűnhetnek, azt mutatja, 

hogy a művészetek misztikájának erősnek kell lennie. Mindazonáltal 

nem valószínű, hogy a gyenge érvek használata teljes mértékben 

megmagyarázza a művészeti támogatás gyors növekedését az usa-ban 

és Európában a második világháború óta, és a támogatás jelenlegi 

kiterjedt mértékét, különösen a nyugat-európai kontinensen. Ezért az a 

jelenség, hogy csoportok közvetett nyomást gyakorolnak a 

kormányokra a művészetek támogatására, azaz a rent seeking (bérleti 

díj keresése) jól kínálhat kiegészítő magyarázatot a művészeti 

szubvenciók nagyobb részére. 

Az elemzés nagyjából alátámasztja Jonathan nézetét, miszerint a 
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kormány külső nyomás hatására támogatja a művészeteket, de Jonathan 

téved, amikor azt feltételezi, hogy a felsőbb osztályok szándékosan 

nyomást gyakorolnak a kormányra, hogy támogassa a művészeteket. 

Ehelyett ez a nyomás olyan belsővé tett értékekből fakad, amelyeket a 

művészvilágban és a különböző kormányzati szerveknél dolgozók is 

osztanak. Ezek az értékek a művészet misztikumától függenek, az 



 

ugyanaz a misztikum, amely az általános érdekre hivatkozó érvek 

lényegét alkotja. 

A gyakorlatban a bérleti díjra törekvés és az általános érdekű 

magyarázatok átfedik egymást. Néha a hangsúly a haszonszerzésen, 

néha pedig az általános érdekre hivatkozó meggyőző érveken van. Attól 

függően, hogy az egyénnek milyen személyes tapasztalatai vannak a 

művészetekkel kapcsolatban, az egyik magyarázatot fontosabbnak 

ítélheti a másiknál. 

Mivel a következő fejezetben egy harmadik magyarázatot is 

bemutatok, e két magyarázat értékelését a fejezet végére halasztom. 

10.Abban a fejezetben megvizsgálom annak lehetőségét, hogy a 

művészeti támogatás kormányzati érdekeket szolgál. Ahelyett, hogy vak 

gépezet vagy a művészeti világ áldozata lenne, a kormányok hatékony 

adományozóként is felfoghatók, akik számos előnyben részesülnek a 

művészetek támogatásából. Más szóval a művészet nagyon is 

szolgálhatja a kormányzat érdekeit. 

 
 

Megbeszélés 

 
1 A legtöbb klasszikus koncertlátogató átlagon felüli jövedelemmel 

rendelkezik. A támogatás lehetővé teszi, hogy a mérsékeltebb 

jövedelműek is részt vehessenek ilyen koncerteken. Ha a 

szubvencionálás célja, hogy a koncertek az alacsonyabb jövedelműek 

számára is elérhetőek maradjanak, hol húzná meg a határt? Hány 

alacsonyabb jövedelmű embert kellene vonzani, hogy ellensúlyozza 

azt a tényt, hogy a magas jövedelműek jövedelmi előnyt élveznek? 

2 Egyetért azzal, hogy a művészeteknek nincs szükségük támogatásra 

ahhoz, hogy a művészek nagy tavát fenntartsák, hogy kiemelkedően 

tehetséges művészek szülessenek? 

3 Segíthet-e a művészetfogyasztás a kevés kulturális tőkével 

rendelkező embereknek abban, hogy ezt a tőkét növeljék? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖVETKEZ

TETÉS  
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10. fejezet  

A művészet a kormányt szolgálja 

Mennyire szimbiózis a művészet és az állam 

kapcsolata? 

Hogyan vált egy Mondrian-festmény burkolt megvásárlása a 

nyilvános viták középpontjává? 

A 1998Holland Nemzeti Bank egymillió36 euróért megvásárolt egy 

Mondrian-festményt, és a holland népnek adta. Az újságírók kiderítették, 

hogy az adásvételt zárt ajtók mögött, közvetítők segítségével 

bonyolították le, és hogy különleges megállapodást alkalmaztak, mivel az 

üzlet nem volt teljesen legális. A bank "ajándéka" a holland népnek 

közpénzből származott, ezért a parlamenttől engedélyt kellett volna kérni 

arra, hogy ezt a pénzt a festmény megvásárlására költsék. A holland nép 

választott képviselőinek el kell tudniuk dönteni, hogy a hollandok mit 

adnak maguknak. A miniszterelnök, aki mindvégig tudott az üzletről, 

elismerte, hogy szerinte a parlament soha nem járult volna hozzá az 

üzlethez. Ezért volt szükség egy "kisebb" álságos eljárásra és némi 

titkolózásra. A kormány és a bankigazgató szándéka csupán az volt, hogy 

valami "szépet" tegyenek az országért. 

Bár az ajándéknak nyilvánosnak kellett volna lennie, az üzletet mégis titokban 

kellett tartani. Amikor végül nyilvánosságra került, vita alakult ki, és a 

közvélemény különösen negatívan reagált. Az emberek nem örültek az 

ajándéknak, mert nem tetszett nekik Mondrian festménye. 

Alex úgy emlékszik, hogy ő és a barátai vegyes érzelmeket tápláltak a 

viszony kapcsán. A festmény nagyon tetszett nekik, bár úgy gondolták, hogy 

túl sok pénzbe került. De nem ez volt a fő problémájuk. 

Alex kolléganőjének, Rosának volt a legszélsőségesebb véleménye. 

"Nekem tetszik ez a Mondrian, de ajándékba soha nem tudnám elfogadni. 

A bank elnöke egy tolvaj; elajándékozza azt, ami nem az övé. Ő több mint 

egy piti bűnöző. Ez az úgynevezett ajándék egy - gondoljon bele - 

nyolcvanmillió gulden értékű lopásból származik. Ennyi pénzért ezer 

képzőművész életük végéig festhetne falfestményeket középületekre. Ezt 

csinálja Rosa, amikor fizetett munkája van. Aztán Peter megkérdezte: 

"Mennyire vagy biztos benne, hogy azok a falfestmények azok, amiket az 

emberek akarnak?" Erre Rosa így válaszolt: "Persze, hogy inkább Costa 

Brava-i buszos kirándulásokra költenék a pénzüket, de legalább a helyi 

testületi képviselőknek tetszenek a falfestményeim." 

Pétert valósággal felháborították ennek a testvériségnek a sunyi manőverei. 
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regents. Ugyanakkor tudatában volt annak, hogy erősen szubszidiált 

művészként bűnrészes: "Szörnyű, hogy csak mások kárára tudunk 

művészetet csinálni és művészet van körülöttünk". Ezt gyűlölte a 

legjobban. Nyilvánvalóan az egész ügy nagyon lehangolta. 

Alex, akárcsak Peter, nem volt mentes a bűntudattól, de leginkább a 

bankigazgatóra haragudott, amiért ilyen rosszul és ügyetlenül eltussolta az 

ügyet. Alex egészen biztos volt benne, hogy a Mondrian-festmény iránti 

gyűlölete nem volt rettenetesen mély. A festmény iránti gyűlölet csak 

azért vált hevessé, mert olyan szorosan kötődött a nagyképű 

kormányzókhoz, akiket az emberek nehezteltek. Normális körülmények 

között az emberek csak vállat vontak volna, és néhány évvel később 

valószínűleg büszkék lettek volna a nemzeti gyűjteményük új 

"gyöngyszemére". Ráadásul Alex kezdte megérteni, hogy egy ajándék 

eltitkolása más célokat is szolgál, mint néhány félig-meddig törvénytelen 

ügy eltussolása. Rájött, hogy egy olyan tekintélyes intézmény, mint a 

Holland Nemzeti Bank, soha nem hagyhatott volna hátra egy nemzeti 

ajándékot extravagáns ünneplés légkörében, mindenki számára étel, ital és 

szórakozás mellett, és nem lehetett volna izgalmas parlamenti vita forrása 

sem. Ahhoz, hogy megmutassák különleges befolyásos helyzetüket, mind 

a nemzeti banknak, mind a holland államnak "burkolt" bemutatásra volt 

szüksége. 

 
Hogyan tettek kedvező benyomást Berlinben a hollandok 

Nyáron1999 Alex meglátogatta barátját, Adriant Berlinben, ahol jelenleg 

stúdiója van. Egy kávézóban ülve és az újságok címlapjait olvasva Alex 

észrevette, hogy a Holland Táncszínház számos rendkívül sikeres 

előadást tartott Berlinben. Aznap este megtudta Gerhardtól, Adrian új 

barátjától, hogy az előadások egy kombinált holland politikai és 

kereskedelmi misszió részei voltak a német fővárosban. Ebben Hollandia 

több kulturális csúcspontja is szerepelt. 

Gerhard színpadi világítással foglalkozik, és részt vett a Holland 

Táncszínház előadásainak színpadra állításában. Gerhard elmondta, hogy 

őt és kollégáit nagyon lenyűgözte a tánc innovatív és magas színvonala. 

A stílus, bár nemzetközi volt, mégis holland jelleget öltött. Észrevették, 

hogy a művészeti vezető és a táncosok nagy többsége nem is holland. De 

aztán amikor meghallgatták őket, rájöttek, hogy a társulatban mindenki 

nagyon jól beszél hollandul. 

Ezeknek a német színészeknek különös élmény volt ennyi külföldit látni 

ebben a holland társulatban, mert Németországban az államilag 

támogatott művészeti társulatok tagjainak németeknek kell lenniük. Alex 

észrevette, hogy az újságkritikusok is dicsérték a hollandok kulturális 

nyitottságát. 

Gerhard minden bizonnyal szerette a hollandok inspiráló nemzetközi 

karizmáját. Elmondta Alexnek, hogy szeretne Hollandiában színpadi világítást 

csinálni. És jelenleg valóban ezt teszi az amszterdami "Het 

Muziektheater"-ben. 
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Miért adományoznak a kormányok művészetet polgáraiknak? Miért 

ajándékozott a holland kormány egy Mondrian-festményt a holland 

közönségnek, amikor inkább másfajta művészetet vagy 

adókedvezményt adtak volna helyette? És miért nem alakította át a 

kormány a festmény-üzletet nagyszabású ünnepséggé? Hogyan 

használja a holland kormány a művészetet arra, hogy lenyűgözze német 

szomszédait? Végül, milyen üzenetet próbál közvetíteni a holland 

kormány? 

Az előző fejezetben bemutatott magyarázatok a kormányzat 

művészetekben való részvételére valószínűleg hiányoznak. Nem adnak 

magyarázatot a kormányzati szerepvállalás mértékére. Ez a fejezet más 

szemszögből közelíti meg a témát. Úgy tekint a kormányzatra, mintha 

annak saját érdekei lennének. A művészet támogatása, mondhatjuk, a 

kormányzat érdeke. 

Az előző fejezettel ellentétben ez a fejezet a művészeteknek nyújtott 

kormányzati adományokat az adományozási kötelezettség kontinuum 

hatalmi oldaláról közelíti meg. A kormányzat nem köteles vagy 

kénytelen támogatni a művészetet. Ehelyett - egy nagyvállalathoz 

hasonlóan - a kormánynak hatalma van a művészet támogatására, és ezt 

azért teszi, hogy hasznot húzzon belőle. 

Művészként ragaszkodom korábbi véleményemhez: A kormány 

támogatja a művészetet, mert a művészet fontos a társadalom számára. 

Társadalomtudósként egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy a 

kormány azért támogatja a művészetet, mert szüksége van rá. 

A gondolkodásom ebben a témában nem teljes. Mindazonáltal 

szeretném megosztani, amim van.1 

 
 

1 A kormányoknak érdekeik és ízlésük van 

 
"A kormány nem bírája a tudományoknak és a művészeteknek." A 19. 

századi holland politikus, Thorbecke e mondása sokáig meghatározta a 

holland művészeti politikát. Ha szigorú értelemben értelmezzük, akkor 

azt jelenti, hogy a kormánynak soha nem szabadna beavatkoznia a 

művészetekbe. Tágabb értelemben azt jelenti, hogy a kormánynak 

"szabad" támogatnia a művészeteket, de a támogatással kapcsolatos 

döntéseket a művészeti világra kell bíznia.2 Az a gondolat, hogy egy 

kormánynak művészi ízlése lehetne, visszataszító. A művészetek 

autonómiáját mindenáron tiszteletben kell tartani. A kormány 

semlegessége a művészet terén különösen fontos az olyan országokban, 

mint az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Hollandia. 

Németországban és Franciaországban például a művészet sokkal inkább 

politizált. Mindazonáltal ezekben az országokban is sokan támogatják a 



 

művészetekkel kapcsolatos kormányzati semlegességet. 

Ez a fejezet a kormányzat érdekeit vizsgálja a művészet 

támogatásában. Bemutatja, hogy amikor a kormányzat beavatkozik a 

művészetekbe, akkor szükségszerűen 
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"a művészetek bírája" lesz. Mivel a kormányoknak érdekeik vannak, és 

mivel nem minden művészet szolgálja egyformán a kormány érdekeit, 

természetes, hogy egy kormány csak bizonyos művészeti ágakat 

támogat. 

Ebben a fejezetben a kormányzati magatartás megközelítése eltér az 

általános közgazdasági megközelítéstől. Ezt a meglehetősen absztrakt 

bevezető részt arra használom, hogy megindokoljam a 

megközelítésemet. Ez a rész inkább a tudósok, mint az általános olvasók 

számára lehet érdekes. 

Az előző fejezetben tárgyalt, a kormányzati kiadások jóléti 

megközelítése a kormányt semleges elszámolóházként kezeli.3 Amit a 

kormányzat adók formájában beszed a polgáraitól, azt javak és előnyök 

formájában újraelosztja a polgárok között. (Amikor egyesek többet, 

mások pedig kevesebbet kapnak, mint amennyit adóként befizettek, ez a 

fajta újraelosztás állítólag a jövedelempolitikát szolgálja). Maga a 

kormányzat semleges; nem feltétlenül nyer vagy veszít ezekből az 

átcsoportosításokból. Mivel a kormánynak nincsenek saját érdekei, 

ezért nevezhető szelflessnek. Amikor a művészeteket támogatja, akkor 

selfless módon a közérdeket szolgálja azzal, hogy "a művészetet 

szolgálja". Ezt a nézetet az előző fejezetben a közérdekűség 

magyarázatában tárgyaltuk. (Az említett fejezet másik magyarázatában, 

a bérleti díjra törekvő magyarázatban is a kormányzat selfless volt; 

valójában abban a magyarázatban a bérleti díjra törekvők áldozatának 

tekintették). 

A közérdeket követő kormányzat harmonikus és nagyon elvont 

szemlélete azonban nem magyarázza a kormányok nagyarányú és tartós 

művészeti szerepvállalását. A művészetek esetében a közérdekű érvek 

túlnyomórészt tévesnek bizonyulnak. A másik, a bérleti díjra törekvő 

magyarázat tágabb értelemben meggyőzőbb. Mindazonáltal továbbra is 

nehéz megérteni, hogy a rosszul szervezett művészeti világ 

bérhajhászása hogyan vezethetett tartósan nagymértékű támogatáshoz, 

miközben más, jobban szervezett érdekcsoportok valójában 

elvesztették korábbi támogatásuk nagy részét. 

Ez utóbbi forgatókönyv megváltozhat, ha elismerik, hogy a 

közszolgálati tisztviselők és a politikusok is lehetnek haszonlesők, 

ahogyan azt a közgazdaságtanban a közválasztás elmélete feltételezi. Az 

egyes politikusok növelhetik választói bázisukat, a koalíciós miniszterek 

minimalizálhatják a konfliktusokat, míg a köztisztviselők 

megpróbálhatják maximalizálni költségvetésüket. 4 Ha azonban valóban 

meg akarjuk magyarázni a kormányzati magatartást a művészetek 

terén, akkor azt javaslom, hogy menjünk egy lépéssel tovább. A 
kormányzati érdekeket és a kormányzati szervek érdekeit szeretném 

vizsgálni, nem pedig csak a specifik kormányzati alkalmazottak 

érdekeit. 

Ahhoz, hogy kielégítőbb képet alkothassunk a kormányzati 

magatartásról, fontos, hogy a kormányt egy másik szemszögből nézzük. 



 

Ahelyett, hogy pusztán pénzt és javakat osztanánk újra, gyümölcsözőbb, 

ha a kormányzati adás-vételt két külön funkciónak tekintjük. Ezeket a 

funkciókat nem valami névtelen gépezet, hanem különböző 

kormányzati 
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ügynökségek, amelyek különböző szinteken és számos konfigurációban 

működnek. Az adózás és a kiadások közötti kapcsolat gyakran rendkívül 

indi- rekt. 

Egy kormány vagy egy állam nem teljesen független "természetes" 

entitás.5 Nem is pusztán a választók kívánságainak válogatás nélküli 

végrehajtója. A kormányok vagy kormányzati ügynökségek sok 

szempontból a nagyvállalatokhoz hasonlíthatók, ahol nemcsak az 

igazgatótanács, hanem az alkalmazottak csoportjai is viszonylagos 

autonómiával rendelkeznek. Van mérlegelési jogkörük. 6 Korlátok között 

saját céljaikat követik. A korlátok elsősorban a részvénytulajdonosoktól, 

de a törvényektől, egyezményekből, szakszervezetektől és - egy firmen 

belüli részleg esetében - a vállalaton belüli felsőbb hatóságoktól is 

származnak. Ezért az igazgatótanácsok nem valósítják meg válogatás 

nélkül a részvénytulajdonosok kívánságait. Ugyanúgy, ahogyan a 

kormányzati szervek sem auto- matikusan hajtják végre az 

állampolgárok vagy képviselőik kívánságait. A többek között a felsőbb 

kormányzati szervek által meghatározott korlátok között saját céljaikat 

is követik. 

Gyakran lehetetlen megkülönböztetni azokat az intézkedéseket, 

amelyek a mérlegelési jogkör használatából erednek, azoktól az 

intézkedésektől, amelyek az official célok és más korlátozó 

körülmények által meghatározott korlátozások hatására történnek. 

Ugyanilyen nehéz, ha nem lehetetlen meghatározni, hogy az egyes 

köztisztviselők és politikusok mely cselekedetei használják ki teljes 

mértékben a diszkrecionális mozgásteret. Ezért jobb, ha inkább a 

kormányszervek érdekeire és intézkedéseire irányítjuk a figyelmet. 

Ezek az érdekek kormányhivatalonként eltérőek. Ezért mondhatjuk, 

hogy a kormányok és a kormányügynökségek tartós identitással vagy - 

képletesen szólva - személyiséggel rendelkeznek. Metaforikusan azt 

mondhatjuk, hogy egy kormánynak "szüksége van" a művészetre vagy 

"kedveli" a művészetet, mintha a kormány egy élő szervezet lenne. 

Ebben az összefüggésben meg kell jegyezni, hogy a "kormányzati 

érdek" használata gyakran rövidítésként szolgál. Ha nem állnak 

rendelkezésre részletes információk a kormányzaton belüli és a 

kormányzat körüli egyes személyek vagy csoportok befolyásáról, akkor 

a kormányzati érdekekről szóló vita a második legjobb megoldás. Azzal 

azonban, hogy a kormányzati érdekekről beszélek, azt is hangsúlyozom, 

hogy az intézmények relatív autonómiával rendelkeznek. Az a tény, 

hogy a kormányzati magatartás végső soron az egyes képviselők, 

szavazók, küldöttek és mások magánérdekein és magatartásán 

nyugszik, nem jelenti azt, hogy a kormányzati cselekvések 

visszavezethetők ezekre a magánérdekekre és magatartásmintákra. 

Például a köztisztviselők és a politikusok elégedettsége, amit a művészet 
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támogatása okoz, nem magyarázhatja meg teljes mértékben a 

kormányzati támogatást. Az olyan intézmények esetében, mint a 

kormány, az összesség több, mint a részek összege. Az intézmény 

fenntartja a viszonylagos autonómia állapotát. Ezért a szervezetekkel 

való párhuzam több mint metafora. A kormányzati intézményeken belül 

egy olyan modális habitus reprodukálódik, amely 
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az újonnan érkezők hajlamosak elfogadni. A közigazgatásban való 

részvétellel a köztisztviselők és a politikusok hozzáállása megváltozik. 

Ha például a közigazgatásba való belépés előtt a legfontosabb 

bürokraták és politikusok nem tisztelték a művészeteket, akkor hamar 

megtanulják tisztelni azokat. 

(Ebben a tekintetben eltérek a hagyományos közgazdaságtan és a 

közválasztás-elmélet módszertani individualizmusától, és helyette a 

szociológiai megközelítés, például Elias figurációs elmélete és Bourdieu 

habitus-filozófia elmélete mellé állok.7 Mivel az összesség több, mint a 

részek összege, ebből az is következik, hogy a kormányzati érdekek nem 

feleltethetők meg a művészeteknek kedvező bürokraták és politikusok 

által gyakorolt belső nyomás összegének. Ezért a jelen megközelítés 

különbözik attól a megközelítéstől, amely csak a magisztrális 

járadékvadászatot vizsgálja, ahogyan az a közválasztás-elméletben 

szokásos gyakorlat. 8) 

Ebben az összefüggésben nemcsak kormányzati érdekről, hanem 

kormányzati ízlésről is fogok beszélni, mintha a kormány egy olyan lény 

lenne, akinek bizonyos művészeti ízlése van. Ez egy rövidítés az olyan 

bonyolult mondatokhoz, mint "a kormány lehetővé teszi bizonyos 

szakértők számára, hogy ízlést fejlesszenek ki, ami kormányzati 

támogatásokban és vásárlásokban jut kifejezésre". Ugyanakkor ez több 

mint rövidítés; hangsúlyozom a kormányzat viszonylagos autonómiáját a 

művészet iránti preferenciájában. 

 
 

2 A művészet kevésbé tűnik használhatónak, mint a 

monarchikus időkben volt. 

 
Az udvarok, az egyház és más mecénások kiterjedt mecenatúrája 

megelőzte a modern állami mecenatúrát. Úgy tűnik, hogy a 

művészetekhez való viszonyukban a modern kormányok az egyház és a 

monarchia utódai. Ezért furcsa lenne, ha a modern kormányok érdekei a 

művészetek támogatásában nem állnának kapcsolatban a korábbi korok 

mecénásainak érdekeivel. 

Stilizáltan egy Patrónus és egy Maecenas három szempontból 

mondhatjuk, hogy érdeklődött a művészet iránt. Először is, élvezték a 

művészet magánfogyasztásából származó közvetlen előnyöket. A 

várfalakon festmények lógtak, és exkluzív körök számára zenét 

játszottak. Másodszor, élvezték azokat a közvetett benefitumokat, 

amelyeket a belső bemutatás az alárendeltek számára eredményezett, 

és amelyek a tisztelet, az engedelmesség, a szolidaritás stb. 

növekedéséhez vezettek. Harmadszor, élvezték a külső megjelenítés 

közvetett előnyeit a vetélytársak felé, a társadalmi térben elfoglalt 
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pozíciójuk megőrzése vagy javítása formájában. A művészet 

hasznosításának e három dimenziója függ egymástól. A szolidaritás, a 

tisztelet, az imádat, az áhítat vagy a másoktól való félelem ugyanúgy 

összefügg a művészet hasznosításával, mint maga a művészeti termék 

élvezete. 
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Az egyik felhasználás nem választható el a másiktól, ahogyan azt a 
fejezetben világossá tettük 

3. 

A régi idők Patrónusai és Maecenasai nem titkolták, hogy a művészet 
vonzó fogyasztási cikk. A kiállítás lehetősége kiegészítő vonzerőt 

jelentett.9 A gazdag fogyasztók a művészeti termékek feltűnő 
fogyasztásával nyíltan olyan külső hatást keltettek, amely a nagyobb 

tisztelet formájában hozta meg számukra a hozamot.10 A tisztelet 
kölcsönös hatás volt: a bámészkodók reagáltak a művészetük 

magnifizitására és pompájára.11 Ez "megváltoztatta" őket; általában 
tiszteletet és áhítatot ébresztett a patrónus vagy a Maecenas iránt. 

Nemcsak a beosztottak vagy "barátok" voltak lenyűgözve, hanem az 
ellenségek is. A múltban a gazdagok a művészetet arra használták, hogy 
a társadalmi ranglétrán elfoglalt pozíciójukat jelöljék meg, hogy 
megőrizzék vagy javítsák azt. 

Véleményem szerint a modern kormányok jelenlegi művészeti 

felhasználása és támogatása még mindig elemezhető a kormányoknak a 

magánfogyasztáshoz és a magánkiállításhoz fűződő érdekei 

szempontjából. Sokan azt állítják, hogy ez lehetetlen, mert a modern 

kormányok állítólag érdektelenek, és azért is, mert a művészet egyre 

inkább haszontalannak tekinthető a nagy adományozók, például a 

kormányok számára. 

Igaz, hogy a modern kormányokkal ellentétben a régi idők patrónusai 

és mácénái nyíltan fogyasztották a művészetet. A művészettel való 

kapcsolataikat nem ajándékozásként fogták fel. Mivel érdekelte őket a 

művészet, ezek a "jótevők" olyan megállapodásokat kötöttek a 

művészekkel, amelyekben számos jogot és kötelezettséget részleteztek. 

Bár kívülről nézve ugyanezek az alkuk néha ajándéknak tűntek, a 

Maecenas alapvetően megrendelte a műalkotásokat, míg a Patrónus 

alkalmazta a művészeket.12 Még az egyházak is inkább "fogyasztói" 

voltak a művészetnek, mint adományozói. Az egyszerű emberekkel 

ellentétben ők megengedhették maguknak e "luxus" feltűnő 

fogyasztását. 

A modern kormányok viszont inkább adományozók, mint támogatók. 

Gyakran több pénzt költenek támogatásokra, mint vásárlásokra. És 

mivel a modern kormányoknak elvileg nem érdekeltté kell válniuk, 

inkább adományozóként, mint művészetfogyasztóként mutatkoznak 

be.13 Ennek ellenére be fogom mutatni, hogy a kormányoknak számos 

érdekük fűződik a művészetekhez. Először is, a kormányok a 

megjelenítésre törekszenek. És jelenleg a feltűnő ajándékok jobban 

szolgálják a megjelenítés igényét, mint a feltűnő fogyasztás. 

Az is igaz, hogy a művészetek megváltoztak. A művészet elvesztette 

néhány hagyományos felhasználási módját; például a művészetet már 
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nem használják propagandaként. A modern reklámstratégiák 

hatékonyabban közvetítenek speciális üzeneteket. Mindazonáltal a 

művészeten keresztül történő megjelenítés nem tűnt el, de jellege 

megváltozott. A legtöbb jelenlegi művészet üzenetei szinte mindig 

általánosak. Ez különösen nyilvánvaló a képzőművészetben. 

Több mint évekkel 200ezelőtt a képzőművészet vonzó volt a Maecenas 
számára. 
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a festők által használt művészi szimbólumok miatt. Az emberek 

könnyen megérthették a műalkotások jelentését, és reagálni tudtak 

rájuk. (Ebben a tekintetben ez hasonlít ahhoz, ahogyan a modern 

emberek "olvassák" a reklámokat.) Ezért az egyházak, királyságok, 

arisztokraták és az affluensek közötti versengő harcban a művészeteket 

gyakran közvetlen és speciális célra használták. Specifikus, nem 

könnyen félreérthető üzenetekkel indoktrinálták az alárendelteket, 

hogy engedelmeskedjenek feljebbvalóiknak, legyen az pápa, király, helyi 

arisztokrata, pap vagy magisztrátus. Vagy pedig besorozták őket azokba 

a harcokba, amelyek biztosítják feljebbvalóik helyét a társadalmi 

ranglétrán. A múzeumaink falain jelenleg látható festményeken ábrázolt 

különböző jeleneteket megfigyelve láthatjuk, hogy a mecénások széles 

körben kihasználták a művészet azon képességét, hogy konkrét 

üzeneteket terjesszenek a kor politikai harcaiban. 

A jelenlegi művészet nem mondja meg a vásárlóknak és a 

szemlélőknek, hogy mit tegyenek vagy mit higgyenek, legalábbis nem 
kirívó módon. A modern művészet általános, nem pedig konkrét 

üzeneteket közvetít. Amikor a CIA a hidegháború idején az amerikai 

absztrakt festészetet szponzorálta, nem konkrét üzenetet próbált 
közvetíteni, például azt, hogy "rázd le a kommunista elnyomás láncait". 

Az üzenet rendkívül homályos és általános volt, inkább olyasmi, hogy 

"nézd meg ezeket a festményeket, és meglátod a szabadságot 

Amerikában". 14 A CIA nyilvánvalóan úgy vélte, hogy a modern 

művészetet még mindig fel lehet használni nem művészeti célokra. Akár 

igazuk volt ebben az esetben, akár tévedtek, nem valószínű, hogy a 

művészet elvesztette volna ezt az eszköztárát. 

Általában csak utólag lehet megállapítani, hogy a művészet eszköze 

vagy nem eszköze. Az impresszionista festészet például, amely sokáig a 

teljesen érdektelen "l'art pour l'art"-ot képviselte, visszatekintve úgy 

tekinthető, mint amelynek üzenete egy új ügyfélkör igényeit szolgálta. 

Hatékonyan jelezte az újonnan megszerzett függetlenséget és jólétet 
azon városiak számára, akik megengedhették maguknak a vidéki 

kirándulásokat. Az impresszionisták ezt a vidéket a városi látogató 

szemével látták. Az ilyen jellegű festmények bemutatásával a fogyasztók 

meg tudták különböztetni magukat és új identitást alakíthattak ki. 

Továbbra is úgy gondolom, hogy a művészetek fontos szerepet 

játszanak. Arra szolgálnak, hogy megmutassák és jelöljék valakinek a 

társadalmi térben elfoglalt helyét. Ugyanez vonatkozik a városokra, 

régiókra és országokra is. A fő különbség az, hogy az üzenetek kevésbé 

szó szerintiek és általánosabbak, mint korábban. Az amerikai absztrakt 

festészet nem a szabadságot ábrázolta, hanem a szabadságot. Az a tény, 

hogy ez a fajta homályos üzenet rövid életű, ugyanolyan rövid életű, 

mint a legtöbb konkrét üzenet, arra utal, hogy a művészet még mindig 
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instrumentálisan használható. (Ma valószínűleg nem használnánk az 

amerikai absztrakt festészetet az amerikai szabadság szimbolizálására). 
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3 Az európai kormányok folytatták a korábbi védnökséget 

 
A művészet és a mecenatúra is megváltozott. Az új mecenatúra a 

demokratikus kormányok és a magánszemélyek, valamint sokkal kisebb 

mértékben a magántársaságok és magánalapítványok mecenatúrája. A 

legtöbb modern kormány felváltotta a korábbi generációk bíróságait, 

egyházait, nemességét, arisztokráciáját és régenseit. (Az Egyesült 

Államokban a második világháború óta a kormányzati szerepvállalás 

máshonnan ered.15 Mindazonáltal, ahogyan azt a 10. fejezet 

függelékében javaslom, a kormányzati szerepvállalás magyarázatának 

az USA-ban nem kell annyira eltérőnek lennie). 

Három, egymással összefüggő fejlemény keveredik a régi és az új 

pártfogás közötti átmenetben. Először is, a régi adományozók egyre 

kevésbé voltak fontosak a társadalomban. Másodszor, a művészetek 

függetlenebbé vagy autonómabbá váltak; a művészetek kevésbé voltak 

felkészülve arra, hogy konkrét üzenetek közvetítőjeként szolgáljanak, és 

kevésbé voltak képesek közvetíteni ezeket a konkrét üzeneteket. 

Harmadszor, az új adományozóknak, mindenekelőtt a kormányoknak, 

egyre inkább szükségük volt a művészetre, hogy általános üzeneteiket 

közvetítsék. 

Azzal egyidejűleg, hogy a művészetek korábbi urai egyre kevésbé 

voltak fontosak a fennálló társadalmi rendben, a művészetek 

fokozatosan egyre kevésbé váltak hasznára a korábbi uraknak. A 

tizenkilencedik században bohém művészek léptek a színre. A művészi 

autonómia fokozatosan nemcsak a művészek, hanem a művészvilág és 

az általános társadalom eszményévé is vált. Ezért nem volt olyan 

szokatlan, hogy egy holland miniszter azt mondta a parlamentnek, hogy 

"a kormány nem bírálja a művészeteket". Ezt a kijelentést soha nem 

tehette volna meg egy király vagy egy püspök. 

Lehetséges, hogy a művészi autonómia iránti megszállottság 

késleltette az új mecenatúrára való áttérést. Úgy tűnik, hogy számos 
országban mindkét fél vonakodott a mecenatúra újbóli bevezetésétől. 

Nehéz kiszámítani, de valószínű, hogy ezekben az országokban a 

művészetek általános támogatásának szintje a kilencedik század 

második felében és a huszadik század első felében viszonylagos 

lejtmenetet mutatott. Ez sokkal valószínűbb volt egy olyan országban, 

mint Hollandia, mint például Franciaországban, ahol a hatóságok 

fenntartották a magas szintű elkötelezettséget.16 Mindazonáltal a 

második világháború után a kormányzati támogatás gyorsan nőtt 

minden nyugati országban, beleértve az usa-t is. Hollandiában nagyon 

alacsony szintről az egy főre jutó támogatás mértéke olyan nagylelkű 

országokéval megegyező szintre emelkedett, mint Németországban és 

Franciaországban.17 
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Az, hogy a jelentős mecenatúra-rendszer helyreállítása nem 

kezdődött meg korábban, valószínűleg annak köszönhető, hogy mind a 

művészeti világ, mind a kormányok nem álltak készen erre. A 

művészvilág továbbra is vonakodott. Miután a művészet nagyobb 

autonómiát nyert, új és stabilabb habitust kellett kialakítania, mielőtt 

újra képes lett volna a nagy adományozókkal foglalkozni, akik nagyon is 

farkasok lehettek. 
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báránybőrbe bújtatva. A politikai pártok szintén vonakodtak a 

részvételtől. Nem akarták, hogy a modern kormányzat a régi királyi 

rendszer nyomdokaiba lépve egy újfajta offizális vagy államművészet 

létrehozásával. 

A második világháború után ez a vonakodás nem szűnt meg teljesen, 

de kevésbé lett jelentős. Fokozatosan az állami támogatás növekvő 

előnyei kezdték ellensúlyozni a hátrányokat. Egyfelől a szabad 

művészetek helyzete elfajulni látszott. A művészeti világ kiadásai, 

leginkább az előadóművészetben, gyorsan emelkedtek, a művészek 

relatív jövedelme pedig csökkent. A művészek körében a 

munkanélküliség egyre nőtt. Sürgető volt a helyzet; segítségre volt 

szükség. 

Másrészt a kormányok számára a művészetekben való részvétel 

előnyei is növekedtek. A más nemzetekkel folytatott verseny egyre 

inkább nemcsak a katonai és gazdasági erőn, hanem a kulturális 

befolyáson is alapult. Ráadásul a kultúrát egyre inkább a polgárok közötti 

szolidaritás és összetartás megteremtésének alapvető fontosságúnak 

tekintették. A művészetek talán jelentős szerepet játszhatnak 

mindebben. A kormánynak szüksége volt a kifogástalan forrásokból 

származó általános üzenetekre. Amennyiben a művészi üzeneteket a 

kormányzat befolyásának kifejeződéseként lehetett értelmezni, ennek 

szublimált hatalom formájában kellett történnie. Ezért a kormány nem 

hirdette nyíltan a művészeteknek nyújtott támogatását. A kormányok 

gyakran burkoltan támogatták a művészeteket. És ez befizette a 

művészeteket. 

A kezdeti vonakodás ellenére mindkét fél hajlandó volt játszani 

újdonsült szerepét. A második világháború után a művészetekre 

fordított kormányzati kiadások gyorsan emelkedni kezdtek. Az Egyesült 

Államokban az egy főre jutó, az inflációval korrigált kormányzati 

művészeti kiadások 1950 és 1980 között több mint háromszorosára 

nőttek. (1980 után az összeg stabilizálódott.) Nem lehet megállapítani, 

hogy az új mecenatúra elsődleges kezdeményezője a kormányoktól vagy 

a művészeti világtól származott-e. Valószínűleg a kormányzati igények 

voltak a legmeghatározóbb tényezők.18 A kormányoknak szükségük volt 

a művészetre, hogy azt burkoltan mutogassák mind belsőleg a saját 

népüknek, mind külsőleg más nemzetek számára. 

A kormányoknak meg kell mutatniuk a hatalmukat. Amint azt a 8. 

fejezetben megjegyeztük, "békeidőben" a hatalom csak a hatalmi 

szimbólumok megjelenítéseként létezik. Ezek a szimbólumok 

tájékoztatnak másokat a "felettesük" vagy "versenytársuk" hatalmáról, 

és végső soron arra késztetik őket, hogy tiszteljék a hatalmon lévőket. A 

modern kormányok rendkívül erősek. Mivel óriási mennyiségű kollektív 

vagyont kezelnek, és monopóliummal rendelkeznek az adókivetési és 

erőszak alkalmazására vonatkozó hatáskörökben, az állam hatalmát 

páratlanul nagynak tekintik. A mai kormányok minden gazdagságukkal 

és hatalmukkal együtt a korábbi korok királyságainak örökösei.19 A régi 



 

monarchiákhoz hasonlóan, a művészet révén szublimált hatalmat 

játszanak ki, és azt saját polgáraikra vagy a saját polgáraikra irányítják. 
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a versenytársakkal szemben, mint más nemzetek (vagy régiók vagy 

városok). Először a belső megjelenítést vizsgálom. 

 
 

4 A burkolt megjelenítés a társadalmi koherenciát szolgálja 

 
Mint már említettük, 1999-ben a köztulajdonban lévő Holland Nemzeti 

Bank 36 millió eurót költött egy Mondrian-festményre. Soha korábban 

nem költöttek ennyi közpénzt egyetlen festményre. Mint fentebb leírtuk, 

a festményt a holland népnek adták, ami azt jelentette, hogy a hágai "Het 

Mauritshuis" múzeumnak adták át. A bank számára az ajándékozás az 

euróra való esetleges áttérés ünnepélyes megünneplését jelentette. 

Tekintettel az ünneplésre és az ajándék óriási méretére, az ember azt 

várta volna, hogy az átadást nagyszabású ünnepség keretében ünneplik 

meg, amelyen miniszterek, nagykövetek és helyi elöljárók vesznek részt, 

és amelyet talán egy hatalmas tűzijátékkal ünnepelnek meg az egész 

nemzet számára. Erre azonban nem került sor. A királynő a festményt 

egy kisebb, többnyire művészvilági emberekből álló kis gyülekezet 

jelenlétében leplezte le. Ha voltak is beszédek, azokat nem közvetítette a 

rádió vagy a televízió. A leleplezés szinte észrevétlenül került be a 

hírekbe. Miért nem használták ki ezt a lehetőséget a kulturális értékek 

nagyszabású bemutatására? Erre lehetett volna számítani. 

Az érintetteknek soha nem állt szándékukban, hogy nagy figyelmet 

fordítsanak erre az ajándékra. Amint az illusztrációban is szerepel, a 

festmény megvásárlásának módja már így is több figyelmet kapott, mint 

amennyit szándékoztak. Ez talán hozzájárult a ceremónia rendkívüli 

szerénységéhez, de a szertartás valószínűleg amúgy is józan lett volna. 

Jelenleg Hollandiában a józan kiállítás befizet a kormány kulturális 

törekvéseit. A magamutogatás lehetséges, sőt talán szükséges is, de a 

minimumra kell szorítani, különösen a nagyközönségre való tekintettel. 

A burkolt megjelenítés ellentmondásosnak tűnik, de nem az. A 

burkolt megjelenítés nem nyomasztó, de mégis nyomot hagy maga után. 

A nyílt kiállításban az egyes épületek, boltívek, szobrok, festmények és 

előadások extravaganciája csodálkozó tekinteteket vált ki a 

közönségből. A burkolt kiállításban általában nem egyetlen tárgy, 

hanem sok, kissé tekintélyes "esemény" kombinációja "nyűgözi le" az 

embereket. Ezeknek az eseményeknek szükségük van egy minimális 

nyitottságra, különben észrevétlenek maradnának. A lenyűgöző és 

mégis fátyolos megjelenítésben mindenki átéli a művészi élményt, és 

ennek megfelelően reagál. Ráadásul, ami fátyolosan megjelenik, az 

általában nem is annyira közvetlen hatalom, hanem szublimált hatalom. 

Az, hogy a holland kormány olyan műalkotásokat birtokol, mint egy 

Mondrian-festmény, a katonai felszereléssel ellentétben a szublimált 



 

hatalom egy formáját jelenti. Ez volt 
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fejezetben is megjegyezte, hogy a burkolt8. megjelenítés a hatalom 
szublimálását jelenti. 

Míg a régi idők mecénásai a művészetet nyíltan fenséges módon 

használták, addig a legtöbb nyugati országban a pompás művészeti 

előadások már nem megfelelő hozzájárulás a nemzeti szolidaritáshoz. 

Az emberek ahelyett, hogy tiszteletüket fejeznék ki, inkább kinevetik 

őket. Ráadásul manapság a burkolt bemutatás exkluzívabbnak tartja a 

művészetet, mint a nyílt bemutatás. A múltban a magnifizáló kastélyok 

elzárt bejáratokkal keltettek félelmet. Manapság az emberek jobban 

tudatában vannak a magas kultúra létezésének, lenyűgözve vannak, sőt 

talán még büszkék is rá; elméletileg akár el is jöhetnének megnézni, de 

általában a bemutatás módja elriasztja őket. 

Az, hogy a kormányok milyen mértékben fátyolozzák el kulturális 

megnyilvánulásaikat, az idők folyamán változik, és országonként és 

művészeti törekvésenként eltérő. A lenyűgöző új építészet, az 

extravagáns operák és a modern művészeti múzeumok katedrálisszerű 

külsejükkel és értékes modern művészeti gyűjteményeikkel a kulturális 

hatalom viszonylag szembetűnő megnyilvánulásai. Jelenlétüket a 

polgárok és a külföldi látogatók számára egyaránt megmutatják. 

Franciaország talán a legismertebb a kulturális hatalom nyílt 

megnyilvánulásáról (valamint arról, hogy elnökeik személyes 

érdeklődést tanúsítanak a művészet bizonyos nagyszerűséggel való 

bemutatása iránt). Hollandiában ezzel szemben a kulturális hatalom 

elsősorban visszafogott és finom módon jelenik meg. A holland kormány 

józan identitása megköveteli a megjelenítés burkolt formáját. (Nev- 

zetesen a megjelenítések változhatnak. A Muziek- színház, a 

Concertgebouw, valamint más fontos művészeti intézmények ma már 

sokkal inkább, mint korábban, a holland kultúra úgynevezett 

"figureheads"-jeként vannak beírva. A "figurehead" kifejezés használata 

elárulja, hogy itt a bemutatás eleméről van szó). 

A hatalom művészi eszközökkel való megjelenítésének 

átláthatóságának vagy leplezésének mértéke a kormányzat szervezeti 

felépítésétől is függ. Viszonylag központosított szervekre helyeződik a 

hangsúly, és kevés a magánkezdeményezésnek a tere, vagy a 
kormányzat nagyrészt decentralizált, és a magánszervezetek viszonylag 

nagy hatalommal rendelkeznek? Az utóbbi helyzet meglehetősen 

pontosan jellemzi az usát. Amint látni fogjuk, a kormányzat művészi 

eszközökkel való megjelenítése az us-ban nemcsak visszafogottabb, 

hanem kevésbé fontos is, mint Európában. 20 Franciaországhoz képest a 

holland kormány is viszonylag nagy teret hagy a helyi és 

magánszervezeteknek.21 Egyetlen modern kormány sem mutatja 

azonban ma már olyan nyíltan a kulturális hatalmat, mint a régi idők 

királyai és császárai. A művészeti világ ellenezné az ilyen típusú 

bemutatkozást, és a lakosságot sem nyűgözné le. Az embereket biztosan 
nem nyűgözte le a korábbi kom- munista országokban, ahol a hivalkodó 

építészet és a szociálrealista festmények pontos üzenetekkel hirdették a 



 

kormányzat erényeit. 

Míg a múltban a belső megjelenítés arra szolgált, hogy egyfajta 
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félelem vagy félelem a hatalomtól, hogy biztosítsa az állampolgárok 

engedelmességét, jelenleg a kulturális identitás és a nemzeti 

intézményekkel való egyetértés közös érzését szolgálja. A társadalmi 

koherencia fogalmát szolgálja. A művészeti nevelés szintén hozzájárul a 

társadalmi koherenciához. (Ebben a tekintetben a művészeti nevelés a 

társadalmi koherencia előmozdításának része, még akkor is, ha ezeket 

gyakran a művészetpolitika különálló céljaiként tüntetik fel.22 A 

bevándorlók például csak azután kezdhetik meg a szerződéskötést az 

állami intézményekkel, miután megismerték annak szokásait és 

hagyományait). 

Néhány évtizeddel ezelőtt a kulturális nevelést még nyíltan 

alkalmazták a nemzeti kulturális identitás és a társadalmi kohézió 

erősítésére. Sok kormány például hajlandó volt nagy összegű 

adóforintokat költeni a közszolgálati műsorszolgáltatásra. A 

műsorszolgáltatást nem propa- ganda célokra használták, mint a 

kommunista blokkban, hanem közvetlen és átlátható módon szolgálták 

a közoktatási célokat és a társadalmi kohézió előmozdítását. Az 

országos rádiók és televíziók sokat veszítettek jelentőségükből, és már 

nem számíthatnak nagy összegű közpénzekre.23 Egy ország kulturális 

értékeinek önelégült és folyamatos bemutatása már nem szolgálja a 

társadalmi kohéziót. 

Manapság általában úgy gondolják, hogy a finom és burkolt 

megjelenítés jobban szolgálja a nemzetet. A nemzet azonban továbbra is 

a kötelező erő par excel- lence. A közösséget összetartó egység és 

szolidaritás a más nemzetek kulturális identitásától eltérő kulturális 

identitáson nyugszik. Ebben a tekintetben a nemzetek valóban 

versenyeznek. 

 
 

5 A nemzet kulturális felsőbbrendűségét meg kell mutatni 

 
Visszatekintve könnyű belátni, hogy a gazdag és erős intézmények, mint 

az egyházak és a királyságok, versengtek egymással. A 

történelemkönyvek tele vannak uralkodásról, háborúkról, győzelmekről 

és vereségekről szóló történetekkel az évszázadok során. Manapság az 

emberek hajlamosak azt gondolni, hogy a nemzetek (és régiók, valamint 

városok) közötti verseny nagyrészt eltűnt, és hogy világuk pacifikált. 

Verseny még mindig van, de ez a kereskedelem révén történik. Úgy 

tűnik, hogy a versenynek ez a formája az üzletembereket érinti, nem 

pedig a nemzeteket (vagy régiókat vagy városokat). Az emberek 

hajlamosak a kereskedelmi győzelmeket és vereségeket rendkívül 

relatívnak és időlegesnek tekinteni: egyik évben ez a vállalat vagy 

ország nyer, a következő évben egy másik. Úgy tűnik, hogy a 
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kereskedelem egy szelíd játék, amelyet soha nem szabad 

összetéveszteni a háborúval. A látszat azonban csalóka. A városok, 

régiók és mindenekelőtt nemzetek közötti kereskedelmi verseny 

kimenetele éppolyan szélsőséges lehet, mint a háború esetében. 

Nemcsak üzletemberek, hanem egymást követő generációk is 

gyarapodnak a kereskedelmi győzelmekből, vagy szenvednek a 

vereségektől. Hosszú időn keresztül, 
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ez a fajta versengő küzdelem meghatározhatja egy népesség jólétét és 

szegénységét, kulturális szabadságát és kulturális függőségét. 

Egy ország jelentősen növelheti kereskedelmi hasznát, ha képes 

meghatározni a nemzetközi kereskedelem szabályainak (egy részét). A 

nemzetközi presztízs, beleértve a kulturális presztízst is, növeli ezt a 

képességet. Sőt, a nemzetek közötti presztízs önmagában is jutalmat 

jelent. Ez a jutalom különösen akkor növekszik, ha egy ország képes a 

nemzetközi kultúra szabályainak (egy részét) is meghatározni. A 

gazdasági és a kulturális siker külföldön egyértelműen függ egymástól, 

amint azt az Egyesült Államok sokat irigyelt nemzetközi sikere is 

mutatja. A kulturális identitás egyszerre forrása és terméke a kulturális 

fölénynek. Ebben a tekintetben egy nemzet identitása különbözik egy 

másik nemzet identitásától. Különálló és többé-kevésbé hiteles. 

(Megjegyzendő, hogy mivel a kulturális presztízs önmagában is 

kifizetődő, a művészet ebben a megközelítésben nem szükségszerűen 

van alárendelve a gazdaságnak, mint a 9.7. szakasz érvelésében, ahol a 

kormánynak támogatnia kell a művészetet, mert a művészet hozzájárul 

egy nemzet gazdasági jólétéhez. 24) 

A nemzetközi kulturális presztízs - a kereskedelemhez hasonlóan - 

szükségszerűen összehasonlításon alapul, ebben az esetben különböző 

kulturális képességek és identitások között.25 Ha az összehasonlítás 

eredménye kedvező, a presztízs növekszik. Ami azt jelenti, hogy 

közvetlenül vagy közvetve konfrontációra kerül sor más nemzetekkel. 

Ez a konfrontáció nagyrészt automatikus folyamat, és többek között a 

piacon zajlik. Az amerikai kulturális termékek, mint például a filmek, a 

televíziós programok és a popzene, a világ minden táján jól teljesítenek 

a piacokon, és így hozzájárulnak Amerika kulturális presztízséhez. A 

legtöbb kormány azonban nem elégedett az ilyen természetes cserék 

által elért eredményekkel, és ezért szándékosan a saját kultúrájuk 

magas színvonalát és felsőbbrendűségét mutogatják a világ többi része 

felé. 

Az olyan országok, mint Németország és Franciaország, a világ 

számos városában kulturális nagykövetségek - "Das Goethe Institut" és 

"Maison Descartes" - drága hálózatát tartják fenn. Ezek a 

nagykövetségek kiállításokat, írói felolvasásokat, zenei előadásokat stb. 

rendeznek. Ez a fajta állandó kulturális jelenlét a legtöbb más ország 
számára túl drága. Ráadásul az ad hoc kétoldalú csereprogramok 

jelenleg nemcsak olcsóbbak, hanem valószínűleg hatékonyabbak is.26 

Számos ország politikai kirándulások, kereskedelmi missziók és 

kulturális csereprogramok keretében külföldre is visz példákat előadó- 

vagy képzőművészetéből. Amikor pedig külföldi missziók látogatnak 

egy másik országba, a vendéglátók minden bizonnyal különféle 

kulturális eseményekkel kínálják meg vendégeiket. Ezek nem csupán a 
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vendégszeretet vagy a ceremóniák matériái. Ezek alkalmak arra, hogy a 

saját kultúrájuknak minél nagyobb nyilvánosságot szerezzenek a másik 

országban. (Az ilyen kulturális eseményekről a külföldi sajtóban 

megjelenő beszámolókat figyelemmel kísérik és 
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hosszasan tárgyalták az országos újságok. Ily módon ezek a tudósítások 

belső értékelést is adnak a nemzeti kultúra erősségeiről és 

gyengeségeiről). 

A modern kommunikációs technológiáknak köszönhetően az 

emberek többet tudnak más kultúrákról, mint korábban. Ezért a 

szervezett külföldi kulturális tevékenységek mindenekelőtt 

emlékeztetők és katalizátorok. Időnként külön figyelmet fordítanak a 

látogató ország kulturális termelésére. A gazdag kultúra létezését 

csupán sugallják. Bár a küldetések során külföldre vitt kultúra néha 

segít új piacokat nyitni a saját kulturális produkciók, például könyvek, 

CD-k vagy előadások számára, elsősorban a saját kulturális identitás 

megerősítését és szükség esetén korrekcióját szolgálja. 

Úgy tűnik, hogy a nemzeti kulturális identitások ismét fontossá 

váltak. Európában az egységesítés a homogenizálódástól való 

félelemhez vezetett a nemzeti valuták és törvények eltűnésével. 

Eközben a fogyasztási cikkek világszerte egyre inkább egyformává 

váltak. A napjaink előtti fogyasztási cikkek inkább nemzetközi, mint 

nemzeti eredetűek. A kultúra azonban lehetővé teszi egy ország 

számára, hogy megőrizze sajátos karakterét, kulturális identitását. És a 

művészet, amely inkább az autenticitásra, mint a homogenitásra helyezi 

a hangsúlyt, hosszú távon a legfontosabb hozzájárulást nyújtja az egyedi 

nemzeti kulturális identitáshoz.27 

A sport szintén kiemelkedő kulturális termék, és minden bizonnyal 

hozzájárul a nemzeti presztízshez. Az országok azonban általában rövid 

ideig jeleskednek egyik vagy másik sportágban, és így a relatív előny 

általában időleges. Ráadásul a sporttermékek nemzetközi termékek, és 

viszonylag kevés helyi kulturális identitással rendelkeznek. A művészeti 

termékek viszont hosszú múltra visszatekintő módon szorosan 

kapcsolódnak egy adott ország kulturális identitásához. 

Mivel lehetetlen részletesen leírni bármelyik ország kulturális 

identitását, a kulturális identitás fogalmát szinte üres fogalomnak 

tekinthetjük. Nem lehetetlen azonban a kulturális identitást 

közvetettebb módon megközelíteni. Megfigyelhetjük például, hogy egy 

kormány milyen identitást próbál népszerűsíteni a szomszédos 

országokban, és hogy ez az identitás hogyan kristályosodik ki 

valamilyen módon a médiában. A holland kultúra a fenti ábrán 

bemutatott, Berlinbe irányuló kombinált politikai és kereskedelmi 

misszió kontextusában szolgál példaként. 

A holland kormány művészeti termékekből álló válogatást vitt 

Berlinbe. A válogatás a holland kulturális identitás olyan aspektusait 

hangsúlyozta, amelyek lenyűgözhetik a szomszédokat. Bár Hollandia kis 

ország, a kiválasztott művészet nem volt nacionalista vagy folklorista. A 

holland kultúra fénypontjai közé tartoztak a cseh származású Jiri Kylian 
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vezetésével a Holland Táncszínház előadásai, amelyek nagy benyomást 

tettek. 
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a német sajtóban. Több újság megjegyezte, hogy a táncdarabok 

egyszerre voltak modernek, nemzetköziek és hollandok. A hollandoknak 

sikerült ötvözniük a nemzeti és a nemzetközi identitást. A lapok szerint 

a hollandok kulturális nyitottsága volt a legszembetűnőbb; ezt a 

benyomást fokozta az a tény, hogy szinte valamennyi táncos, beleértve a 

rendezőt is, nem holland származású volt. Mindennek tetejébe a 

rendező és a legtöbb táncos jól beszélt hollandul; láthatóan otthon 

érezték magukat Hollandiában. (Mint korábban említettük, 

Németországban csak német táncosok táncolhatnak az államilag 

támogatott táncegyüttesekben). 

A "tipikus" holland értékek az egyéni szabadság, a tolerancia, a 

sokszínűség és a kulturális relativizmus értékei voltak. Ezek az értékek 

a demokráciára, az egyenlőségre, valamint a kultúra megosztására és 

terjesztésére való törekvésben gyökereznek. Az ilyen liberális értékek 

befiznek egy kis országba, amely a szabad kereskedelemtől függ. Azáltal, 

hogy ezeket külföldön hangsúlyozzák, a holland identitás relatív 

tulajdonságaiként mutatják be őket. Az implicit üzenet az, hogy 

"Hollandia nem csak egy újabb kis ország; a hollandok különleges helyet 

foglalnak el a társadalmi térben, és kulturális értékeik példaként 

szolgálhatnak mások számára; megérdemlik, hogy exportálják őket. 

Például más európai országok, ahol bevándorlói problémák vannak, 

vagy ahol különböző társadalmi csoportok közötti viszályok vannak, 

profitálhatnak ezekből a holland értékekből". 

Ez nem jelenti azt, hogy a hollandok csak kulturális identitásuk 

modern aspektusait hangsúlyozzák. Más alkalmakkor a hollandok nem 

haboznak megmutatni kulturális identitásuk szilárdságát és 

komolyságát, ahogy az évszázadok alatt kialakult. "A hollandok komoly 

és becsületes kereskedelmi partnerek. Ha nyitottak a világra és az új 

dolgokra, akkor tudják, mit csinálnak.' Ebben a környezetben 

Rembrandt és Vermeer festményeit is megmutathatják a külföldi 

vendégeknek. Valószínűleg a régi holland építészetre is felhívják majd a 

figyelmet - a monumentálisra és a hétköznapira egyaránt. Ez hozzájárul 

a hollandok megbízhatóságának minőségéhez. Úgy tűnik, hogy még Van 

Gogh is növeli a holland identitás komolyságát és őszinteségét. Ebben a 

tekintetben a már említett Muziektheater, Concertge- bouw, 

Rijksmuseum és a Van Gogh Múzeum a holland kultúra figyelmeként 

szolgál a külföldiek számára.28 

Ez az érvelés a versenyképességre is vonatkozik a helyi szinteken. A 

helyi szintű identitások általában finomabban különböznek, de 

ugyanolyan fontosak. A városok közötti verseny gyakran nagyon is 

látható. A rivalizálásban fontos szerepet játszanak többek között a 

kulturális fesztiválok.29 Egy olyan országban pedig, mint Hollandia, ahol 

három nagyváros van közel egymáshoz, a három város közötti elosztás a 
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nagy művészeti intézmények között, amelyeket túlnyomórészt a 

központi kormányzat finanszíroz, folyamatos rivalizálás forrása. 
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6 Kormányzati ízlés szolgálja a kijelzőt 

 
Miért választott a Holland Nemzeti Bank - a kormány engedélyével - egy 

Mondrian-festményt, és miért nem mondjuk egy Karel Appel-festményt? 

A Mondrian-festményt nem a nép választotta, és még a parlament 

számos tagja sem járult volna hozzá, ha megkérdezik őket. A válasz abban 

rejlik, hogy a kormánynak milyen érdeke fűződik a disz-játékhoz. Saját 

polgárai tekintetében ez a fajta kiállítás - a kezdeti ellenállás ellenére - 

az oktatást és idővel a társadalmi kohéziót szolgálja. Ezen túlmenően a 

festmény jelenléte a hágai Mauritshuisban minden bizonnyal lenyűgözi 

a külföldieket, és helyreállítja a holland kulturális identitást. Ebben az 

összefüggésben Mondrian józanságát például Van Gogh 

expresszionizmusával szemben előnyben részesítették. A választás 

megtörtént, és ez konfirmálja azt a felfogást, hogy a kormányoknak van 

ízlésük. 

Egy adott kormány művészeti ízlése a ténylegesen meghozott 

esztétikai döntésekben mutatkozik meg. A központi vagy helyi 

önkormányzatok művészetet szubszidiálnak és vásárolnak, de nem 

minden művészetet. Ők választják ki a művészetet. Például a 

kormányzat által támogatott és megvásárolt művészeti alkotások 

"kosarának" tartalma eltér az átlagos magánszemély által vásárolt 

műtárgyak kosarának tartalmától. E kosarak tartalma egyszerűen azért 

különbözik, mert a választék is különbözik. Ezért definíció szerint a 

kormánynak olyan ízlése van, amely különbözik mások ízlésétől. 

Ugyanígy különbözik a helyi kormányzat ízlése a nemzeti kormányzat 

ízlésétől. Ezek a különbségek nem véletlenek. Az ízlésbeli különbségek a 

kormányzati érdekekben gyökereznek. 

Amikor egy kormány bizonyos műtárgyakkal utazik külföldi 
missziókba, akkor is válogat. Bizonyos műalkotásokat azért választanak 

ki, mert azok jobban szolgálják a kormány érdekeit, mint más 

műalkotások. Amikor a kormány belföldön támogatja a művészetet, 

ugyanez érvényes. Egy kormány nem maradhat semleges.30 Ha a 

kormányoknak semlegesnek kell maradniuk, és ha "a kormány nem 
bírája a művészeteknek", akkor ez végső soron azt jelenti, hogy a 

kormányok soha nem támogathatják a művészetet. A folyamatos 

kísérletek, hogy a kormányok semlegesen szub- szidiáljanak, alapvetően 

egyfajta önbecsapás.31 

A kormányok semlegesnek tűnnek, mert a tényleges választást 

gyakran független szakértőkre bízzák. Mindazonáltal szinte minden 

kormány alapvetően dönt a teljes művészeti költségvetés nagyságáról 

és annak a különböző művészeti ágak közötti elosztásáról. Csak az egy 

művészeti ágon belüli elosztást hagyják néha szakértőkre. Ráadásul 

ezek a szakértők soha nem függetlenek teljesen a kormányzati 
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ellenőrzéstől. A szakértők döntenek például arról, hogy milyen 

művészet az úgynevezett "minőségi művészet", de amint az a 3. 

fejezetben világossá vált, a minőség és az esztétika nem független 

változók. Ez a kulturális hatalomtól vagy a kulturális influenctől függ. 
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Ha például egy kormány támogatja a klasszikus zenét, akkor 

visszaszorítja a klasszikus zenét esetleg előnyben részesítő szakértők 

kulturális befolyását, és így a klasszikus zene "minősége" magas marad. 

Ezért helytelen lenne azt mondani, hogy a kormány azért ad pénzt a 

klasszikus zenének a popzene helyett, mert a klasszikus zene 

"minőségibb", mint a popzene. Helyesebb azt mondani, hogy jelenleg a 

klasszikus zene jobban szolgálja a kormány érdekeit, mint a popzene.32 

(Ha a támogatás a "minőségen" múlna, akkor a popzene "minősége" az 

elmúlt évtizedben hirtelen megemelkedhetett, mert ebben az 

időszakban néhány európai ország valóban elkezdte támogatni a 

popzenét, még ha cseppenként is. Mindazonáltal a kritikusok nem 

értenek egyet ezzel a hirtelen emelkedéssel az elmúlt évtizedben. Sokkal 

inkább hihető, hogy a popzene darabos szubvencionálása egyre inkább 

kormányzati érdekeket szolgál). 
A művészetek támogatása során a kormányok nem semlegesek. A 

kormánynak van ízlése (96. tézis). Ebben a tekintetben meg kell jegyezni, 

hogy a kormányzat művészeti szerepvállalása nemcsak a vásárlásokban 

és a támogatásokban mutatkozik meg, hanem abban is, hogy mit támogat 

és mire fordít figyelmet. Az irodalom például sok országban nem kap 

közvetlen támogatást. Itthon azonban a kormánynak még mindig 

sikerül kitüntetést adományoznia az irodalomnak, presti- gikus offizikai 

díjak felajánlásával. Eközben külföldön pedig az irodalomnak mint a 

kultúra megnyilvánulásának a támogatásával segíti az irodalom 

népszerűsítését, azáltal, hogy támogatja az idegen nyelvekre történő 
fordításokat, és támogatja a kiadók költségeit, ha a nemzeti szerzők 

kiadványait külföldi könyvvásárokon mutatják be. 

Vajon a kormányzati érdekek megfelelően meg tudják-e magyarázni a 

jelenlegi művészeti választásokat? Első pillantásra nehéz megérteni, 

hogy például a komolyzenébe való nagymértékű befektetés hogyan 

szolgálhatja a társadalmi koherencia céljait. Mindazonáltal ahhoz, hogy 

az emberek összetartozzanak, elég csak lenyűgözni őket; nem feltétlenül 

kell részt venniük a (magas)művészetben. Ebben a tekintetben a 

felsőbbrendű, távoli, de nem teljesen elérhetetlen kulturális hatalom 

kulturális szimbólumai gyakran jól szolgálnak egy kormányzatot. Egy 

ilyen esetben csak a jelentés puszta sejtése juthat el ténylegesen a 

nagyközönséghez. (Az átlagemberek azt feltételezik, hogy a kiváltságos 

bennfentesek teljes mértékben megértik a kiállított művészet mélyebb, 

rejtett jelentéseit, miközben ők maguk csak homályos fogalmuk van 

róla.) Ez azt jelenti, hogy a kormányok olyan művészetet preferálnak, amely 

sem nem teljesen hozzáférhető, sem nem rendkívül elérhetetlen (97. tézis). 

Ezen elemzés alapján például azt várnánk, hogy ha a támogatott 

avantgárd képzőművészet (egy része) tovább fejlődött volna ezoterikus 

és megközelíthetetlen területekre, akkor kevésbé szolgálta volna a 

kormányzatot, és a kormányzat fokozatosan elvesztette volna iránta az 

érdeklődését. Egy másik helyzetben a kormány ugyanilyen könnyen 

elveszíthette volna az érdeklődését, ha például egyre több televíziós 
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klasszikus zene, amíg teljesen el nem veszíti minden misztikumát. 

Mivel a presztízs fontos hozadéka a művészet bemutatásának, a 

kormánynak szinte mindig érdekében áll, hogy a magas és szent 

művészetet válassza ki, és a kevésbé tekintélyes művészetet hagyja 

figyelmen kívül. Ez megmagyarázza, hogy egyes művészeti ágak miért 

dominálnak a kormányzati támogatásokban. Ebből a szempontból az 

opera és a klasszikus zene figyelmeztetik az első helyet, majd a többi 

hagyományos előadóművészet következik. Ezek maradnak a jelenlegi 

nagy nyertesek. Ezután következik az avantgárd képzőművészet. A 

figyelmet tekintve az irodalom is jól teljesít. 

Általánosságban elmondható, hogy a kormányokat nem érdekli, 

hogy az általuk támogatott művészet klasszikus, hagyományos vagy 

kortárs, mindaddig, amíg magas státuszú. A kormányok a tekintélyes 

művészetet részesítik előnyben (98. tézis). A státuszbeli különbségek 

miatt a kormányok a klasszikus zenét részesítik előnyben a kortárs 
klasszikus, jazz vagy popzenével szemben; és a kortárs és régi 
képzőművészetet részesítik előnyben a hagyományos 

képzőművészettel szemben.33 

A kormányok nem csak magas rangú művészeti alkotásokat 

választanak ki. Ezt a státuszt elő is állítják. Amint azt már korábban 

említettük, maga a tény, hogy a kormányok bizonyos műalkotásokat 

másokkal szemben választanak ki, növeli a kiválasztott művészet 

presztízsét. A kormányok a művészet bemutatásával növelik a 

kiválasztott művek presztízsét, vagy megakadályozzák annak 

hanyatlását. Ily módon a kormányok bizonyos fokú ellenőrzést 

gyakorolnak a (tekintélyes) művészet előállítása felett. 

Viselkedésüket tekintve a kormányok alapvetően a tekintélyes 

művészetet részesítik előnyben. Ez azonban nem zárja ki a kísérleteket. 

Például a franciák és az angolok (London Arts) is elkezdték támogatni a 

hip-hop kultúra, a break tánc, a rap, a képregény stb. képviselőit, a 

hollandok pedig az úgynevezett transzgresszív művészet különböző 

formáit. A költségvetések rendkívül kicsik ahhoz képest, hogy a kultúra 

bevett fajtáinak adnak támogatást. De mint a kormányzati figyelem 

egyik módja, nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezeken az új 

törekvéseken keresztül a kormányok befolyásolják egy ország (vagy 

régió vagy város) kulturális identitását, és az egység és a szolidaritás 

érzését keltik. (Idővel az ilyen művészet akár presztízsértékűvé is 

válhat. A jövőben kiderülhet, hogy ezek a kormányok jelenlegi 

támogatásukkal hozzájárultak ezen új művészeti formák 

megszenteléséhez). 

 
 

7 A kormányok hajlandóak támogatni a művészeteket 



 

 
Mi a kapcsolat az előző fejezetben bemutatott, a művészetekben való 

kormányzati szerepvállalás bérleti díjra törekvő magyarázata és az itt 

bemutatott kormányzati érdekek magyarázata között? Mindkettő az 

érdekektől indul ki, de az első a kormányzatra a kormányzaton kívüli 

csoportok érdekei miatt gyakorolt nyomást hangsúlyozza, míg a 

második a kormányzaton kívüli csoportok érdekei miatt gyakorolt 

nyomást, míg a második a kormányzaton kívüli csoportok érdekei miatt 

gyakorolt nyomást hangsúlyozza. 
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kormányzati hatalom és kormányzati érdek. Bár ezek a megközelítések 

a tehetségügyi kontinuum ellentétes végén helyezkednek el, mégis 

kiegészíthetik egymást. Kölcsönös érdekek is felmerülhetnek. 

A második világháború után a művészetek nemcsak a kormányzat, 

majd később az üzleti élet ajtaján kopogtattak, hanem a kormányzat és 

az üzleti élet is a művészetek felé fordult. A művészetnek szüksége volt 

a kormányra, hogy enyhítse rossz pénzügyi helyzetét. Ez a szörnyű 

helyzet a művészek nagy kínálatának és a művészetek 

termelékenységének csekély növekedésének volt köszönhető. A 

kormánynak viszont azért volt szüksége a művészetekre, hogy a más 

országokkal való versengésben finom kulturális stratégiákat tudjon 

alkalmazni, valamint hogy a nép körében előmozdítsa a nemzeti 

összetartozást, ahogyan azt már említettük. 

Tekintettel arra, hogy a művészeteknek támogatásra volt szükségük, 

és a kormányok hajlandónak mutatkoztak ezt a támogatást felajánlani, a 

művészeti világtól jelentős bérleti díjra való törekvést vártunk volna. A 

fejezetben szereplő elemzés szerint azonban a 9,művészvilág soha nem 

szerveződött eléggé ahhoz, hogy hatékony nyomást gyakorolhasson a 

kormányra. Nem alakult ki jelentős szervezett bérleti díjvadászat. 

A művészetek nem szerveződtek hatékonyan, mert ez ellenkezik a 

művészi szabadság alapfelfogásával. És mivel féltek attól, hogy 

elveszítik újonnan szerzett autonómiájukat, ellenálltak a kormányzat 

túlkapásainak. Az Egyesült Államokban a kormányzati szerepvállalással 

szembeni bizalmatlanság különösen erős maradt. A művészetekbe való 

üzleti beavatkozástól való félelem kevésbé volt hangsúlyos az Egyesült 

Államokban. Európában ez éppen fordítva volt. Mivel Európában az 

üzleti szférától való félelem merült fel először, a művészetek inkább 

beleegyeztek a kormányzati szerepvállalásba. Csak évtizedekkel később 

vált az üzleti élet elfogadható partnerré a művészetekben, és fordítva. 

Az erősen szervezett bérletkeresés hiánya azzal is magyarázható, 

hogy nem volt rá nagy szükség. Az éves művészeti költségvetés még 

bérleti díj nélkül is évről évre emelkedett. Más ágazatokban, ahol 

jelentős szervezett bérletkeresés volt tapasztalható, a támogatás 

kevésbé volt tartós. A kormányok hozzáállása az olyan 

érdekcsoportokhoz, mint az autósok és a lakástulajdonosok, a hetvenes 

években fokozatosan megváltozott, és a támogatások az azt követő 

évtizedekben jelentősen csökkentek. A művészeti támogatások 

figyelemre méltó kivételt jelentenek. 

A legtöbb országban az egy főre jutó, inflációval korrigált 

kormányzati művészeti kiadások a második világháború óta 

folyamatosan emelkedtek 1980 körülig. 1980 óta a művészeti kiadások 

a legtöbb európai országban többé-kevésbé stabilizálódtak.34 (Néhány 

országban, mint például Angliában, a nyolcvanas években valóban volt 

egy enyhe csökkenés a kiadásokban, amit a kilencvenes években ismét 

korrigáltak.) A művészeti világban elterjedt vélekedéssel ellentétben, 

miszerint a kormányzat kivonul a művészetekből, az egy főre jutó 



 

kiadások nem csökkentek, és nincsenek valós jelei annak, hogy a 

művészetekre fordított összegek jelentősen visszaesnének. 
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a kiadások csökkenése a közeljövőben. Ezért, tekintettel a többi 

ágazattól való eltérésre, nem valószínű, hogy a művészeti kiadások csak 

valamilyen szervezett külső nyomásra adott válasz; sokkal valószínűbb, 

hogy kormányzati érdekek játszanak közre. 

Mindazonáltal mindkét magyarázat erősíti egymást, mert amint azt az 

előző fejezetben megjegyeztük, a külső nyomást a kormányzat 

internalizálja. De azért is, mert megjelent egy új típusú "közvetítő", aki 

összehangolja az ágazat és a közigazgatás érdekeit, amint azt a 

következő fejezetben látni fogjuk. 

 
 

8 A művészeti szakértői rendszer összehangolja a 

kormány és a művészeti világ érdekeit 

 

A második világháború óta sok szakember fokozatosan olyan 

intézményekben talált állást, amelyek az európai kormányokat 

integrálják a művészetekkel. Ők egy képzeletbeli félig politikai testületet 

vagy "szakértői rendszert" alkotnak a művészetek területén, ahogyan 

Abram de Swaan nevezte a hasonló szakmai "rendszereket" az 

oktatásban és az egészségügyben.35 E szakemberek egy része 

kormányzati ügynökségeknél dolgozik, de úgy tűnik, mindenekelőtt a 

művészetek iránt elkötelezettek. Mások támogatott művészeti 

intézményekben dolgoznak. Megint mások abban a számos 

intézményben dolgoznak, amelyek a kormányzat és a művészet közötti 

területen működnek, és amelyeket elsősorban az állam finanszíroz.36 

Hasonló szakmai vagy szakértői rendszerek korábban az 

egészségügy, a társadalombiztosítás és az oktatás területén is 

kialakultak. Bár a művészeti szakértői rendszer háttere eltérő, bizonyos 

jellemzői megegyeznek a másik három rendszerrel.37 Az egyik közös 

jellemző az, hogy mind a négy ágazatban az ágazatban dolgozó sok 

ember érdekei nagyrészt párhuzamosan futnak a kormányzati szervek 

érdekeivel. Például a művészet magas státusza mind a kormányzatot, 

mind a művészeti ágazatban dolgozókat szolgálja. A művészeti 
ágazatban a szakmai rendszer gondoskodik a közös érdekekről. Jelenleg 
a művészeti ágazatban a professzionális rendszer gondoskodik a kormányzat 

és a művészeti szféra érdekeiről, és összehangolja azokat (99. tézis). 
A szakértői rendszer a belső érdekeket is összehangolja. Sem a művészetek 

sem a kormányt nem lehet monolitikus egységként kezelni. Sok részből 

állnak, amelyek érdekei nem mindig esnek egybe. Ezért a rezsim 

nemcsak a kormány és a művészvilág érdekeit próbálja összehangolni, 

hanem a különböző kormányzati részlegekét és a művészvilág egyes 

részeinek érdekeit is. 

Mivel nem minden érdek egyeztethető össze, a rendszer segíti a 



 

művészeteket a határok kijelölésében. A művészetekben azonban ezek a 

határok nem alapulhatnak szabályzatokon vagy diplomákon. Olyan 

okok miatt, amelyekről később még szó lesz 



254 A MŰVÉSZET A KORMÁNYT 

SZOLGÁLJA  

 

a következő fejezetben világosabb, ez a fajta ellenőrzés csak informális 

lehet. Ahelyett, hogy az emberekről a diplomájuk alapján döntenének, 

az informális korlátok bonyolult rendszere létezik, amely számos 

kapuőrre van szükség. A szakmai rendszer szolgáltatja a legtöbb ilyen 

kapuőrt. A rendszer szervezi őket, és gyakran - közvetlenül vagy 

közvetve - a kormánytól kapnak eszközöket és fizetést. 

A művészeti szakmai rendszer segítségével a kormány fokozatosan a 

művészet társtermelőjévé vált.38 Azzal, hogy közvetve ellenőrzi a 

művészeti elismerési köröket, segít a művészet definíciójának 

társtermelésében. Ez a kormányzat érdeke, mivel így biztosíthatja, hogy 

az általa támogatott és fogyasztott művészet a rendelkezésre álló 

művészet legjobb példáinak minősüljön. 

Ugyanakkor azonban a művészi minőséget egyre inkább nemzetközi 

kontextusban határozzák meg. Ezért a művészeti szakértői rendszer egy 

része nemzetközi orientációjúvá válik. Ez vonatkozik például azokra a 

fontos avantgárd intézményekre, amelyek nemzetközi kortárs 

képzőművészeti alkotásokat állítanak ki és állítanak elő. Ilyen például a 

New York-i White Columns, a londoni The Serpentine Gallery, a 

rotterdami Witte de With és az amszterdami The Appel. Bár a helyi és 

nemzeti kormányok finanszírozzák ezeket az intézményeket, igazgatóik 

más országok hasonló intézményeinek igazgatótanácsaiban is helyet 

foglalnak, és fordítva. Így egy szakmai rendszer nemzetközi dimenziót 

kap. Egyrészt képes a helyi érdekeket szinkronizálni a nemzetközi 

fejleményekkel. Másrészt a nemzeti kiemelkedő eredményeket nem 

folklórként, hanem nemzeti újításként tudja bemutatni a folyamatos 

nemzetközi fejlődésen belül. 

A szakmai rendszer tevékenységét tekintve a kormányzati művészi 

ízlés fogalmát perspektívába kell helyezni. A kormányzati ízlés nem egy 

független változó, amelyet az officialisták tetszés szerint 

szolgáltathatnak. A művészvilág és a kormány közötti párbeszéd 

felügyelete révén a rezsimnek fontos érdeke fűződik a kormányzati 

ízléshez. Így függ egymástól a kormányzat és a művészetek. A 

művészetekre gyakorolt profesz- szionális rezsim hatása miatt a 

kapcsolat bonyolult csomóvá vált, amelyet nem könnyű kibogozni. 

Kiderült, hogy a kormány és a kulturális ágazat szimbiózisban él 

egymással. A művészet a kormányt szolgálja, a kormány pedig a 

művészetet. A művészeteknek adott ajándékok egy erős kormány 

részéről, amely a megjelenésre törekszik, és a feladatok kivonása egy 

olyan kormánytól, amely a nyomásgyakorlásra törekszik, új rituálékba 

olvadnak. Az ajándék-kötelezettség spektrumon a hatalom találkozott a 

kötelességgel. 
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9 Következtetés 

 
Miért vásárolt az állami tulajdonban lévő Holland Nemzeti Bank a 

holland kormánnyal együttműködve egy Mondrian-festményt, hogy azt 

a holland népnek adja, miközben ez utóbbi valójában nem is akarta ezt a 

festményt? Ez a fejezet a kormányzati érdekeket emelte ki. A Mon- 

drian-festmény esetében a kormány az emberekre akart hatni, és nem 

feltétlenül a kedvükben akart járni. Ráadásul azzal, hogy a holland 

nemzeti gyűjtemény egy fontos darabot kapott, most más országokat is 

le lehet nyűgözni. 

Itthon a művészetet azért támogatják, mert úgy gondolják, hogy 

hozzájárul az oktatáshoz és következésképpen a társadalmi kohézióhoz. 

Más nemzetekkel (vagy régiókkal vagy városokkal) való kapcsolatában 

a művészet szerepet játszik a rivalizálásban. Ezért döntött úgy a holland 

kormány, hogy a Holland Táncszínház és a holland művészet más 

képviselői kísérik el a berlini állami és kereskedelmi missziót. Városok, 

régiók és nemzetek versengenek egymással. Többé már nem 

háborúskodással jutnak előrébb. Ehelyett a kereskedelem és a kulturális 

csere révén versenyeznek. A kulturális identitások fontos szerepet 

játszanak ebben. 

Bár a művészet még mindig hasznos a kormányok számára, de már 

nem közvetít olyan egyértelmű üzeneteket, mint a monarchikus 

múltban. A művészetek újonnan kivívott művészi autonómiája ezt már 

nem tűri. A kormányok is inkább a művészetet részesítik előnyben, hogy 

segítse őket a hatalom burkolt bemutatásában. Ezért a Mondrian célja 

soha nem lehetett volna alkalma egy nagy ünnepségre. Mindazonáltal a 

jelentős státuszú művészet általában a kormányok számára a 

leghasznosabb. Ez megmagyarázza, miért kap például a klasszikus zene 

sokkal több pénzt, mint a popzene. 

A második világháború óta fokozatosan kialakult egy olyan művészeti 

szakmai rendszer, amely összehangolja a kormányzati és a művészeti 

világ érdekeit. Ez azt mutatja, hogy az előző fejezet bérleti díjra törekvő 

magyarázata kiegészíti az ebben a fejezetben szereplő kormányzati 

érdekek magyarázatát. A harmadik magyarázat, az előző fejezetben 

tárgyalt közérdekű magyarázat is hozzájárul a művészeti támogatások 

és a művészeti szféra nagy ajándékozási szférájának átfogó 

magyarázatához; a szubvencionáláshoz nagyrészt hamis, de ettől 

függetlenül meggyőző érvek járulnak hozzá. 

Hajlok arra, hogy a legnagyobb értéket a fejezetben szereplő 

kormányzati érdekeltségi magyarázatnak tulajdonítsam, de ez nem 

jelenti azt, hogy a másik két magyarázat jelentéktelen lenne. Sőt, a 

három magyarázat összefügg, mert mindhárom egy közös meghatározó 

tényezőtől függ: a művészet misztikumától. Mielőtt azonban a záró 
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fejezetben visszatérek a művészet misztikumára, a következő fejezetben 

figyelembe veszem a művészetek informális monopolizációját. 

Azt állítom, hogy a jelenlegi magyarázat a kormányzati 
szerepvállalásról a 
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A művészetek Európára és az Egyesült Államokra egyaránt 

vonatkoznak. Mindazonáltal van néhány fontos különbség, amelyeket e 

fejezet függeléke tárgyal. 

 
 

Megbeszélés 

 
1 Vajon a művészetek támogatásának a kormányzati megjelenési 

igényre alapozott magyarázata valószínűtlen olyan országokban, 

mint Hollandia, ahol soha nem létezett erős udvari (monarchikus) 

hagyomány? 

2 Azt lehet állítani, hogy a megjelenítés más formáinak - mint például a 

reklám, a televíziós műsorok, a médiában zajló nyilvános viták, a 

sport stb. - növekvő jelentősége miatt a művészet megjelenítésre való 

felhasználása gyorsan veszít jelentőségéből. Mi az Ön véleménye? 

3 Tudsz-e más példákat is mondani a kormányok által (burkolt) 

magamutogatásra használt művészetre az ebben a fejezetben már 

bemutatottakon kívül? 

 
 

Függelék: A kormányzat művészeti szerepvállalása 

közötti különbségek az Egyesült Államokban és 

Európában 

 
Bár azt állítom, hogy a kormányzat művészetekben való részvételének a 

fejezetben bemutatott általános magyarázata mind Európára, mind az 

Egyesült Államokra érvényes10, mégis vannak különbségek. Ez a 

függelék briefly tárgyal néhány különbséget és egyezést. (A legtöbb 

tekintetben Nagy-Britannia köztes pozíciót foglal el az USA és a nyugat-

európai kontinens országai között. 39) 

Eltekintve a harmincas években a Roosevelt-féle New Deal részét 

képező Work's Progress Association (wpa) művészeknek nyújtott 

támogatásától, korábban nem volt1965 az Egyesült Államokban az 

Európában megszokott nagyszabású és folyamatos hagyománya a 

művészetek közvetlen kormányzati támogatásának.40 Mindazonáltal a 

legtöbb európai országban a második világháború előtt is nagyon kevés 

támogatás volt. A fő különbség tehát az, hogy Európában a háború után 

hamarabb kezdődött meg a jelentős szubvencionálás, és magasabb 

szinteket ért el. Bizonyos mértékig azonban a szubvencionálást hasonló 

módon legitimálták. 

Az Egyesült Államokban, akárcsak a nyugat-európai kontinensen, a 

kormányzat érzékenyen reagált a nemzetközi verseny fogalmára. A 

háború után például az egyesült államokbeli kormányok sikeresen 
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érveltek a művészetekre fordított állami kiadások növelése mellett, 

hangsúlyozva, hogy az USA nem maradhat le az európai nemzetek 

mögött. Nyilvánvalóan ezek az officialisták úgy gondolták, hogy a 

művészet szerepet játszhat a nemzetközi versenyben. 
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1969 és 1977 között Nancy Hanksnek, a National Endowment for the 

Arts (nea) elnökének sikerült 11 millió dollárról 114 millió dollárra 

növelnie a nea költségvetését, utalva a kormányzati szerepvállalás 

szimbolikus hatásaira. (Nixon elnököt és a kongresszust a költségvetés 

megduplázására vette 1972,rá.) Érvelésének lényege az volt, hogy a 

nagyobb támogatás növelné a kormányzat státuszát a közvélemény 

szemében, ugyanakkor szinte semmilyen hatással nem lenne a 

szövetségi költségvetésre.41 

Ezek az érvek megerősítik a 10. fejezet indoklását. Úgy tűnik, hogy az 

Egyesült Államokban és Európában a kormányok úgy igyekeztek 

javítani versenyképességüket és növelni státuszukat, hogy a művészetek 

magas státuszához társították magukat. (Jelenleg a nea a szövetségi 

kormány teljes kulturális költségvetésének mindössze 7%-át kapja, de 

szimbolikusan továbbra is fontos. Jelenleg a nea elsősorban a 

művészetek öko- nomikus hatását és a kulturális gazdaság által 

teremtett munkahelyek számát hangsúlyozza. 'A művészetek 

támogatásával alacsony költségek mellett gazdasági sikerek érhetők el'. 

Ez a 9. fejezet egyik közérdekű érve. Ahogy Európában is történik, a 

művészeti világ megpróbál szabad utat engedni a gazdasági növekedés 

szükségességébe és lehetőségébe vetett, jelenleg uralkodó hitnek). 

Miután hivatalba lépett, ifjabb Bush a nea költségvetésének 7%-os 

növelését javasolta oktatási projektekre. Ez ugyanaz az oktatási érv, 

amely Európában ismét népszerűvé vált. 

A legfontosabb különbség az USA és Európa között nem a támogatás 

melletti érvekben rejlik, hanem abban, hogy milyen körülmények között 

alkalmazzák ezeket az érveket. Az USA-ban a művészek és mások 

körében nagyobb a bizalmatlanság a kormányzati beavatkozással 

szemben, mint Európában. Az amerikai művészek még európai 

kollégáiknál is jobban félnek attól, hogy elveszítik autonómiájukat. Ez a 

bizalmatlanság összefügg azzal az amerikai identitásban rejlő 

kívánsággal, hogy a kormányzat a lehető legkevesebbet avatkozzon be. 

Amint a kormány a szükségesnél többet tesz, a szükségesnél 

többszörösen felháborodik. Míg Európában a kormányok státusza nőhet, 

ha növelik a művészetekre fordított kiadásokat, addig az usa-ban, ha a 

művészeti költségvetés nő, a kormány iránti bizalmatlanság 

valószínűleg felülkerekedik. A magas művészeti költségvetések tehát 

nem szolgálják a kormányzati érdekeket. 

Az Egyesült Államokban azonban kevésbé bizalmatlanok a 

magánadományokkal szemben. A kormány a művészeti célú adományok 

és a műtárgyvásárlások adólevonása révén jelentősen támogatja a 

művészeteket, de nem avatkozik be a kultúra szervezésébe. "A kormány 

kisebbségi részvényes a kultúra szervezésében".42 

Egy másik különbség az, hogy Európában a művészetek státusza 
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általában magas és vitathatatlan, míg az USA-ban a művészetek státusza 

kétértelműbb. Míg Európában a legtöbb ember homályosan tiszteli a 

művészeteket, beleértve a modern művészetet is, addig az USA-ban a 

felsőbb osztálybeliek nem. 
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szégyenkezve vallják be, hogy a modern művészet semmit sem jelent 

számukra. Úgy tűnik, a modern művészet kevéssé járul hozzá a 

művészetek általános szentségéhez. A képzőművészetben ez különösen 

világossá vált az úgynevezett kultúrharcokban, amelyekben a modern 

képzőművészet olykor szexuálisan explicit vagy blaszfémikus tartalma - 

például Mapplethorpe és Serrano műveiben - összecsapásokat okozott a 

támogatás hívei és ellenzői között. Úgy tűnik, a művészet néha inkább 

megoszt, mint egyesít. Ez azt jelenti, hogy ha az usa központi vagy helyi 

kormányzati szervei támogatják a modern művészetet, egyáltalán nem 

biztos, hogy ezzel előremozdítják presztízsüket. A nyereség nagyon is 

kiderülhet, hogy veszteség. (A kultúrharcok következtében a nea 

finanszírozását ismét csaknem a felére csökkentették.) 

Az a tény, hogy a tartalom vita tárgyát képezi, azt mutatja, hogy a 

művészet státusza nálunk sem vitathatatlan. Európában a művészi 

forma vita tárgya, de a tartalom nem. Az Egyesült Államokban azonban a 

legtöbb vita a képzőművészetről nem a stílusról, hanem a tartalomról 

folyik, leginkább a szexuálisan explicit témák megengedhetőségéről. 

(Montias szerint nem mindegy, hogy a művészetek állami 

támogatásának alakulása az USA-ban demokratikusabb volt; szerinte ez 

nem adott annyi lehetőséget a művészetkedvelő elitnek, hogy ízlését a 

közönségre erőltesse, mint Európában. 43) 

Az is sokatmondó, hogy az amerikai vállalatok a jelek szerint nagyobb 

szabadságot élveznek a művészetekkel való kapcsolatukban, mint a 

kormányzati szervek. Sok vállalatnak van "avantgárd" képzőművészeti 

gyűjteménye.44 És egyes vállalatok, amelyeknek gondot okoz létezésük 

legitimálása, mint például a dohányipari vállalatok, hatalmas összegeket 

költenek a művészetek támogatására. Joggal hiszik, hogy ez javítja 

imázsukat. A kormányok helyzete az USA-ban azonban azért is más, 

mert a kormányokat néhányszor viszonylag kicsi, de erős lobbik 

irányíthatják. (A nea fenti bevágásának idején a közvélemény-kutatások 

azt mutatták, hogy a közvélemény 60%-a homályosan támogatta a neát, 

20% pedig határozottan ellenezte. Egy sokkal hatékonyabb, a 

megszorításokat támogató lobbinak azonban sikerült keresztülvinnie a 

kisebbségi véleményt). 

A művészetek szakmai rendszere az USA-ban is jelen van. A 

rezsimben dolgozók azonban nem csupán (közvetlenül vagy közvetve) a 

kormánynak, hanem más hatalmi központoknak, mindenekelőtt fontos 

alapítványoknak, cégeknek és egyetemeknek is beszámolnak. Az olyan 

ismert alapítványok, mint a Getty Foundation és a Rockefeller 

Foundation, a korporációk, valamint a zenei kiadók, impresszáriók, 

kereskedők, sőt a kritikusok is olyan pozíciókat foglalnak el, amelyek a 

kormányzati szervekkel versenyeznek, és amelyekkel számolni kell. 

Mindazonáltal az amerikai művészeti rezsim kevésbé erős, mint az 
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európai rezsimek. Az usában egyik résztvevő sem sokkal erősebb a 

másiknál, és senki sem rendelkezik monopolhelyzettel a rezsimben, 

mint az európai kormányok. 

Az a tény, hogy alapvető különbségek vannak a következők helyzete 
között 
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Az amerikai és az európai kormányok által a művészetek támogatására 

alkalmazott adókedvezmények és egyéb adókedvezmények mutatják a 

legjobban, hogy a kormányok hogyan használják fel az 

adókedvezményeket és egyéb adókedvezményeket. Az Egyesült 

Államokban a művészetekre fordított kormányzati pénzek viszonylag 

nagy része alapítványok, vállalatok és magánszemélyek számára 

nyújtott adókedvezmények formájában jelenik meg. A központi 

kormányzat által nyújtott teljes finanszírozás mintegy 70%-a 

adókedvezményekből származik, főként a műtárgyvásárlások és a 

művészeteknek szánt ajándékok után járó adókedvezmények 

formájában. A nyugat-európai kontinensen ez az arány kevesebb, mint 

20%, és főként a kulturális termékek után fizetendő kedvezményes áfa-

ból származik.45 

Az adókedvezmények és egyéb adókedvezmények engedélyezésével a 

kormány támogatja a művészetet. Mivel az adóhatóság tágan értelmezi a 

művészet fogalmát, a támogatott művészet kiválasztása nagyrészt a 

fogyasztóra van bízva. A gyakorlatban a kedvezményezettek egyaránt 

fogyasztanak és támogatnak magas és alacsony színvonalú művészetet. 

Ezért a kormányzat nem tud sok különbséget tenni a művészetek 

közvetett támogatásából. Nem mutatható ki felsőbbrendű választás. 

Ugyanez vonatkozik a művészek jelentős közvetett kormányzati 

támogatására az állami, de a magánegyetemeken keresztül. A közvetlen 

támogatás esetében, amely Európában a legnépszerűbb, a kormányzat 

jelentősen szűkíti a mozgásterét. A kormányzati ízlés a vásárlásokban és 

a küldetésekben még influentialisabb. Ezért ezek a támogatási formák 

jobban megfelelnek a megjelenési szándéknak. 

Nyilvánvaló, és összhangban a fentiekben leírtakkal, hogy az amerikai 

kormány kevesebbet vár el a megjelenítéstől, mint a nyugat-európai 

anyaország kormányai. Ehelyett az amerikai kormány inkább a 

magánintézmények és magánszemélyek számára adókedvezmények 

közvetett mechanizmusán keresztül ad felhatalmazást a közcélok 

megvalósítására.46 Ez magyarázza az adókedvezmények és az uni- 

versitásokon keresztül történő közvetett támogatás erősebb 

preferálását. Másfelől az európai adólevonásokkal szembeni ellenállás - 

néhány nyilvánvaló előny ellenére - csak akkor érthető, ha a 

megjelenítés szempontját is figyelembe vesszük. Az európai kormányok 

nem akarják csökkenteni a megjelenést. 



 

11. fejezet  

Informális akadályok A művészetek 

struktúrája 

Mennyire szabad vagy monopolizált a művészet? 

 
 

A kormány kiválasztása 

Röviddel a művészeti iskola elvégzése után Alex pályázott egy 

képzőművészeknek szánt állami ösztöndíjra. Mindenki ezt teszi. 

Szakszerűtlen lett volna, ha nem teszi. A pénz miatt pályázott. Háromféle 

ösztöndíj létezik.1 Mindegyik egy olyan összeget kínál a művésznek, amely 

egy hasonló szakmában egyéves jövedelemnek felel meg. Egy művész 

számára azonban egy ilyen ösztöndíj hosszú évekre szóló jövedelmet 

jelent, tekintettel a képzőművészeti szakma alacsony átlagjövedelmére. 

Nem csoda, hogy ezek a támogatások vonzóak. 

Amikor Alex jelentkezett, tudta, hogy az esélyei csekélyek. Minden 

ígéretes végzős jelentkezett; négyszer annyi pályázat érkezett, mint ahány 

ösztöndíj volt. Tehát nem számított arra, hogy kap egyet. Ebből a 

szempontból nem volt túlságosan csalódott, amikor elutasították. Egy 

másik, váratlan módon viszont keményen érintette az elutasítás. Olyan 

módon sújtotta, amit semmilyen statisztikai számítás nem tudott enyhíteni. 

Úgy érezte, hogy művészként visszautasították. Titokban elismerésben 

reménykedett. Azt remélte, hogy a holland művészvilág legjelentősebb 

szervezete, a kormány azt mondja: "Rendben Alex, tudjuk, hogy senki sem 

áll sorba, hogy megvegye a rajzaidat, de azt látjuk, hogy igazi művész vagy. 

Szeretnénk, ha a pályán maradnál. 

A támogatások tehát nem csak a pénz miatt vonzóak. Valójában Alex 

elmondta, hogy a támogatások szimbolikus vonzereje meghaladja a 

közvetlen pénzügyi vonzerőt. Mivel nem kapta meg az ösztöndíjat, 

továbbra is kételkedett abban, hogy joga van művésznek lenni. Csaló 

volt? Úgy gondolta (és még mindig úgy gondolja), hogy sok sikertelen 

művész rossz művészetet csinál. Kevés vesztene, ha egyszerűen 

otthagynák a művészetet. Vajon ő is közéjük tartozott? Az elutasítás 

csökkentette önbecsülését. Nem tudta elrejteni a saját művészetével 

kapcsolatos kétségeit, és ez még nehezebbé tette számára, hogy jó galériát 

találjon. Ha megkapta volna az ösztöndíjat, az szárnyakat adott volna neki. 

Az ösztöndíj objektív szempontból is fontos; ha például ezt hozzá tudná 

tenni az önéletrajzához, az biztosan segítene meggyőzni a holland 

galériatulajdonosokat és gyűjtőket az értékéről. 

Az első kísérlet után Alex még kétszer próbálkozott, mindkettő sikertelenül. 
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Aztán megállt. Meg akarta kímélni magát az elutasítással járó egzisztenciális 

kétségektől. Sok művész így kerül a föld alá; gyakran felhagynak azzal, hogy 

megpróbálják feltörni a piacot. Tíz évvel a művészeti iskola elvégzése 

után Alex mégis elég magabiztosnak érezte magát ahhoz, hogy új 

pályázatot írjon ki. Először a "werkbeurs" támogatásra pályázott, amely a 

legrangosabb és legnehezebben elnyerhető, és meg is kapta. És minden más 

pályázatát is elfogadták. 

Visszatekintve erre az első ösztöndíjra, Alex most rájött, hogy ez 

valójában óriási megkönnyebbülés volt. A szakértők most már komolyan 

vették a munkáját. Joggal volt joga a szakterületen dolgozni. Alex még azt 

is sejti, hogy az elismerés első jele óta a művészete fejlődött - jobban, 

mint valaha. Magabiztosabbnak érezte magát, és merészebb lett. Alex 

nem minden kollégája reagál ilyen hevesen erre a fajta elutasításra. De Alex 

minden kollégája biztosan felismeri ezt a forgatókönyvet. Hollandiában 

szinte minden avantgárd művész számára a kormány általi elfogadás az 

első és legfontosabb akadály. 

Visszatekintve az elutasításokra, Alex, aki most már a kormányzati 

támogatásokat kapó csoporthoz tartozik, azon tűnődik, miért utasították 

el korábbi munkáit. A válasz, amivel együtt tud élni, hogy az akkori 

munkája nem volt elég jó, de azóta a munkája javult. A lelke mélyén 

azonban tudja, hogy ez lehetett pusztán a kormányzati ízlés változása is. 

Amikor először pályázott ösztöndíjra, a holland kormányt nem érdekelte 

a figurális művészet. Csak az elmúlt két évtizedben alakult ki újra a 

figurális művészet iránti ízlése. Alex pedig mindvégig figuratív művészetet 

készített. Mégis nehezen ismeri el, hogy a kormányt nem csak a minőség 

érdekli, ahogy állítja, hanem hogy van ízlése, és hogy elutasítja azokat a 

munkákat, amelyek nem illeszkednek a preferenciáihoz. Így állít gátakat. 

Alex inkább nem kérdőjelezi meg a kormány tekintélyét; inkább úgy tekint 

a kormányra, mint olyan intézményre, amely védi a művész autonómiáját, és 

nem úgy, mint olyanra, amely beavatkozik abba. Ezért akarja Alex azt hinni, 

hogy a munkája javult. 

 
A helytelen asszociációk a művészetekben katasztrofálisak lehetnek 

Alexnek ugyanabban az épületben van műterme, ahol Margaretnek is. 

Margaret gyorsan sikeres nemzetközi művésszé válik. Amikor Margaret 

és Alex dolgozik, a nap végén talán megisznak egy csésze teát Margaret 

műtermében. A műterme egyik sarkában négy műalkotás lóg Margaret 

kollégáitól. Három az ő korában lévő sikeres barátoké; a negyedik egy 

kis festmény a nála jóval idősebb Alfrédtól. Alfred Alex barátja, és egykor 

Margaret tanára volt. Ezt a festményt elnézve egyértelmű, hogy Alfréd 

nagy hatással volt Margaretre. Azt mondta Alexnek, hogy ez a bizonyos 

festmény értékes számára. A festmény Alfréd előtt tisztelegve lóg ott. 

Fokozatosan Alex észrevette, hogy a teázásuk alatt néha-néha 



 

ez a bizonyos festmény hiányzik, míg a másik három festmény még 

mindig ott van. Egy idő után rájött, hogy a kép azokon a napokon 

hiányzik, amikor Mar- garet fontos látogatókat fogad: kereskedőket, 

galériások, újságírók és sikeres kollégák. 

Megkérdezte, miért tette el a festményt. Margit rendkívül zavarba jött, és 

majdnem elsírta magát. Elkezdett bocsánatot kérni. "Ismeri a 

művészvilágot. Olyan óvatosnak kell lennem. Jobb, ha nem befolyásol egy 

olyan művész, akit kevesen ismernek. Hogy őszinte legyek, még rosszabb, ha 

ismerik Alfréd munkásságát. Akkor hirtelen más megvilágításban látják az 

én munkámat. A gyökerei miatt könnyebben el tudják utasítani. Éppen 

most nem engedhetem meg magamnak, hogy Alfréddal hozzanak 

összefüggésbe. Talán húsz év múlva, de nem most. De igen, igazad van: 

furcsa, ahogyan ezt a festményt kezelem. Azt hiszem, haza kellene vinnem." 

A nő ezt meg is tette. Amikor Alex elmesélte ezt a történetet a 

barátjának, Alfrédnak, láthatóan fájt neki. 

 

Miért tagadja Margit nyilvánosan a kapcsolatát egy művészbaráttal, 

akinek a munkásságát csodálja? És miért olyan fontos, hogy a 

művészeket a kormány előnyben részesítse? E kérdések megválaszolása 

érdekében ez a fejezet azokat az akadályokat vizsgálja, amelyekkel a 

művészek a művészetekben találkoznak. Mivel ezen akadályok közül 

sok a kormányzati szerepvállalástól függ, a téma tárgyalását addig 

halogattuk, amíg a kormányzat művészeti szerepvállalásának elemzése 

be nem fejeződik. 

Első pillantásra úgy tűnik, hogy más szakmákkal ellentétben a 

művészetekben kevés akadály van. A művészetek korlátlanok. Bárki 

lehet művész. Ha az emberek nem válhatnának művészekké, az sértené 

azt az autonómiát, amely a művészeteket definiálja. Ez meggyalázná a 

művészetet. A művészetek mitológiája azt követeli, hogy a siker 

kizárólag az elkötelezettségen és a tehetségen múlik. Ezért a 

művészeteknek függetleneknek kell maradniuk, olyan korlátok nélkül, 

amelyek korlátozhatják a művészeket. 

Művészként erősen hiszek a szabadság és az autonómia 

fontosságában a művészetben. Az egész művészeti világ is így gondolja, 

ezért művészként nem hiszem, hogy a művészetben léteznek korlátok. Ha 

végül kevésbé leszek sikeres, mint reméltem, nem hibáztatom a 

hiányosságaimat a korlátok és a monopolizáció miatt. Inkább 

magamat vagy a fogyasztót hibáztatom, amiért nem eléggé elkötelezett 

a művészet iránt. Ezért művészként nem szívesen ismerem el a 

monopolizáció szélsőséges formáit. Közgazdászként jobban fel vagyok 

szerelve arra, hogy érzékeljem a piacon a szervezett akadályokat, 

amelyeket szándékosan építenek fel, hogy bizonyos versenytársakat 

távol tartsanak. És mivel nem hiszem, hogy a művészetekben léteznek 

ilyen korlátok, közgazdászként a művészeteket szokatlanul nyitottnak és 

versenyképesnek találom. Ezért a közgazdász és a művész egyetért. 
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1 Más szakmákban az akadályok tájékoztatják a fogyasztókat, 

korlátozzák a termelőket és korlátozzák a versenyt 

 

Úgy tűnik, hogy a művészetekben nem léteznek azok az akadályok, 

amelyek más, nem művészeti szakmákat jellemeznek. Annak 

kiderítésére, hogy ez valóban így van-e, először más szakmák akadályait 

fogom megvizsgálni. Bárki, aki nem művészeti szakmát szeretne űzni, 

számos akadállyal szembesül. Először is, a jelentkezők befizetik a 

választott felsőoktatási intézmény tandíját. Ez hozzáférést biztosít 

számukra a szakma tanúsított tudásanyagához. Ezután bizonyos 

szabványos vizsgákat kell letenniük. A szakmájuk gyakorlását csak 

azután engedélyezik számukra, hogy megkapták a bizonyítványukat 

vagy diplomájukat. (Egyes szakmákban a jelölteknek díjat is kell fizetniük 

a kollégáknak azért, hogy csatlakozhassanak egy már működő 

praxishoz). Ezért aki nem tud vagy nem akar fizetni, vagy nem tudja 

letenni a vizsgákat, az de jure vagy de facto Berufsverbotnak van kitéve: 

gyakorlatilag nem dolgozhat a szakmában. 

Azok a szakemberek, akik néhány évet töltöttek karrierjük 

folytatásával, más akadályokkal is szembesülnek. Például, ha sikeresek 

akarnak lenni a választott szakmájukban, akkor be kell lépniük egy vagy 

több, a szakmájukban kiválasztott szakmai egyesületbe, vagy egy plusz 

képesítést kell szerezniük, mint például a doktori fokozat. Ezek az 

akadályok nem a szakma bejáratánál vannak, hanem a kiváltságos belső 

szentélyeket jelölik ki. Ha a jelöltek "feljebb akarnak lépni" a választott 

szakmájukban, akkor ezeket az akadályokat is le kell küzdeniük. 

Ahhoz, hogy az ember át tudjon lépni ezeken az akadályokon, 

pénzbeli, kulturális és társadalmi tőke kombinációjára, valamint némi 

szerencsére van szüksége. A hatóságok korlátozhatják a tagságot vagy a 

belépők számát a belépési díjak emelésével vagy a minőségi 

követelmények emelésével, és így növelhetik a szükséges tőke összegét. 

Általánosságban elmondható, hogy a díjak emelésének van egy határa. A 

modern demokratikus társadalmak igazságtalannak tartják a túlzott 

belépési díjakat. Nem ritka azonban a szakma követelményeihez 

kevéssé kapcsolódó, mértéktelen mennyiségű többletképzés 

megkövetelése. Ez az egyik módja annak, hogy korlátozzuk egy adott 

szakmába belépők számát, és ennek eredményeként a szakmában a 

jövedelmek magasabbak maradnak, mint amilyenek a korlát nélkül 

lennének. Ha az akadályt a szakma azon tagjai kezelik, akik a korlátozott 

tagságból profitálnak, vagy ha indokolatlanul befolyásolni tudják az 

akadályt kezelő hatóságot, akkor a szakmát többé-kevésbé 

monopolizáltnak mondjuk. 

Nem minden akadály vezet azonban monopolizációhoz. Ha a reális 

követelményeknek megfelelő termelők átmehetnek, és ha nincs 



 

Berufsverbot, a verseny nem feltétlenül sérül. Egyes akadályok 

elsősorban certifikátumok és információs csatornák szerepét töltik be. E 

tekintetben hasznos megvizsgálni az akadályok által kibocsátott jeleket. 

Először is, ezek egy 
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figyelmeztető jelzés más termelők számára, akik esetleg úgy döntenek, 

hogy illegálisan átlépik a gátat. Másodszor, olyan jelzéseket adnak az 

ügyfeleknek, amelyek azt sugallják, hogy a tagság különleges 

képesítésekkel rendelkezik, amelyek a szakmán kívüliek számára nem 

állnak rendelkezésre. Jelzések nélkül a fogyasztók számára gyakran 

nehézséget okoz, hogy információt szerezzenek a tag által előállított 

minőségről. Vegyük például a használtautó-kereskedőket. A fogyasztók 

számára nehéz megállapítani, hogy az eladott autók megfelelő 

állapotban vannak-e vagy sem. Kevesebb információval rendelkeznek, 

mint maguk a használtautó-kereskedők, ezért aszimmetrikus 

információs helyzet áll fenn. Ennek a helyzetnek a kiküszöbölésére 

egyes használtautó-kereskedők tanúsítványokat helyeznek ki, amelyek 

azt jelzik, hogy egy tanúsító szervezet által elismertek.2 

Jelzőtorlaszok mindenhol találhatók. Monopolhelyzetben és nem 

monopolhelyzetben egyaránt léteznek. Kapcsolódhatnak termékekhez, 

mint például a jóváhagyási pecséttel ellátott biotejhez vagy a csillagok 

száma alapján minősített szállodákhoz. Vagy emberekkel kapcsolatosak, 

mint például a doktori fokozattal rendelkező tudósok. 

Az ebben a szakaszban szereplő akadályokat formális akadályoknak 

nevezem, mivel létezésük olyan hatóságoktól függ, amelyeknek 

hatalmukban áll az akadályok felállítása és az azokon való áthaladás 

szabályozása. Ez a hatalom nem névtelen; ismert intézmények vagy 

személyek kezében van. A hatóság tájékoztatja a fogyasztókat, és egy 

adott sorompó felállításának, emelésének, csökkentésének vagy 

eltávolításának folyamatán keresztül gyakran a tagság figyelmét is 

ellenőrzi. Néha, és ez nem túl ritka a nem művészeti szakmákban, a 

formális korlátok de jure vagy de facto a tagság formális ellenőrzését 

eredményezhetik. 

 
 

2 A művészetek ellenállnak a művészek számának formális ellenőrzésének 

 
Tekintettel a műalkotások és művészek nagy kínálatára és ennek 

megfelelően alacsony jövedelmükre, a művészetekben erős tendencia 

várható a taglétszámok formális ellenőrzésen keresztül történő 

csökkentésére. Vagy, ha ez lehetetlen, akkor a fogyasztók jobb 

tájékoztatása érdekében különböző szervezett kísérleteket várnánk a 

művészek és a művészeti termékek tanúsítására. Ez azonban nem így 

van. A más szakmákban megtalálható formális korlátok és jelzések a 

művészetekben vagy hiányoznak, vagy viszonylag jelentéktelenek. 

A többi művészeti szakmától eltérően a profik és az amatőrök közötti 

különbségtételnek nem feltétlenül van köze a formális oktatáshoz. Bár a 

legtöbb művésznek van valamilyen formális képzése, sokan nem 

rendelkeznek diplomával, és ami még fontosabb, nincs szükségük 

diplomára ahhoz, hogy művészként dolgozzanak. Ez azt jelenti, hogy a 

művészeteket nem jellemzi semmilyen formális, diplomakövetelményen 



 

alapuló korlát. A szakmába való bejutás 
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sion ingyenes. A művészetnek ráadásul nincsenek védett, tanúsított 

tudásanyagai.3 A legtöbb szakmában csak a beavatott szakemberek és a 
diplomások férnek hozzá ezekhez a tanúsított tudásanyaghoz. A 
művészetekben ez a tudásanyag, beleértve a technikák, stílusok és 

történetek ismeretét, de facto szabad; bárki hozzáférhet hozzá.4 

Általában a művészek kevés olyan formális akadályba ütköznek, 

amely alapvetően korlátozná, hogy ki lehet dolgozó művész. Először is, a 

legtöbb országban a diplomával nem rendelkező művészek állami 

támogatásban és munkanélküli segélyben részesülhetnek.5 Ugyanez 

nem vonatkozik más szakmákra. Másodszor, bár egyes modern 
művészeti egyesületek formálisan zárt belső köröket képviselnek, 

ezeknek a köröknek kevés hatásuk van, és gyakran kontraproduktívak. 

A sikeres művészek többnyire nem veszik komolyan ezeket az 

egyesületeket. A művészeti egyesületek lényegében a múlté. 

Harmadszor, bár egyes országokban a művészek mesterfokozatot vagy 

doktori címet szerezhetnek, ezek nem biztosítanak könnyebb 

hozzáférést a művészvilághoz.6 Ezek alapvetően lényegtelenek egy 

művész szakmai sikere szempontjából. Végül, a néhány éves 

szakképzéssel vagy különféle diplomákkal rendelkező művészek 

átlagosan nem feltétlenül keresnek többet a művészeti pályán, mint a 

szakképzettséggel nem rendelkező művészek.7 

A szakképzés mint akadály tényleges jelentéktelensége a 

szakirodalomban a legnyilvánvalóbb. Más művészeti ágakban léteznek 

diplomák, de nem kötelezőek. Mindazonáltal, bár úgy tűnik, hogy a 

szakképzett művészek nem állnak jobban, mint az alacsonyabb 

végzettségűek, sok leendő művész folytatja az offizikai képzést. És mivel 

ilyen sokan vannak, elég sokakat elutasítanak a művészeti főiskolák 

kapujában. Úgy tűnik tehát, hogy az akadémiáknak numerus claususuk 

van, és hogy a művészeti akadémiák bejáratánál található a 

legfontosabb formális akadály a művészetekben. 

Kérdéses azonban, hogy az iskolák bejáratánál valóban létezik-e 

olyan jelentős formális akadály, amely a művészek számát visszafogja. 

Igaz, hogy a jelölteket kiválasztják. A felvételi alapvetően pusztán a 

tehetségen alapul. (Más kritériumok tabu maradtak, mivel 

ellentmondanának a művészeti autonómiának.) A gyakorlatban azonban 

a tanárok tehetségértékelése szükségképpen relatív és szubjektív. A 

tanároknak érdeke, hogy a beiratkozási arányt magasan tartsák. A 

legtöbb művésztanár művész, aki keveset keres a művészetével, ezért 

nem engedheti meg magának, hogy elveszítsen egy vonzó tanári állást. 

(Ráadásul általában szívesen segítenek művész barátaiknak, hogy tanári 

állást kapjanak az iskolájukban). Ennek eredményeképpen az egyes 

iskolákba való felvételi általában inkább az iskolák kapacitásától függ, 

mint a tehetséges leendő diákok számától. Hosszú távon pedig mind a 



 

tanároknak, mind a művészeti igazgatóknak érdekükben áll a 

beiratkozások számának és az iskolák számának növelése, hogy az egyre 

növekvő számú művészeti diákot befogadhassák. Ezért ami a művészeti 

főiskolák kapujában művészeti és formai akadályként jelentkezett, az 

elsősorban egy normális árakadály. 
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Ha más szakmákban nagy volt a jelentkezők száma, nemcsak a 

tájékoztató kampányok tántorították el a potenciális tanulókat a 

belépéstől, hanem - különösen a 18 éven felüliek számára fenntartott 

szakképző iskolákban - a legtöbb európai országban általánosan 

alkalmaztak numerus clausust. Nagyjából ugyanez vonatkozik az USA-ra 

is.8 

A második világháború után azonban a művészeti területen a 

művészeti hallgatók száma csak tovább emelkedett. Ennek ellenére a 

hivatásos művészek nem gyakoroltak nyomást a beiratkozások 

csökkentésére, és a kormányok sem próbálták eltántorítani a diákokat a 

művészeti tanulmányoktól. 9 A legtöbb európai országban ez a helyzet 

napjainkban is fennáll. Nagy-Britanniában például, ahol a diákok 

jelenleg olyan tandíjat fizetnek, amely nagyrészt fedezi a költségeket, a 

művészeti szakokra beiratkozók száma továbbra is legalább olyan 

gyorsan emelkedik, mint más szakokon. Az 1981-es választások 

megnyerése után a franciaországi szocialisták megnövelték a művészeti 

oktatás támogatását, és látványos emelkedést indítottak el a 

beiratkozók számában. (2000-ben Hollandiában a művészeti iskolák 

finanszírozásának új rendszerét vezették be, hogy közvetve korlátozzák 

a beiratkozási figyelmeket a különböző főiskolák finom művészeti 

tanszékein. Hogy ez az ellenőrzéssel kapcsolatos szemléletváltás jele, 

vagy a korábbi túlzott növekedési ütem elkerülhetetlen korrekciója, 

jelenleg nem lehet megmondani. Mindenesetre vannak arra utaló jelek, 

hogy az autonóm tanszékek jelenlegi beiratkozási mutatói csökkentek 

Hollandiában). Eddig alapvetően még mindig igaz, hogy a művészek 

számának formális ellenőrzéséhez vezető akadályok nem fogadhatók el, 

mert a kreativitást nem szabad offizikai szabályozásokkal akadályozni. 

Elképzelhetetlen, hogy a művészeti "betolakodókat" egyszerűen 

elriasszák - mint más szakmák esetében - azzal, hogy közlik velük: 

"Hívjuk a rendőrséget, ha valaha is tenornak nevezi magát, mert nem 

rendelkezik a szükséges képesítésekkel". Vagy általánosabban: "Hívni 

fogjuk a zsarukat, ha bizonytalan művészként próbál dolgozni". Ha 

kényszerrel akadályoznánk meg egy kol- ligát abban, hogy festsen vagy 

zenéljen, az megsértené az emberek legmélyebb meggyőződését a 

művészettel kapcsolatban: a művészet és a művész autonómiáját. A 

művészet elveszítené szakrális státuszát, ha a művészetekhez való 

hozzáférést formálisan korlátoznák. Még a tudásanyagnak is a lehető 

legkorlátozatlanabbnak kell maradnia. A művészetek ellenállnak a 

művészek számának formális ellenőrzésének. A létszámot formálisan 

ellenőrző korlátok tabuk (100. tézis). 

 
 

3 A múltban a művészek számait ellenőrizték 

 
Mivel a művészetekben a formális akadályok nem fontosak, a 

művészetek viszonylag nyitottnak tűnnek. A belépődíjak alacsonyak, és 



 

úgy tűnik, hogy az azonos tehetségű emberek egyenlő esélyekkel 

rendelkeznek. Eddig az elemzés 
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a művészetekről alkotott legtöbb népszerű képet. A művészetek 

történetére visszatekintve azonban ez a következtetés nagyon is korai 

lehet. 

Korábban azt állítottam, hogy a múltban, egészen a tizenkilencedik 

század második feléig a művészetekben a számok formális ellenőrzése 

vagy a foglalkozások ellenőrzése volt a jellemző.10 Franciaországban 

például a héttízedik század végéig a festőcéhek szabályozták az 

eladásokat és a felhasznált anyagok típusait, és engedélyeket is kiadtak 

az egyes festők számára. Ezt követően az Académie Royale fenntartotta 

a monopóliumot, és minden független festőt arra kényszerített, hogy 

csatlakozzon a szervezetéhez. Ezen túlmenően a "helyes" stílust is 

definiálta; ezt a stílust az iskolában tanították.11 

A tizenkilencedik században a művészek száma gyorsan nőtt. Az 

újonnan érkezett művészek közül egyre többen voltak úgynevezett 

bohém művészek. Szembefordultak az alapvető polgári mentalitással. 

Romantikus alternatívájuk az autonómiát és a hitelességet helyezte 

előtérbe. Ez az eszme szembehelyezkedett az ellenőrzés és a 

szabályozás fogalmaival. A XIX. század második felében a szabályozott 

kínálat megszűnt a számos újonnan érkezett művész, ezen új bohém 

művészek deviáns mentalitása, valamint az új terjesztési csatornák 

sikere által gyakorolt nyomás alatt. Az Akadémia más országok és más 

művészeti ágak hasonló intézményeivel együtt összeomlott.12 Azóta 

mind a kínálat szabályozása, mind a helyes stílus kikényszerítésének 

gondolata elképzelhetetlen, mert ellentétes a művészet lényegével.13 

Kiderült, hogy mind a művész autonómiájának bohém ideológiája, mind a 

művészek növekvő számának nyomása tiltja a művészeti számok formális 

ellenőrzését (101. tézis). Először is, a formális szabályozás hiábavaló 

lenne. Ha bizonyos művészeket kizárnának a szakmából, a "marginális" 
művészek új csoportjai folyamatosan megtalálnák az officialdom 

megkerülésének módjait, és sikeresebbek lennének, mint a "minősített" 
művészek. Másodszor, tekintettel a művészetek misztikumára, a 
társadalom általában véve nem helyesli a művészetek számának 
hivatalos szabályozását. (Végül is a szabályozások megakadályozhatják, 
hogy egy zsenit felfedezzenek.) 

Ebben a tekintetben a művész státusza nem egyértelmű. Egyfelől a 

művészek hasonló módon tekintik magukat szakembereknek, mint 

például az orvosok. A művészek nyilvánvalóan hosszú szakmai múlttal 

rendelkeznek. És művészként magas státuszra tettek szert. Másrészt a 

művészet mint szakma státusza nem versenyezhet a hasonló szakmák 

státuszával.14 Voltak hullámvölgyei, de az elmúlt száz évben a művészet 

mint szakma soha nem volt nagy státuszú.15 A csoport méretének 

szabályozásának elutasításával végső soron a szakma státuszát 

csökkentjük. Az orvostudományban és más, magas szakmai státusszal 



 

rendelkező szakmákban ez a fajta szabályozás fontos demonstrációja 

annak, hogy 
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egy adott szakma ereje. Megmutatja, hogy ki a főnök, és viszonylag 

magasan tartja a jövedelmet egy adott szakmán belül. 

 
 

4 Tanúsítványok kiadása kereskedelmi galériáknak Hollandiában 

(példa) 

 
Bár a művészetek megváltoztak, és a művészetekben manapság a 

számokat formálisan ellenőrző korlátok jelentéktelenek, ez nem 

feltétlenül jelenti azt, hogy nincsenek korlátok, és hogy a művészetek 

teljesen nyitottak. Éppen ellenkezőleg, a művészetekben számos korlát 

van, mind formális, mind informális. Ahhoz, hogy elmagyarázzuk, 

hogyan működnek az informális akadályok, hasznos egy példát 

megnézni. Hollandiában 1992-ben számos galériát kizártak egy vonzó 

támogatási programból. Ugyanebben az évben a galériák nagyjából 

ugyanezt a csoportot kizárták a legtekintélyesebb hollandiai 

kereskedelmi művészeti vásáron, a KunstRAI-n való részvételből. Ha ez 

véletlen egybeesés volt, akkor is rendkívüli egybeesés. Ha nem volt, 

akkor még elképesztőbbé teszi az egészet. Végül is egy közintézmény 

adta ki a támogatásokat, míg a vásár egy magánipari rendezvény volt. 

Nem könnyű... 

látni, hogyan hangolódtak össze az intézkedések ebben a két ágazatban. 

A kiutasításokban két formális akadály is szerepet játszott. A 

jelentkezőknek meg kellett felelniük bizonyos objektív kritériumoknak, 

de végső soron a felvétel két felvételi bizottság döntésétől függött.16 A 

galériatulajdonosok számára mind a szubszidiárius tervbe, mind a 

vásárba való belépés fontos volt a pénzügyi előnyök miatt, de még 

inkább a közvetett jelző hatás miatt. Mind a támogatási tervben, mind a 

vásáron való részvétel a "minőség" szimbólumaként szolgált, ami a "jó" 

és a "rossz" galériák megkülönböztetését jelenti. Azok a galériák, 

amelyek nem rendelkeztek e két jelzővel, rosszabbul jártak. 

A jelek még vonzóbbak voltak, mert nem a minőséget voltak 

hivatottak jelezni. Ha a galériák összefogtak volna, hogy létrehozzanak 

egy intézetet a "minőségi" galériák minősítésére, az nem működött 

volna, mert ellentétes lett volna a művészetek liberális autonóm 

szellemiségével. Ugyanez azonban nem vonatkozik a meglévő 

osztályozásokon való szabad lovaglásra. Ebben az esetben a létező 

jelzések "asszociációs minőségjelzőként" szolgálnak, és így informális 

korlátokként szolgálnak. 

Mind a támogatási tervre, mind a vásárra nyomás nehezedett, hogy 

csökkentsék a résztvevő galériák számát.17 Ezért a két fél egy-egy 

bizottságot hozott létre a résztvevő galériák kiválasztására. Mindkét 

bizottság galériatulajdonosokból és független szakértőkből állt. A két 

bizottság között nem volt átfedés. Mint említettük, a vásár 

magánvállalkozás volt, míg a támogatásokat a holland kormány 

nyújtotta. Ennek ellenére, csodával határos módon, a két bizottság 



 

valahogyan mégis döntött egy 
 

 
TANÚSÍTVÁNYOK KIADÁSA A HOLLANDIAI KERESKEDELMI GALÉRIÁK SZÁMÁRA  267 



268 INFORMÁLIS AKADÁLYOK STRUKTÚRÁ JA A 

MŰVÉSZETEK  

 

a beillesztendő és kizárandó galériák szinte azonos felosztása. 

Vizsgáljuk meg, hogyan történhetett ez. 1992-ben a holland kormány 

által támogatott avantgárd művészet magas volt, és a vásár vezetői 

hajlandóak voltak lemondani bizonyos pénzügyi javadalmazásról az 

avantgárd művészet által biztosított presztízsért cserébe. Ezért mindkét 

bizottság független szakértőket, valamint a kormányzat-orientált 

avantgárd galériák üzleti szervezetének szakértőit hívta meg. Bár ezek a 

szakértők mind ismerték egymást, később tagadták, hogy előzetesen 

megbeszéltek volna egy közös stratégiát a galériák kiválasztására. És ez 

valószínűleg igaz is. Nem volt szükség összeesküvésre, mert a bizottság 

tagjai már "összhangban" voltak. Már akkor is ugyanazt a nyelvet 

beszélték. A diskurzusban minden megfelelő szót használtak, és 

"helyesen" alkalmazták a reprezentatív galériákra és művészekre 

vonatkozó ismereteiket más galériákra és művészekre. Mindenféle 

konspirációs szándék nélkül, "természetesen" ugyanarra a 

galériaválasztásra jutottak. A két bizottság tagjai ugyanannak az 

informális gátnak a kapuőrei voltak, amely a "minőségi" galériákat 

körülveszi.18 

 
 

5 Az informális akadályok jellemzői 

 
A fenti példában a szakértők a "jó" és a "rossz" galériák implicit 

definícióját használták, és így határozták meg a határokat és a 

korlátokat. A "jó" galériák, amelyek belül vannak, egy kiváltságos körhöz 

tartoznak; a "rossz" galériák kívül maradnak. Ugyanilyen implicit módon 

a bennfentesek a "jó" és a "rossz" művészet vagy a "jó" és a "rossz" 

művészek definícióit használják. Az alábbiakban az informális korlátok 

néhány stilizált jellemzőjét mutatjuk be. (A szociológia kiterjedt 

szakirodalmat kínál a kapcsolódó témákról, mint például a kapuőrök, 

osztályozások, hírnév, hálózatok és a tőketranszfer. 19 Ebben a 

fejezetben nem áll szándékomban ezeket a figyelmeket 

továbbfejleszteni. Elsősorban azért fogalmazom át a figyelmeket, hogy a 

művészetekben az informális akadályokat és a monopolizációt öko- 

nomikus szempontból magyarázzam). 

a Az informális akadályok ellenőrzése nem a kinevezettek vagy 

bármelyik intézmény kezében van. Ehelyett a hatóság egy névtelen 

szervezet. Olyan kapuőrök kollektívájától származik, akik nem 

feltétlenül ismerik egymást. Az elismerési formák definiálásával 

létrehoznak egy informális gátat. 

b Bárki, aki részt vesz a művészet és a művészek elismeréséről szóló 

diskurzusban, és aki képes befolyásolni a diskurzust, kapuőrnek 

számít. Művészek és más szakértők, mint például kritikusok, 



 

galériatulajdonosok, kereskedők, impresszáriók, köztisztviselők stb. 

mind kapuőrök lehetnek. 

c A művészetekről szóló diskurzusokban artikulálatlan kifejezéseket 

használnak. Jelentésük gyorsan változik.20 A kapuőrök ismerik 
ezeknek a változó 
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feltételek. A konnotációk "jó" és "rossz" művészeti stílusokra, 

irányzatokra, attitűdökre stb. utalnak.21 

d Mivel a stílusok leírása egyre nehezebbé válik, a stílusok helyett 
inkább néhány kulcsfontosságú művész nevét használják a felismerés 

körének jelölésére.22 E nevek alapján a kapuőrök meg tudják 
mondani, hogy mely művészek tartoznak vagy nem tartoznak egy 
bizonyos körbe. 

e A defined választások és a felismerési körök sokoldalúak. Változnak, 

ahogy a gát definiálásának folyamata irányt vált. Ez a fajta 

sokoldalúság a konteószavak, mint például a minőség, eredeti, hiteles, 

élvonalbeli vagy innovatív, valamint a más rokon művészeket is 

képviselő kulcsművészek neveinek használata révén lehetséges. 

f A kapuőrök olyan információs előnnyel rendelkeznek, amely lehetővé 

teszi számukra, hogy monopolizálják a diskurzust, ami viszont 

lehetővé teszi számukra, hogy könnyen kizárják mind a művészeket, 

mind azokat a szakértőket, akik nem értik eléggé a diskurzust. 

g A termelők és a fogyasztók számára egyaránt az informális korlátok 

azt jelzik, hogy a körön belüli művészek olyan tulajdonságokkal 

rendelkeznek, amelyekkel a körön kívüli művészek nem. 

h A gyakorlatban bármely művészeti ágon belül csak korlátozott számú 

különböző elismerési kör létezik, amelyek hatékonyan jelzik a 

minőséget. 

i A formális akadály gyakran ideiglenesen kapcsolódik egy informális 

akadályhoz. Jelzése az informális akadályra utal. Ez a jel a minőséget 

jelzi az asszociáció révén. 

j Bizonyos formális akadályok összekapcsolódnak, mert ugyanazt az 

informális akadályt képviselik. 

k Mivel a kormány nagymértékben finanszírozza a művészetek szakmai 

rendszerét, és így fizeti a számos kapuőrt, ezek a kapuőrök 

gondoskodnak a kormány érdekeiről. 

l Az informális akadályok jutalmazási rendszerként működnek.23 

Azzal, hogy a művészek egy adott akadályon áthaladva teljesítik 

annak követelményeit, osztozni kezdenek egy kiváltságos kör 

jutalmaiban. 

m Informális akadályok akadályozzák a versenyt. A körön belüli tagság 

korlátozott, ami több pénzbeli és nem pénzbeli jövedelmet jelent a 

bennfentesek számára, és kevesebbet a kívülállók számára. 

 
Az informális akadályok létezését a művészetekben általában csak 

hitelessé lehet tenni. Az informális akadályok és elismerési körök 

vizsgálatának figyelembe vételéhez gyakran a formális akadályoknál 

találhatunk figyelmet, mert ezek a formális akadályok néha átmenetileg 

informális akadályokhoz kapcsolódnak. A formális korlátok horgonyzási 

pontot és a minőség jól látható jelét, valamint szervezeti struktúrát 

kínálnak a kapuőrök számára. A formális korlátok a művészetekben 

könnyen felismerhetők. A továbbképzésre való bejutás, a diplomák, 
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A támogatások, díjak és kitüntetések, a művészeti egyesületbe való 

felvétel, a múzeumi vásárlások, a művészeti vásárokra való meghívások, 

az, hogy az ember munkáját egy neves zenekar adja elő, és az, hogy 

rangos tanári állást kap, mind a formális akadályok nyilvánvaló jelei. E 

korlátok közül sokan szavazatokat vagy a kooptáció formáit 

alkalmazzák. Ezek azonban azért hatékonyak, mert mögöttes alapokon 

nyugszanak. A kapcsolat azonban ideiglenes, mert a formális akadályok 

nem működhetnek a művészetekben a minőség jeleként offizikai és 

tartós módon. Ez ellentétes lenne a művészet és a művészek 

autonómiájával. 

Az ideiglenes rögzítésre az első ábrán egy példát mutattunk be. Az 

Alex által kapott támogatás típusa (werkbeurs) rendkívül fontos volt, 

mivel Hollandiában ez nagyon látható volt, és az elismerés egy fontos 

informális körbe való belépés jeleként funkcionált. Mint jel, feltűnő volt. 

(Jelként jelenleg kevésbé fontos.) A művészetekben ezek a "társulás 

általi minőségi jelek", amelyeknek soha nem célja a művészek 

minősítése volt, kevésbé kifogásolhatóak, mint az olyan állandó formális 

jelek, mint a diplomák, amelyek célja a művészek minősítése. Ezért, 

amikor a formális korlátok fokozatosan merevvé válnak, és elkezdik 

korlátozni a művészi szabad- domot, az informális korlát más formális 

jelekhez kapcsolódik. 

Amikor a kormányzat támogatja a művészeket, és amikor az emberek 

például zenei koncerteket vagy művészeti vásárokat szerveznek, 

formális akadályokat hoznak létre, és így - szándékosan vagy nem 

szándékosan - lehetővé teszik, hogy egy vagy több informális akadállyal 

lehorgonyozhassanak. Az ő beavatkozásuk nélkül az informális 

akadályok kevésbé lennének hatékonyak. Bizonyos mértékig a 

kormányzat és azok, akik egy zenei koncertet vagy vásárt szerveznek, 

felelősek az informális akadályok által létrehozott "jó művészet" kontra 

"rossz művészet" dichotómiáért. Mindazonáltal, mivel az informális 

akadály különböző formális akadályokat köt össze, néha nehéz 

pontosan meghatározni, hogy ki a felelős. Az illusztrációban a 

kormányzati támogatások hatását hangsúlyozták. Ugyanakkor azonban 

a fent említett vásár is meghatározó lehetett volna. (Alex munkáit a 

vásáron állították ki, és a kormánybizottság tagjai ott láthatták a 

munkáit. Az "elismerés öröme" jelensége gyakran azt jelenti, hogy a 

bizottsági tagok hamarabb adnak támogatást olyan művészeknek, 

akiknek a munkáját már látták, mint olyanoknak, akiknek a munkáját 

még soha nem látták). Ezért a kormányzati korlátok részben a piaci 

korlátoktól függenek, és fordítva. Mindazonáltal az akadályok egyik 

típusa gyakran dominál. Hollandiában például általában a kormányzati 

akadály a fontosabb akadály, ahogyan azt az figyelemben láttuk. 

Az informális akadályok hozzájárulnak a művészeti 



 

monopolizációhoz. Az elismerés körének monopolizálódási foka attól 

függ, hogy a kapuőrök egy csoportja mennyire sikeres a csoport 

méretének korlátozásában és a bevételek növelésében. Ebből a 

szempontból nem számít, hogy a monopolizáció vagy sem. 
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szándékos, és a kapuőrök tevékenységét összehangolják. 

A művészetekben a számok formális ellenőrzésével szemben 

informális akadályok is léteznek. Ezek korlátozzák a művészek számát 

az elismerés körében, és növelik a művészek pénzbeli és nem pénzbeli 

jövedelmét. A szakértők, köztük a művészek, akik egy adott diskurzust 

osztanak meg, kapuőrként működnek (102. tézis). 

 
 

6 Az informális akadályok védik a kollektív hírnevet 

 
Mivel a legtöbb művészeti ágban már most is óriási a kínálat, a 

művészet fogyasztói bőséges választékkal rendelkeznek. A döntés 

azonban nem könnyű. Gyakran szakértőnek kell lenni ahhoz, hogy az 
ember felismerje egy adott műalkotás értékét például a popzene és a 

kortárs képzőművészet túlkínálatában. Jelentéktelen az adott mű, vagy 

egy új és fontos irányzat kezdetét képviseli? Az új művészet 

tekintetében van egyfajta "ízlésbizonytalanság".24 A művészet sokféle 

irányba mozog, és még a szakértők számára is nehéz megjósolni a 

hosszú távú fejleményeket. Mindazonáltal a szakértők még mindig 

jobban tudják, mi a menő és mi nem, mint az átlagfogyasztó. Mivel az 

információ aszimmetrikus, mint például a használt autók esetében, a 

szakértők különböző minőségi jelzésekkel segítik a fogyasztókat a "jó" 

és a "rossz" művészet megkülönböztetésében.25 

A művészeti hírnév a minőséget jelzi. A használt autókereskedés 

ajtaján lévő tanúsítványhoz hasonlóan a hírnév bizonyos 

tulajdonságokat ígér a fogyasztóknak, amelyeket a hírnév nélküli 

művészek nem tudnak nyújtani. Mindazonáltal a hírnév nem igazolás; 

nem egy darab papír, amely bizonyos jogokat biztosít a tulajdonosának, 

olyan jogokat, amelyeket valamilyen hatóság garantál. Ehelyett a hírnév 

a művészetekben egy olyan diskurzus része, amelyben számos hírnév 

alakul ki, értékelődik, változik, romlik vagy védekezik. 

A hírnévnek van (1) egy egyéni és (2) egy kollektív összetevője. Az 

egyéni összetevő a művész személyes védjegye. A művészek általában 

bizonyos autentikus jellemzőkről ismertek a munkájukban, amelyeket 

nem osztanak meg más művészekkel. Ez a személyes "védjegy" a 

hírnevük lényeges részét képezi. Mivel a szakértők, beleértve a 

kollégákat is, folyamatosan értékelik a művészek műveinek autentikus 

tulajdonságait, például Freud hírneve sok tekintetben különbözik 

Auerbach és Kitaj hírnevétől, még akkor is, ha mindannyian ugyanahhoz 

a figuratív festők csoportjához tartoznak. 

A hírnév kollektív összetevője a rokon művészek egy csoportján 

belüli hasonlóságokon alapul. A hírnév kollektív aspektusa fontos 

szerepet játszik mindaddig, amíg a művészek nem számítanak a csúcsnak a 

saját rész- 
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ular művészeti forma. Ez a szempont egy képzeletbeli jel vagy minőségi 

jel, amely a rokon művészek csoportját körülvevő informális korláthoz 

kapcsolódik. (Mint megjegyeztük, manapság ezeknek az "iskoláknak" 

általában nincs nevük, hanem egy vagy két meghatározó művész neve 

alapján ismertek.) A kapuőrök döntenek arról, hogy kiket engednek be 

(egy bizonyos hírnév elérése érdekében), és kiket tartanak távol. 

Valójában a diskurzus résztvevői időnként beengedik a művészeket, 

kedvező hírnévvel ruházva fel őket, míg másokat elutasítanak, vagy 

megfosztanak kedvező hírnevüktől. Így a bennfentes művészek kedvező 

hírnevét meg lehet védeni. A művészek beengedése gyakran 

kooptációról szól, de a diskurzus által meghatározott korlátok között. 

Bár a jó hírnév védelmére nem léteznek jogi eszközök, az elkövetők 

megbüntetése nyilvánvalóan lehetséges. A kedvező hírnév elvétele a 

bűnösöktől ugyanolyan, mint a bizonyítvány visszavonása. A művészek 

negatív hírnevet kapnak, és elkezdik elveszíteni a bevételeiket. Ezért 

van az, hogy Margaret az illusztrációban vonakodik megmutatni az 

Alfréddal való kapcsolatát. Attól fél, hogy az emberek tudomást 

szereznek a kapcsolatról, és más fényben kezdik látni a munkáját. Ez 

végül árthat a hírnevének. 

 
 

7 A művészeti innovációkat védik és közvetve jutalmazzák 

 
A hírnév fontosságának elismerése segít megérteni az innováció 

széleskörű jelenlétét a művészetekben. Első pillantásra úgy tűnik, hogy 

a művészetekben kevés díjat kap az innováció. Nincsenek a művészeti 

innovációt védő törvények. Bár a szerzői jogi törvények védik a 

tényleges termékeket, mint például a szövegeket, dallamokat, 

tánclépéseket vagy képeket, a szerzői jog nem védi a műalkotásban rejlő 

művészi stílusok innovációit. Elméletileg a szabadalmi jog védhetne 

néhány ilyen újítást, ahogyan az iparban is, de a gyakorlatban a 

szabadalmi jog nem igazán alkalmazható a művészetekben. A törvény 

egyértelmű kritériumokat követel meg. Az ipari innovációk esetében 

ezeket a kritériumokat specifikációk formájában adják meg. A stílusok 

leírásai azonban mindig kétértelműek lesznek. 

Mondrian stílusát például bárki lemásolhatja. Nemcsak a Mondrian 

stílusában dolgozó művészek, hanem a Mondrian-szerű mintákat 

használó zuhanyfüggönygyártók (és Yves Saint Laurent) is szabadon 

profitálhattak az ő újításaiból, amennyiben nem másolták közvetlenül 

Mon- drian munkáit. Más szóval, Mondrian stílusbeli újításával 

kapcsolatban nem létezik a kisajátítás jogi rendszere.26 

Ugyanakkor az innovációk költségei általában magasak. Néha egy 

vagy több művész több éves "kutatása" előzi meg az új stílusban rejlő 



 

innovációt. Ezért, más rendszer nélkül, a 
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díjazás nélkül könnyen megszűnhet az innovációra való ösztönzés a 

művészetek terén. Ha a kormányok és más adományozók nem 

finanszíroznák a tudományos kutatások nagy részét, ugyanez történne a 

természettudományokban is, ahol a szabadalmak néha szintén 

valószínűtlen lehetőséget jelentenek. Ezért analógia alapján a 

művészetek állami támogatása mellett is lehet érvelni, és ez már meg is 

történt az innováció elősegítése érdekében.27 

A művészeti innováció támogatásának szükségessége logikusnak 

tűnik. Ez azonban nem így van, mert sok alkotó és előadóművész 

ennyire vágyik az innovációra. Bár nem minden művészeti ág 

egyformán értékeli az innovációt, a változás és a fejlődés a modern 

alkotó- és előadóművészetre egyaránt jellemző.28 Miért foglalkozik 

olyan sok művész az innovációval, ha az valójában egy nem profizibilis 

törekvés? 

Bár a művészeti innovátorok nem részesülnek jutalomban a 

szabadalmak eladásával, mégis részesülnek jutalomban. Az a tény, hogy 

a piacon kívüli kapuőrök az innovatív művészeknek hírnevet adnak az 

innovációról, más jutalmakhoz is hozzájárul. A kapuőrök kedvező 

hírnevet biztosítanak az újítóknak, ami jelzésként szolgál, státuszt ad 

nekik, és közvetve növeli a piaci jövedelmüket is. Az utánzók viszont 

kedvezőtlen hírnevet kapnak, és így az újítók hírneve védetté válik. 

Ez azt jelenti, hogy míg a szabadalmak formális akadályként 

szolgálnak a piacon, a művészetekben a szabadalmak helyébe fontos 

informális akadályok lépnek. A törvény védi a szabadalomtulajdonosok 

jogait. Csak azok használhatják a szabadalmaztatott ötleteket, akik 

hajlandóak megfizetni az árat. Leslie Singer felvetette, hogy a jelentős 

modern művészeti múzeumok igazgatói félig szabadalmi office-t 

működtetnek, mert félig szabadalmat kínálnak az újító művészeknek 

azáltal, hogy hírnevet adnak nekik az innovációról.29 Azzal, hogy 

egyeseknek megadják ezt a hírnevet, másoknak pedig megtagadják, egy 

informális korlátot tudnak ellenőrizni. Ezért a múzeumigazgatók olyan 

szakértők, akik jelentős szerepet játszanak a hírnév megteremtésében. 

Mindazonáltal nem szabad eltúlozni a múzeumigazgatók befolyását. A 
hírnév gyakran már jóval az igazgatói szerepvállalás előtt kialakul. Ezért 
a kapuőrök kollektívájának fogalma megfelelőbb. Ők teremtik meg és 

értékelik az innováció hírnevét.30 

A tudománynak, a művészet ikertestvérének is meg kell küzdenie 

azzal a ténnyel, hogy sok újítás nem védhető jogilag. A tudományok 

azonban rendkívül intézményesített és formális jutalmazási rendszerrel 

rendelkeznek. A tudományok a certifizált rangok és címek rendszerét 

alkalmazzák, amelyet a kollégák vezetnek. A művészeteknek nincsenek 

offizikai rangjai és címei. Ehelyett folyamatos diskurzuson alapuló 

informális korlátok strukturálják a művészeteket. Ezek a korlátok 

egyensúlyt teremtenek a változatosság és a folyamatosság között. Az 

egyensúly az idők során változik, és művészeti formánként változik. 

Egyes művészeti ágakban, mint például a klasszikus zene, 
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a folytonosság az első. Másokban, például a képzőművészetben és a 

popzenében a változatosság és a változás fontosabb.31 

Bár a szabadalmi törvények a legtöbb művészeti újításra nem 
alkalmazhatók, ezek az újítások nem maradnak teljesen védtelenek. 
A kapuőrök által létrehozott informális akadályok védik az innováció 

hírnevét, ami elismeréshez és közvetve pénzbeli jövedelemhez vezet 

(103. tézis). Mivel a művészeket közvetve jutalmazzák újításaikért, 
létezik egyfajta kisajátítás. 

 
 

8 A művészetek strukturáltak és a fejlesztések irányítottak 

 
A diskurzusok változnak, és az informális akadályok folyamatosan 

fejlődnek. Mindazonáltal ezek az akadályok a művészetek gazdaságát 
korlátozzák; a gazdaság kevésbé nyitott, mint várták. Az informális 

akadályok nemcsak konfiniálják, hanem strukturálják is a művészetek 

gazdaságát (104. tézis). Ezért az emberek művészeti tevékenységének 

eredményei nem teljesen kiszámíthatatlanok. Ebben az összefüggésben 

néhány megjegyzést teszek a művészetekben bekövetkező változások 

eredetéről és mechanizmusáról. Ezek hozzájárulhatnak a művészetek 
gazdaságának megértéséhez. (A téma részletes tárgyalása azonban kívül 

esik e könyv keretein). 

Amikor a kapuőrök találkoznak, például a támogatásokról döntő 

bizottságokban, ugyanazt a nyelvet beszélik, mert ugyanabban a 

diskurzusban részesültek. Ezért hajlamosak könnyen egyetérteni, néha 

saját megdöbbenésükre is.32 A folyamaton belül a diskurzus változik. Az 

új felismerések fokozatosan bekúsznak a diskurzusba, és befolyásolják a 

döntések kimenetelét. 

A modern művészetben különböző iskolák vagy stílusok jönnek és 

mennek. A konténerfogalmak artikulálatlanságát kihasználva 

"dialektusok" alakulnak ki. Amikor egy új stílus fennmarad, a dialektus 

influencezni kezdi a fő diskurzust. És amikor egyre inkább 

észrevehetővé válik, a fő szakértők és a kollégák elkezdik értékelni az új 

iskolát vagy stílust. Ebben a szakaszban a meglévő kapuőrök 

nevetségessé teszik az új stílust, figyelik, tisztelik, érvelnek az 

elismerése mellett, sőt elkezdik "gyártani". Ez egy adok-kapok az 

újonnan érkezők és a már bevált szakértők és kollégák között. Ily 

módon a központi diskurzus belülről változik. És így a korlátok is 

változnak. 

Általában csak egy domináns diskurzus van. Ennek ellenére 

esetenként két diskurzus közötti küzdelem hosszú ideig eldöntetlen 

maradhat, mint például a 3. fejezetben tárgyalt avantgárd (kortárs) és 

hagyományos (modern) művészet közötti küzdelem Nagy-Britanniában. 



 

Ebben az esetben két diszkurzus létezik egymás mellett, amelyeknek 

megvannak a maguk kapuőrei és kihívói, és amelyek nagyrészt belülről 

változnak. 
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Bár egy diskurzus flexibilis, tévedés lenne azt feltételezni, hogy egy 

diskurzus bármilyen formát felvehet. Egy művészeti formának története 

van. Idővel felhalmozódott a kulturális tőke, amit nem lehet egykönnyen 

visszacsinálni. Még ha a csoportok nem is értenek egyet, mindig van 

valamilyen közös alapjuk, amin meg tudnak állni. Mindenekelőtt ennek 

a figyelemnek köszönhető, hogy a bizottság tagjai megértik egymást.33 

Azáltal, hogy az új stílusok előtt álló akadályokat ellenőrzik, a kapuőrök 

közvetve definiálják a művészetet. Ellenőrzik, hogy az új fejlesztések 

tiszteletben tartják-e a szakterület magját, vagy olyan irányba viszik-e azt, 

amit ők nem hagynak jóvá.34 

A művészetek informális akadályaiba fektetett tekintély vagy hatalom 

a bennfentesek, művészek és más szakértők csoportjainak kezében van. 

Ebben a tekintetben nem mindenki, aki részt vesz a korlátot övező 

diskurzusban, ugyanolyan hatalommal rendelkezik. Például egy fontos 

modern művészeti múzeum igazgatójának valószínűleg nagyobb szava 

van, mint egy helyi újságba író kritikusnak. Ez alátámasztja a 3. 

fejezetben leírt következtetést, miszerint nemcsak a gazdagok pénzének 

hatalma, hanem a nagy kulturális tőkével rendelkezők szavainak 

hatalma is influenciát gyakorol a művészet definíciójára, olyan 

influenciát, amellyel a többség nem rendelkezik. Mivel a művészet 

definiálásának hatalma egyenlőtlenül oszlik meg, a művészetek nem 

olyan nyíltak és szabadok, mint amilyennek látszanak. 

A művészetek hozzáférhetetlen vagy nyitott jellege attól is függ, hogy 

a művészet meghatározásának hatalma hogyan cserél gazdát. Legyőzik 

vagy önként adják át? Van-e benne öröklődési elem abban az 

értelemben, hogy a jelentős művészek és szakértők inkább a saját 

fajtájuknak adják át a hatalmat, mint idegeneknek? Kívülről szemlélve 

az átvétel ilyen rendszere a monopolizáció egy újabb formáját jelentené, 

amely tovább csorbítja a művészi szabadságot. 

A művészetekben a kulturális tőke és a társadalmi tőke fontos 

hatalmi források. Ezek teszik lehetővé a szakértők, köztük a művészek 

számára, hogy részt vegyenek a releváns diskurzusokban. Tőkéjük a 

kapcsolatokban és a hálózatban, a művészeti forma történetének, 

fejlődésének, a releváns művészek nevének és az aktuális terminológia 

pontos értelmezésének ismeretében rejlik. Hatalmuk azonban sosem 

vitathatatlan. Ha másoknak sikerül növelniük kulturális és társadalmi 

hatalmukat a diskurzuson belül, akkor az első kulturális és társadalmi 

tőkéjének értéke csökken. Ezért azáltal, hogy az érintett szakemberek és 

művészek ellenőrzik az elismerés köreihez való hozzáférést, beleértve a 

kormányzati pénzeket is, közvetett eszközük van arra, hogy kulturális 

tőkéjüket megóvják és továbbadják, akinek akarják. 

Általában a fontos kapuőrök hajlamosak olyan művésztársakat vagy 

művészbarátokat előnyben részesíteni, akik ugyanahhoz a művészeti 

iskolához tartoznak, sőt, akár ugyanazokhoz a főiskolákhoz, ahol a 

kapuőrök tanultak vagy tanárként dolgoztak. Ez azt jelenti, hogy a 

befogadáshoz a kulturális tőke, valamint az újonnan érkezők társadalmi 



 

tőkéje is számít. Ezek a "rokonok" vagy "újoncok" valószínűleg 

tiszteletben tartják a kulturális 
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a kapuőrök tőkéje.35 (Az ábrán szereplő Alfréd nyilvánvalóan nem egy 

fontos kapuőr, hanem egy kívülálló. ) Bár Alfréd talán influ- enciált 

Margitnak, ő mégis csatlakozott egy kialakult elismerési körhöz, 

amelynek megvoltak a maga vezető művészei. Mivel Margaret nem 

kockáztat, és nagy gondot fordít arra, hogy ne sértse meg a kollégáit, 

inkább újonc, mint lázadó. Mindazonáltal időnként a kapuőrök is 

behívnak egy-egy "lázadót". Néha a fiatal lázadóval való szövetség 

lassíthatja a kapuőrök tőkéjének leépülését). 

Pályafutásuk végén a régi gárda hatalma szükségszerűen csökkenni 

fog, de tőkéjük továbbra is értékes és elismert maradhat. A pártfogoltak 

maguk választják meg az irányt, de tartózkodni fognak attól, hogy 

kigúnyolják a régi gárda elavult tőkéjét, és továbbra is tisztelettel 

adóznak. Ily módon az idősebb művészek kulturális tőkéje tovább él a 

fiatalabb kollégák munkájában, és a szakosodás magjának részévé válik. 

Így növelik a sikeres idősebb művészek esélyeiket arra, hogy 

művészetük túlélje őket. 

Mivel az informális korlátok védik a kiváltságos pozícióból származó 
előnyöket, lehetővé teszik a kooptációt, segítenek az előnyöket az 

"utódok" felé irányítani, és néhányszor az érintett művészek halálán 

túl is biztosítják a kiváltságokat, monopolizációhoz vezetnek (105. 

tézis). 
A fent leírt, nagyrészt nem szándékos mechanizmus más szakmákban 

is jelen van, mindenekelőtt a tudományokban. A különbség az, hogy a 

művészetekben az újonnan érkezők indokolatlanul elvárják, hogy a 

művészetek nyitottak legyenek. Ezért tömegesen érkeznek, rosszul 

tájékozottak és nincsenek tisztában a művészetekben tapasztalható 

információs monopolizáció mértékével. 

 
 

9 Egyesek kockázatai mások rovására csökkennek 

 
Az informális akadályok miatt a művészetek strukturáltak és részben 

monopolizáltak, de a strukturáltság informális és nehezen felismerhető. 

Az informális monopolizáció a kiváltságos területeken élő művészek 

kockázatainak csökkenését okozza, míg az ezeken a területeken kívül 

élő művészek kockázatai magasabbak.36 A kiválasztott területeken az 

átlagos jövedelem - elismerés és általában némi pénz formájában - 

magasabb, mivel sokan vannak kirekesztve, és a számok viszonylag 

kicsik. Ezért a verseny kevésbé intenzív. Ezeken a területeken összevont 

erőfeszítéseket tesznek a művészek hírnevének támogatására. A 

művészeket informálisan is védik az innovációikban rejlő szellemi 

tulajdon ellopásával szemben. Ezenfelül a kockázat tovább csökken, 

mivel a kapuőrök részlegesen ellenőrzik a művészetről szóló diskurzus 
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alakulását. Ezért kisebb az esélye annak, hogy teljesen váratlan 

fejlemények következnek be, mint máshol. 
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Az informális struktúrák a művészetek egyes területeit némileg 

jobban előre meghatározhatóvá teszik, és így kevésbé kockázatossá a 

résztvevők számára. De ez nem teszi ezeket a területeket biztonságos 

menedékké. A művészi karrier azonban még ezeken a területeken sem 

hasonlítható össze például az egyetemi karrierrel. A kockázatok 

viszonylag magasak maradnak. Mindazonáltal, ha egy művész kilép 

ezekről a területekről, a kockázatok még nagyobbak lesznek. A 

kockázatok csökkentése a belső körökben fokozott kockázatokat jelent 

a strukturálatlan külső zónában. Más szóval, egyesek mások rovására 

profitálnak. 

Amikor a művészetet elképzelem, egy nagy külső zónát képzelek el, 

amelyben sok sikertelen művész él, és egy kis belső zónát, amely kis 

számú, többé-kevésbé sikeres művészből áll. Az én képemben a 

magasság az elismerést jelenti. A nagy külső zóna egy sík, a belső zóna 

pedig egy hegyoldal a sík közepén, néhány csúccsal. A hegylánc kezdete 

és a különböző magasságú kontúrok az elismerés három vagy négy 

egymást követő körét jelzik. Mivel az azonos művészi tehetséggel 

rendelkező újoncoknak látszólag ugyanolyan kicsi az esélyük arra, hogy 

a síkságon átkelve elérjék a hegyet, úgy tűnik, hogy a barátságtalan 

külső zónában mindannyian ugyanolyan rosszul járnak. Ez azonban 

nem igaz. A társadalmi, kulturális és gazdasági tőke egyéb különbségei 

miatt a művészeti pályára újonnan érkezők különböző kockázatokkal 

szembesülnek. Átlagosan azok, akiknek sikerül átlépniük az első 

akadályt, a síkságot, több társadalmi, kulturális és gazdasági tőkével 

rendelkeznek, mint a többiek. Ezt követően pedig egyre kevesebb 

művész éri el a magasabb hegycsúcsokat, azaz az elismerés magasabb 

köreit. Újra és újra több és más tőkére van szükség a továbbjutáshoz. 

Egy részüket útközben gyűjtötték össze, más tőkék már ott voltak. A 

legtöbb művésznek azonban soha nem sikerül elhagynia a külső zónát. 

Az 5. fejezet szerint a művészek rosszul tájékozottak a művészetekkel 
kapcsolatban; a szabadságról és az autonómiáról szóló mítoszok miatt 

nem látják az akadályok teljes mértékét. Ezért sok olyan ember lép be a 
művészvilágba, aki nem lépett volna be, ha tisztán látja az akadályokat. 
Mivel a művészetekben a számok ellenőrzése inkább informális, mint 

formális, a művészeti karriert fontolgató emberek általában rosszul 

tájékozottak; azt hiszik, hogy a művészetek nyitottabbak, mint amilyenek 

valójában, és nincsenek tisztában azzal, hogy milyen mértékben jellemzi 

a művészeteket az informális monopolizáció (106. tézis). 

 
 

10 Következtetés 

 
Miért tagadja Margaret a korábbi illusztrációban nyilvánosan a 
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kapcsolatát egy művész barátjával, akinek a munkáit csodálja? És miért 

olyan fontos a művészek számára, hogy a kormány kegyeibe fogadják 

őket? Margaretnek 
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átlépte azt az informális korlátot, amely a fiatal, sikeres avantgárd 

művészek vonzó körét övezi. Nem akarja veszélyeztetni a pozícióját 

azzal, hogy túl sok nem megfelelő kapcsolatról lepleződik le. Eközben a 

művészek azért törekszenek az állami elismerésre, mert ez jelenti azt az 

informális korlátot, amely megkülönbözteti a "jó" és a "rossz" 

művészeket. 

Egyrészt a művészetek gazdasága kivételes, mert kevés a foglalkozási 

szabályozás. A művészeti tevékenység gyakorlásához vagy ahhoz, hogy 

valaki művésznek nevezze magát, nem szükséges diploma. A művészeti 

ismeretek meglévő testületeibe való bejutás szintén nem szabályozott. A 

szabályozás mindkét formája tabu, mert a művészeteknek meg kell 

védeniük autonóm imagójukat. A művészeteknek nyitottnak kell 

tűnniük. Másfelől azonban a művészetek gazdasága kivételes, mert 

számos informális korlát létezik, amelyeket nehéz megállapítani, és 

amelyek végső soron csökkentik a művészetek nyitottságát. 

A sikeres művészek és más kapuőrök ellenőrzik az informális 

akadályokat. Ahogy Margit esetében is történt, csak korlátozott számú 

művész kerül be az elismerés meghatározott köreibe. Sokoldalú 

szabályok alakulnak ki és érvényesülnek a bennfentesek közötti 

diskurzusok során, akik nem feltétlenül ismerik egymást. Az ilyen 

diskurzusok segítségével épülnek, értékelődnek vagy rombolnak a 

hírnevek. 

A hírnév hasonlít a piaci tulajdonjogokhoz, mert amikor a szakértők 

és a kortársak elismerik egy adott művész vagy művészcsoport stílusát, 

egy másik művész vagy csoport már nem tarthat igényt erre a stílusra. 

Ezért, bár a művészek nem szerezhetnek szabadalmat munkájuk 

törvényes védelmére, újításaik mégis informális védelmet élveznek. 

Kiderült, hogy a fejezet bevezetőjében mind a művész, mind a 

közgazdász tévedett, amikor azt feltételezte, hogy a művészetekben 

kevés akadály létezik. A művészetekben több akadály létezik, és a 

művészetek strukturáltabbak, mint azt a számok formális 

ellenőrzésének hiányában várnánk. A művészetekbe belépő emberek 

gyakran nincsenek tisztában a számos akadállyal. Azt hiszik, hogy csak a 

tehetség és a kemény munka számít. Sok művész halála napjáig így fog 

gondolkodni. Ez a hozzáállás a művészek habitusának része. A 

művészek nyilvánvalóan tájékozatlanok. Alábecsülik az akadályok 

jelentőségét, ezért a művészek tömegesen jönnek, és az átlagjövedelmük 

alacsony. Ez azt jelenti, hogy a művészeti pályára lépők nagy számának 

és alacsony jövedelmének másik magyarázata az akadályok 

viszonylagos láthatatlansága a művészetekben. 

A művészetek egy nehéz pályának tűnnek. Úgy tűnik, hogy mindenki 

ugyanolyan rosszul áll, mint mindenki más. Ennek ellenére, olyan 

okokból, amelyeket senki sem ért, egyesek megtalálják az utat, míg 
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mások nem. Ez a fejezet remélhetőleg világossá tette, hogy vannak olyan 

mögöttes struktúrák, amelyek privi- 
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egyeseket mások kárára. A gyakorlatban a művészetekben a csökkentett 

kockázatú területek elsősorban a megfelelő típusú tőkével rendelkezők 

számára vannak fenntartva. 

 
 

Megbeszélés 

 
1 Az egyik nézet szerint a művészet egy rendkívül anarchista ágazat, 

ahol mindenki csak saját magával törődik. Egy másik nézet szerint a 

művészet inkább egy csatatérhez hasonlít, ahol a sikeres művészek 

tanítványok seregeit vezénylik, és más kapuőrökkel együtt 

"megszervezik" a művészetet, hogy nyomot hagyjanak a 

művészettörténetben. Mi az Ön véleménye? 

2 Ebben a fejezetben a magyarázat egy része olyan területekre került 

át, amelyekkel ez a könyv nem foglalkozik. Mi a művészeti fejlődés 

eredete? Hogyan alakulnak ki és hogyan fejlődnek az informális 

struktúrák és a monopolizáció? Hogyan keletkeznek a 

tőkekülönbségek? Ki tudná fejteni ezeket a témákat? 



283 KÖVETKEZTET

ÉS  

 

12. fejezet  

Következtetés: kegyetlen gazdaság 

Miért olyan tartós a művészetek kivételes 

gazdasága? 

 
Bocsánatkérés azért, hogy nem a művészetekre megyek 

Alex egy klasszikus zenei koncerten találkozik Marcóval. Amikor Alex 

elmondja Marcónak, hogy ő képzőművész, Marco bevallja Alexnek, hogy 

néhány évvel korábban azt tervezte, hogy zenei konzervatóriumba megy 

zeneszerzést tanulni. Elmagyarázza, hogy jól zongorázik, és hogy nyert 

már néhány díjat a fiataloknak szóló kon- cenzusokon. Beszélgetésük 

során elárulja, hogy megbánta, hogy helyette informatikai szakra ment. De 

a sajnálkozása romantikusnak tűnik; olyan sajnálkozásnak, aminek az 

emberek el tudnak engedni. Alexet inkább az a tény ragadja meg, hogy 

Marco bocsánatkérően nyilatkozik arról, hogy nem a művészeti pályát 

választotta, mintha valami rosszat tett volna, és most bocsánatot kellene 

kérnie. Talán azért érzi úgy, hogy bocsánatot kell kérnie, mert Alexnek 

sikerült művészeti pályára lépnie. Marco véleménye szerint Alex 

helyesen cselekedett. 

Ez már korábban is megtörtént Alexszel: az emberek bocsánatot kérnek, 

amiért nem a művészeteket választják. Marco azonban az első, aki 

megmagyarázza, miért mentegetőzik. Megjegyzi, hogy a művészetek 

elengedésével úgy érzi, hogy valami különleges dologról maradt le. Azzal, 

hogy nem lett művész, ártott magának, mintha megcsonkította volna 

magát. Beletehette volna önmagát, a személyiségét a kom- pozícióiba, 

ami lehetővé tette volna, hogy a személyisége kibontakozzon. Teljesebb 

emberré vált volna. Sőt, tartozott volna, tartozott volna a művészet 

világához. De nem csak ő az, aki veszített. 

- Alex nem gondolhatja őt arrogánsnak - de a társadalom is veszített ezen 

a sajnálatos döntésen. Ha azzá a zeneszerzővé vált volna, aki lenni akart, 

biztos benne, hogy valami jelentőset tudott volna nyújtani a 

társadalomnak. Csatlakozhatott volna azon művészek csoportjához, akik a 

művészet, a civilizáció történetét alakítják. Igen, szégyelli a döntését, és 

mélyen legbelül bűntudata van. Alex elmondja neki, hogy tehetsége 

ellenére rendkívül csekély esélye lett volna arra, hogy valóban hivatásos 

zeneszerzőként érvényesüljön. Marco azt mondja, hogy ez csak ront a 

helyzeten. Ez azt bizonyítja, hogy ő egy gyáva, egy olyan ember, aki 

biztosra akar menni. 

Alexnek el kell ismernie, hogy Marco nem tűnik túl kalandvágyó 

embernek. Sőt, Alex észreveszi, hogy Marcót "burzsoának" tartja, pedig 

Alex tudja, hogy gratulálnia kellene Marcónak ahhoz a döntéséhez, hogy 



 

jövedelmező karriert választott. 
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Alex mindenhol felfedezte a Marcóhoz hasonló embereket, még egy olyan 

szegény országban is, mint Brazília. Alex (a szerző alteregója) ezt a 

fejezetet a brazíliai Recifében írta. Egy nap, amikor Recife új 

városrészében egy alternatív bárban járt, Alex találkozott egy nővel, 

Mariával, aki elmondta neki, hogy mindig is táncos akart lenni, de végül 

úgy döntött, hogy nem lesz az. Alexnek feltűnt, hogy a nő pontosan 

ugyanolyan bocsánatkérő hangon beszélt erről, mint Marco. Egy másik 

este Maria bemutatta Alexet egy táncoscsoportnak. Akkoriban egyikük 

sem volt alkalmazott. Mindazonáltal néhányan Brazília különböző 

városaiban működő, peremtáncos társulatoknál dolgoztak, és remélték, 

hogy ezt a munkát folytatni tudják. A meglepő az volt, hogy a brazil fringe 

táncszíntérről szóló leírásaik nagyon hasonlítottak a hollandiai fringe 

táncszíntérre: ugyanaz az elkötelezettség, ugyanazok a nehézségek, 

ugyanazok a nagy táncoscsoportok, akik csak néha dolgoznak. A 

művészetek és a művészetek gazdaságának alapját képező alapvető 

meggyőződések sokkal nemzetközibbek, mint Alex gondolta. 

 

Marco bocsánatkérő magatartása a művészetek kivételes 

gazdaságosságának középpontjában áll. Míg Marco talán sajnálatos 

módon úgy döntött, hogy nem folytatja a művészetet, sokan mások 

éppen az ellenkezőjét döntik el. Azért lépnek be a művészet világába, 

mert a művészet rendkívül vonzó, az alacsony jövedelmi kilátások 

ellenére is. A művészetek nyújtanak valami "pluszt", ami miatt Marco 

elnézést kér. 

Azért indultam neki ennek a könyvnek, hogy megmagyarázzam, miért 

olyan alacsonyak a jövedelmek a művészetekben, és miért maradnak a 

művészetek olyan vonzóak, valamint a művészeteknek juttatott nagy 

mennyiségű adományok és támogatások jelenségét. A folyamat során 

kiderült, hogy a művészetek gazdasága sok tekintetben kivételes 

gazdaság. Ebben a záró fejezetben felsorolom azokat a szempontokat, 

amelyek a művészetek gazdaságát kivételessé teszik. Összefoglalom 

továbbá a könyv figyelmeit az alacsony jövedelmekkel és a nagy 

ajándékozási szférával kapcsolatban. Mindezek tetejébe megpróbálom 

elemezni az eredményeket, megkísérelve megválaszolni, figyelembe 

véve, hogy a művészetek gazdasága kegyetlen vagy kegyetlen 

gazdaságnak minősíthető-e, másodszor pedig, hogy a művészek 

feláldozzák-e magukat vagy feláldozzák-e magukat ebben a kegyetlen 

gazdaságban. 

Művészként tisztában vagyok vele, hogy a művészet nem adta meg 

nekem azt a romantikus alter- natívát, amit reméltem. Művésznek lenni 

csak rengeteg kemény munka és rosszul fizetett munka. Ennek ellenére 

továbbra is hiszek abban, hogy minden küzdelmem végül megéri a 

fáradságot. Meggyőződésem, hogy az elkövetkező években valami 

jelentőset fogok hozzátenni a művészet történetéhez. Mivel a munka 

nehéz és rosszul fizetett, nagy szükségem van erre a fajta hitre, hogy 
kitartsak. Társadalomtudósként most már tisztában vagyok azzal, hogy a 



 

művészet sokak számára kemény hely, akik belevágnak. A gazdaság 

kegyetlen. Ez egy kivételes gazdaság is. A művészetet övező mítoszok 

miatt a művészetek gazdasága tartósan kivételes. 
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1  A művészetek gazdasága kivételes gazdaság 

 
E könyv során olyan képet rajzoltam a művészetek gazdaságáról, amely 

megmutatja annak kivételes jellegét. Az alábbi táblázat néhány kivételes 

szempontot sorol fel, ahogyan azok e könyv lapjain megjelentek. Ezek 

együttesen egy kivételes gazdaságot ábrázolnak. 

 
táblázat A művészetek gazdaságának kivételes 

jellegéhez hozzájáruló szempontok 
 

1 A művészeti termékek értékelése általában aszimmetrikus; az 

egyik csoport felnéz a másik csoport magas művészetére, míg az 

utóbbi lenézi az előbbi csoport alacsony művészetét. (1. fejezet) 

2 A művészetekben: (1) a gazdaságot megtagadják; (2) a nem 

kereskedelmi jellegűség profikálható; (3) a kereskedelmi 

tevékenységeket leplezik. (2. fejezet) 

3 A művészetnek és a művészeknek kivételesen magas státusza van. 
(Fejezet1 ) 

4 A művészek figyelmen kívül hagyják vagy tagadják a jutalomra 

való orientáltságukat. (4. fejezet) 

5 A művészetekben a csúcsjövedelmek rendkívül magasak, 

magasabbak, mint más szakmákban. (5. fejezet) 

6 A művészek nagy többsége kevesebbet keres, mint más 

szakemberek. Az órabér alacsony vagy akár negatív. A modern 

jóléti államban ez valóban kivételes. (5. fejezet) 

7 Az alacsony jövedelmek ellenére a fiatalok szokatlanul magas 

száma még mindig művész akar lenni. A művészetek rendkívül 

vonzóak. (5. fejezet) 

8 A kezdő művészek sokkal több bizonytalansággal szembesülnek, 

mint az átlagos kezdő szakemberek. (5. fejezet) 

9 A pénz sok művész számára inkább korlátot jelent, mint célt. (4. 

fejezet) 

10 A művészek (másoknál jobban) intrinzikálisan motiváltak. (4. fejezet) 
11 A művészek (másoknál jobban) a nem pénzbeli jutalmak felé 

orientálódnak. (5. fejezet) 

12 A művészek (másoknál jobban) hajlamosak a kockázatvállalásra. 
(5. fejezet) 

13 A művészek szokatlanul tájékozatlanok. (5. fejezet) 

14 A mítoszok kombinációja a művészetekkel kapcsolatos téves 

információkat reprodukálja. (5. fejezet) 

15 A művészek gyakrabban származnak jómódú családokból, mint 

más szakmák művelői. (Ez annál is inkább kivételes, mert 

általában a "szegény" emberek szülei is szegények.) (6. fejezet) 



 

16 A szegénység beépült a művészetekbe. A szegénység enyhítését 

célzó intézkedések nem működnek vagy kontraproduktívak. (6. 

fejezet) 
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17 A művészeteket a kivételesen magas fokú állami támogatás 

jellemzi. A művészek a nem művészeti jövedelmek 

felhasználásával pótolják a művészetekben keletkező 

veszteségeket. (6. fejezet) 

18 A művészeti szféra ajándékozási szférája nagy; a támogatások és 

adományok a bevételek szokatlanul nagy részét teszik ki. (2. és 8. 

fejezet) 

19 Más szakmáktól eltérően a művészetek nem rendelkeznek védett, 

tanúsított tudásanyaggal. Bárki hozzáférhet hozzá. (11. fejezet) 

20 Más szakmáktól eltérően a művészetekben nincs hivatalos 

számellenőrzés. Bárki művészeti pályára léphet, függetlenül a 

képzettségétől. (11. fejezet) 

21 A művészetekben számos informális akadály létezik. (11. fejezet) 
 

 

A művészetek gazdaságának kivételes jellege, ahogyan az e könyv 

fejezeteiben kirajzolódott, viszonylag kivételes jelenség. A közte és más 

ágazatok közötti különbség csak fokozati kérdés. Mindazonáltal a 

kivételek kombinációja és intenzitása miatt a "művészetek kivételes 

gazdasága" kifejezés indokolt. 

 
 

2 A sok adomány és támogatás ellenére alacsonyak a 

jövedelmek a művészetekben 

 
Ez a könyv arra a kérdésre kereste a választ, hogy miért alacsonyak a 

művészeti jövedelmek, miért olyan vonzóak a művészetek, és miért 

kapnak annyi adományt és támogatást. Az első két kérdésre a fő választ 

a művészetek magas státuszában kerestük. Ez túlzsúfoltsághoz és 

ezáltal alacsony jövedelmekhez vezet. A művészet magas státuszának 

számos oka volt. A gazdaság tagadása egyrészt a művészetek magas 

státuszából fakad, másrészt pedig éppen ehhez a státuszhoz járul hozzá. 

Mivel az átlagos művész kevésbé törődik a pénzzel és inkább a nem 

pénzbeli jutalmakkal, mint más szakmák művelői, a művészet magas 

státusza túlzsúfoltságot és alacsony jövedelmeket okoz. A jövedelmek 

azért is alacsonyak, mert a művészek úgy gondolják, hogy hiányoznak a 

"normál" szakmákhoz szükséges képességek, és mert a művészek 

általában kevésbé kockázatkerülőek, mint mások. Ráadásul a leendő 

művészek strukturálisan rosszul informáltak, ezért még több fiatal lép 

be a szakmába, és a jövedelmek még alacsonyabbak lesznek. Az 

alacsony jövedelmekért való munkára való hajlandóság olyan nagy, 

hogy amikor egy művész művész jövedelme túl alacsony ahhoz, hogy 

megélhetést biztosítson, a művészek gyakran másodállásból származó 

jövedelmet vagy a partnerek által adományozott pénzt használnak fel a 

további művészeti tevékenység folytatására. Végezetül ez a könyv azt 

állította, hogy a művészeti szegénység enyhítésére szánt adományok és 



 

támogatások éppen ellenkező hatást váltanak ki: inkább növelik az 

alacsony jövedelemmel rendelkező művészek számát. 
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jövedelmek. A művészeknek nyújtott jól ismert támogatási programok 

továbbá azt jelzik, hogy a kormány hajlandó gondoskodni a 

művészekről, és ezáltal növelik a művészetek általános vonzerejét, ami 

tovább súlyosbítja az alacsony jövedelmeket előidéző körülményeket. 

Első pillantásra úgy tűnik, hogy a harmadik kérdésre - "miért kapnak 

a művészetek annyi adományt és ajándékot" - a válasz az első kérdésre 

adott válaszból ered. Mivel a jövedelmek alacsonyak, és mivel az 

emberek a művészeti szegénységen akarnak enyhíteni, 

magánszemélyek, vállalatok és a kormányzat támogatják a 

művészeteket. Ez a könyv bizonyos mértékig ezzel a magyarázattal 

ment együtt. Az az érv, hogy a magán- és állami adományok szükségesek 

a művészeti szegénység ellensúlyozásához, hozzájárult a 

művészeteknek szánt adományok és támogatások nagy méretéhez, noha 

a hatás valószínűleg éppen az ellenkezője, azaz a szegénység 

növekedése volt. Hosszú távon azonban nem lehet figyelmen kívül 

hagyni, hogy az adományoknak és a támogatásoknak kevés vagy negatív 

hatása van. Ezért nem valószínű, hogy a szegénységgel kapcsolatos érv 

megmagyarázza a művészetek nagy ajándékozási szférájának teljes 

dimenzióit.1 

Ehelyett ez a könyv a legnagyobb hangsúlyt a nagy adományok 

szférájának magyarázatára helyezi, az adományozók és a kormányok 

művészeti adományozáshoz fűződő érdekei szempontjából. Más szóval, 

az adományozók és a kormányok hozamot kapnak. Mind az 

adományozók, mind a kormányok a művészetet bemutatási célokra 

használják. Ezért vásárolnak művészetet, és még inkább adnak 

művészetet. A fejezetek és8 a 10. elemezték azt a sokféle célt, amelyet ez 

a fajta kiállítás szolgál. Az adományozók és a kormányok profitálnak a 

művészetek magas státuszából, ugyanakkor hozzájárulnak ehhez a 

magas státuszhoz. Ez visszavezet minket a kezdetekhez: ahhoz a 

tényhez, hogy a művészetek magas státusza hozzájárul a művészek nagy 

számához és az alacsony jövedelmekhez. Ezért sok ajándék inkább 

hozzájárul a szegénységhez, mint enyhíti azt. 

 
 

3 Egy komor kép rajzolódott ki 

 
Lehet-e a művészetek kivételes gazdaságát "kíméletlen" gazdaságként 

jellemezni? Ha könyörtelen, akkor ez kétféleképpen mutatható ki. 

Először is, szubjektív értelemben - a művészeteknek ebben a könyvben 

bemutatott portréja eléggé lealacsonyítja a művészetet. Másodszor, 

objektív értelemben - a művészeti gazdaság sok résztvevője rosszabbul 

él, mintha más foglalkozást választott volna. 

Az emberek hajlamosak magas és csodálatra méltó tulajdonságokat 



 

tulajdonítani a művészetnek. A gazdaság tehát szubjektív értelemben 

nem felel meg annak a rózsás képnek, amelyet az emberek a 

művészetekről alkotnak. Kellemetlen beismerni, hogy a művészetnek 

két arca van, és hogy a művészek számára profitilos megtagadni a 

gazdaságot. Bosszantó megtanulni, hogy a monetáris és az esztétikai 

értékek gyakran egybeesnek. Fájdalmas... 
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hogy az adományozók és a művészek nem önzetlenek. És kiábrándító 

felfedezni, hogy a művészetek nem nyíltak és függetlenek, és hogy nincs 

olyan, hogy egyenlő esély. Mindenütt léteznek akadályok, és a győztesek 

előnyüket továbbadják a pártfogoltjaiknak. Ezért a művészetekben való 

túlélés nem csak "természetes" tehetség kérdése. A kép kiábrándító 

marad, mert ellentmond a művészeteket övező mítoszoknak. E könyv 

meglátásai inkább a művészetek mitológiáját demisztifikálják, és ez 

fájdalmas tapasztalat lehet. 

Amikor azonban kíméletlen gazdaságra gondolok, először objektív 

jellemzők jutnak eszembe. Az objektív értelemben vett könyörtelen 

gazdaság legegyértelműbb jele az alacsony átlagjövedelem és az a tény, 

hogy a szegénység strukturális. Vannak, akik rendkívül magas 

jövedelmet keresnek, mégis az átlagjövedelem sokkal alacsonyabb, mint 

a hasonló szakmákban. A jövedelem gyakran olyan alacsony, hogy még a 

szakma költségeit sem fedezi, mint például a hangszerek, az anyagok és 

a stúdióbérlet. Az átlagjövedelmek nem csak alacsonyak, hanem 

valósággal fixálódnak. A nagyobb kereslet vagy a nagyobb adományok 

és támogatások nem emelik a jövedelemszintet, hanem inkább arra 

ösztönöznek, hogy még többen lépjenek be a művészeti pályára. A 

művészetekbe áramló több pénzzel együtt egyre több szegény művész 

jut egy főre, és így a szegénység aránya is növekszik. A beépített 

szegénység a könyörtelen gazdaság egyértelmű megnyilvánulása. 

A művészeteket övező mitológia miatt a fiatalok az Ígéret Földje felé 

futnak, azt gondolva, hogy ha odaérnek, egy fazék aranyat találnak. 

Sokan közülük sok évvel később elhagyják a szakmát, kiábrándulva és 

túl idősek ahhoz, hogy új karriert kezdjenek.2 A művészet szakralitása 

miatt a hiedelmek állandósulnak, és nem korrigálhatók. A vesztesek 

magukat hibáztatják, amiért nem voltak elég elkötelezettek. Soha nem 

hibáztatják a művészetek struktúráját. Ellentétben az aranyláz után, 

amikor az emberek hazaindulnak, a művészek nem veszik észre, hogy 

túl sokan keresik a szerencséjüket. Ráadásul soha senki nem kérte, hogy 

lássa a diplomájukat vagy a tagsági igazolványukat. Más ágazatokban a 

tagság szabályozott, mind a szakma, mind a szakmán belüli belső körök 

számára. Ez a fajta szabályozás szintén visszatartó erővel bír. A 

művészetekben azonban a számos informális korlát a távolból nem 

egyértelmű és láthatatlan. Mondanom sem kell, hogy nem riasztják el az 

újonnan érkezőket. 

Tekintettel az alacsony átlagjövedelmekre, a művészek csak a belső 

támogatásnak köszönhetően tudnak megélni. Mivel a művészetek 

szakralitását természetesnek veszik, a művészeteknek való 

adakozásnak rituális jellege van, és egyes ajándékok többé-kevésbé 

kötelezőek. A másodállásból, mellékállásokból, társakból, családtagoktól 

és barátoktól származó hatalmas összegek áramlanak a művészetekbe. 

A művészetek a szuperflúziós művészek seregével telhetetlenek; 

mindenkit lekaszálnak, aki az útjukba kerül. Ez a képesség az ajándékok 

kitermelésére egy privilegizált helyzet jellemzője lehet. De mivel úgy 



 

tűnik, kevesen profitálnak az ajándékokból... 
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és a pénz nagy része eltűnik az egyre rosszabbul fizetett művészek 

feneketlen kútjába, a művészetek folyamatos támogatása inkább komor, 

mint kiváltságos helyzetet példáz. 

Az eddigi elemzés a művészetek gazdaságának kegyetlen természetét 

mutatja be. Pedig a művészek nem feltétlenül vannak olyan rossz 

helyzetben, mint más, alacsonyan fizetett szakmák. Amint a szakaszban 

jeleztük, 6.11,valószínűleg az átlagosnál több magánelégedettséget és a 

nem anyagi jövedelem más formáit, például státuszt kapnak. Ezek a 

javadalmazási formák valószínűleg jobban elérhetőek a művészetekben, 

mint máshol, és a művészek jobban orientálódnak ezekhez a 

jutalmakhoz, mint mások. A művészek hajlamosak a pénzt más típusú 

jövedelemre cserélni. Amikor a művészek úgy tűnik, hogy feláldozzák 

magukat, és pénzben szegénynek tűnnek, szegénységük részben 

kompenzálódik. Nehéz azonban megmondani, hogy milyen mértékben. 

Ez a könyv azt is hangsúlyozta, hogy a művészetek aurája és 

misztikuma félretájékoztatja a művészeket. A misztikum miatt sok jól 

képzett fiatal nagy elvárásokkal lép be a művészetekbe. Mint 

megjegyeztük, néhányan maradnak, míg mások később hagyják el a 

művészetet, amikor már általában lehetetlen új, vonzó karriert kezdeni. 

A későbbi csalódás mindkét esetben egzisztenciális csalódás, mert az 

élet minden területét érinti. A félretájékoztatás miatti szegénység nem 

kompenzálható. Ezért én személy szerint úgy gondolom, hogy a 

szenvedés szó a szegény művészekre is alkalmazható, még akkor is, ha 

kapnak némi kompenzációt. 

Bizonyos tekintetben a művészetek gazdasága hasonlít a 

kapitalizmus előtti gazdaságra. Erre emlékeztet bennünket a sok 

ajándékozási tranzakció. Ugyanez vonatkozik a művészetekben a piaci 

és az ajándékcserékben rejlő sajátosságokra is. A feudális időkhöz 

hasonlóan a tranzakcióban részt vevő két fél személyisége és a függőség 

fogalma is lényeges. A személyes kapcsolat és a függőség döntő szerepet 

játszik a művészeti világban zajló számos tranzakcióban: művészek és 

kereskedők, művészek és kurátorok, művészek és impresszáriók, 

kereskedők és vásárlók, vásárlók és művészek, művészek és mecénások, 

művészek és kormányok között. 

A művészetek gazdaságának más aspektusai azonban a kapitalizmus 

fénykorára emlékeztetnek. Sokan dolgoznak, miközben kevesen 

profitálnak. Az a rendkívüli bizonytalanság, amellyel a kezdő művészek 

szembesülnek, nem felel meg a modern gazdaság valóságának, amely a 

számok általános szabályozásával és a beépített biztosítékokkal 

rendelkező szabályozott piacokkal rendelkezik. 

Ezek a hasonlóságok csak relatív értelemben léteznek. A 19. századi 

munkásokkal ellentétben a modern művészek nem éheznek. Ennek 

legalább négy oka van. 



 

1 A művészek nem éheznek a családok és partnerek által nyújtott 

támogatásnak köszönhetően. 



288 KÖVETKEZTETÉS: KEGYETLEN 

GAZDASÁG  

 

2 A művészek a modern társadalombiztosítás segítségével 

gazdálkodnak. Míg a családok és a partnerek évszázadok óta jelentős 

szerepet játszanak a művészetben, a társadalombiztosítás által 

nyújtott segítség viszonylag új keletű. Bár a művészek még mindig 

viszonylag nagy kockázatot vállalnak, ezek a kockázatok 

alacsonyabbak, mint a korábbi időkben. 

3 Bármennyire is rosszul tájékozottak a potenciális művészek, van 

választásuk; választhatnak más szakmát. A régi proletariátusnak nem 

volt választása. A fő ok azonban, amiért a művészek nem éheznek, az 

az, hogy: 

4 Sok művésznek van másodállása. Mivel azonban ezek a másodállások 

általában szakképzetlenek, legtöbbjük alulfizetett marad, figyelembe 

véve iskolai végzettségüket. (Ha a távoli jövőben a művészek 
többségének vonzó, jól fizetett másodállása lenne, a gazdaságot már 

nem lehetne könyörtelennek nevezni. 3) 

 
Ez a négy pont azt mutatja, hogy a művészeti szegénység és a 

művészetek gazdaságának kegyetlensége relatív fogalmak, amelyek más 

modern ágazatokkal összehasonlítva léteznek. 

 
 

4 A győztesek a művészetek misztikumát reprodukálják 

 
Az aranyláz után a bányászok túlnyomó többsége végül elmegy, hogy 

máshol próbáljon szerencsét; az aranyláznak vége. Miért tartott ilyen 

sokáig a "művészeti roham"? Miért maradnak vagy távoznak a szegény 

művészek a pályájuk sokkal későbbi szakaszában, mint azt várnánk, és 

miért érkezik annyi újonnan érkezett művész, hogy átvegye a helyüket? 

Miért strukturális a szegénység? Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy 

semmi sem állandó. A túlzsúfoltság és a nagyarányú szegénység a 

művészeti életben viszonylag új keletű jelenség, csak a második 

világháború után vált széles körben elterjedté, és ezek az állapotok 

nagyon is könnyen megszűnhetnek a következő években. Mindazonáltal 

ez a könyv megpróbálta megmutatni, hogy a jelenlegi körülmények 

egyelőre hozzájárulnak a művészetek kivételes gazdaságának és a 

továbbra is strukturális szegénységnek a fenntartásához. 

Ebben a tekintetben meg kell jegyezni, hogy az a tény, hogy a 

művészetek gazdasága rengeteg vesztes és néhány nyertes, nem 

kivételes. Ugyanez minden más gazdaságban is előfordul. Például a 

mobiltelefon bevezetése számos távközlési üzletet hozott létre. Három 

évvel később a legtöbb ilyen üzlet megszűnt. Akik túlélték, azok voltak a 

piac jutalmazási rendszerének látszólagos nyertesei. Tehát az az 

elképzelés, hogy a versenyzők a piaci részesedésért versengenek, és 

hogy néhányan veszíteni fognak, nem kizárólag a művészetekkel 

kapcsolatos jelenség. Ami azonban kivételes, az az, hogy a 

telekommunikációs boltok vagy az aranyásók esetétől eltérően a 



 

művészeti gazdaság vesztesei nem feltétlenül távoznak, és mások 

továbbra is a 
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hogy belépjen a művészvilágba. Az ágazat továbbra is egyszerűen "túl" 

vonzó. Ez a könyv megpróbálta leírni azokat a mechanizmusokat, 

amelyek az ágazatot vonzónak és a gazdaságot kivételesnek tartják. 

Az ebben a könyvben bemutatott művészetek gazdasága viszonylag 

zárt rendszert képvisel. A kulcs a művészetek magas státusza vagy 

aurája. A művészetek misztikuma miatt a legtöbb játékos úgy véli, hogy 

érdeke fűződik a művészetek magas státuszához, és úgy cselekszik, hogy 

biztosítsa a magas státusz fenntartását. Ez vonatkozik a kormányokra és 

más adományozókra, a sikeres művészekre, a kritikusokra és a 

művészeti intézményekben dolgozókra, de vonatkozik a sikertelen 

művészek többségére is, akik keveset vagy semmit sem keresnek a 

művészetükkel. A rendszer keretein belül mindenkinek igaza van, mert 

ha a művészetek hirtelen elveszítenék magas státuszukat, mindenki 

rosszabbul járna - legalábbis rövid távon. 

Mindazonáltal, ha mindezt a tizedik emeletről szemléljük, 

észrevesszük, hogy hosszú távon nem mindenki jár jól a jelenlegi 

helyzetben. Az előző részben úgy vélekedtem, hogy sok művész szenved 

a művészetek gazdaságának valóságos következményeitől. Úgy vélem, 

hogy a művészek elsősorban áldozatul esnek, még akkor is, ha 

önmagukat is áldozatul esnek. Vagy más szóval, a művészeket 

kizsákmányolják. A kizsákmányolás azt jelenti, hogy vannak emberek, 

akik az egyenlőtlen csereformákból meg nem érdemelt jövedelemhez 

jutnak.4 Kik a kizsákmányolók? Természetes, hogy a nyertesek között 

keressük a "kizsákmányolókat". Mindazonáltal, tekintettel a mítoszok 

fontosságára a művészetekben, diffikált megkülönböztetni, hogy 

pontosan ki zsákmányol ki kit a művészetekben. Ezért nem arra 

koncentrálok, hogy felkutassam azokat, akik a legtöbbet profitálnak a 

kizsákmányolásból. Ehelyett olyan "társadalmi szükségleteket" vagy 

"erőteljes társadalmi kapcsolatokat" keresek, amelyek a művészetekben 

a status quo-t reprodukáló magatartást váltanak ki. A következő 

szükségletek különösen fontosak a status quo reprodukálásának 

folyamatában. 
1 Mivel a művészeti világ úgy véli, hogy érdeke a szakrális művészet, 

szüksége van kormányzati segítségre, hogy segítsen fenntartani vagy 

emelni a művészetek státuszát.5 

2 Az adományozóknak, a kormányoknak és a fogyasztóknak szükségük 
van arra, hogy a művészet szent legyen saját státuszuk és 

legitimációjuk érdekében.6 

3 A művészet fogyasztói úgy vélik, hogy a potenciális vesztesek nagy 
állományára van szükségük, hogy növeljék néhány kivételes 
tehetségű művész felbukkanásának esélyét, és így fenntartsák azt a 

mítoszt, hogy a művészi tehetség valóban szűkös.7 

4 A művészvilágnak, az adományozóknak és a kormányoknak 



 

számtalan vesztesre van szükségük, hogy a győztesek magas 

státuszát növeljék. 

5 A társadalomnak szüksége van egy szent területre. Az első három 

elemet a korábbi fejezetekben már tárgyaltuk; az utolsó kettőt most 

röviden tárgyaljuk. 

 
A könyvben kimondatlanul maradt az a gondolat, hogy a művészetek, a 

sikeres művészek, a művészeti intézmények magas státusza és a fontos 
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adományozók, még magasabb, mert annyi sikertelen művész van jelen. 

"Ha ilyen sokan belevágnak és elbuknak, akkor azok, akiknek sikerül, 

valóban különlegesek lehetnek. Minél több a vesztes, annál magasabb 

lesz a sikeres művészek státusza. De a sikertelen művészek kárára az 

igazi nyertesek a művészeti intézmények és az adományozók. A 

művészeti intézményeknek és az adományozóknak sok emberre van 

szükségük, hogy művészekké váljanak, és sokan, akik elbuknak, 

kiábrándulnak, de továbbra is művészként dolgoznak, vagy elhagyják a 

művészeti világot. Az éhező művész romantikus elképzeléséből élnek. 

(A nagy tó iránti preferenciájukat azzal legitimálják, hogy a sok 

küszködő művész között hogyan fog felbukkanni néhány váratlan 

zseni). 

A győztesek - mind a sikeres művészek, mind az adományozók - 

profit, de nem valószínű, hogy aktív profitként lehet őket ábrázolni. Mivel 

a bene- fiták a meglévő hiedelmeken alapulnak, nincs alattomos terv 

arra, hogy az embereket a művészetekre csábítsák. Sőt, inkább az 

ellenkezője tűnik valószínűnek. Sok modern kormányzat nagy 

erőfeszítéseket tesz a művészek siralmas gazdasági körülményeinek 

javítására. És bár a kormányzati programok néha éppen azokat a 

körülményeket súlyosbítják, amelyeken enyhíteni próbálnak, semmi 

sem utal arra, hogy a kormányok szándékosan tennék ezt, vagy hogy 

titkos tervük lenne. Ráadásul a sikeres művészek gyakrabban szégyellik 

szakmájuk általános siralmas helyzetét, mint büszkék rá. Ha tehát a 

művészet továbbra is vesztesek hordáit termeli ki, az nem azért van, 

mert valamilyen szándékos stratégiát vezettek be a kudarcuk 

elősegítésére. Mindazonáltal, ha mindezt a tizedik emeletről szemléljük, 

minden bizonnyal úgy tűnik, hogy a művészek vesztesei növelik a 

győztesek státuszát. Akár szándékos, akár nem, a győztesek azáltal 

reprodukálják a művészet misztikumát, hogy sok lúzert engednek meg. 

 
 

5 A társadalomnak szüksége van egy szent területre 

 
Marco az illusztrációnkban irigykedik azokra a művészekre, akik merik 

követni a múzsájukat. Az a döntése, hogy nem a művészet felé fordul, 

együtt jár a bűntudatával. Azt mondja, olyan, mintha eldobta volna az 

egyetlen esélyét arra, hogy hiteles emberré, igazi egyéniséggé váljon. Ez 

azt jelenti, hogy a művészeknek "valami különlegesnek" kell lenniük, 

ami a többi emberből hiányzik. 

A műalkotások és a művészek már régóta különleges státuszt 

élveznek. A művészek már a reneszánsz előtt is egyre kevésbé voltak 

névtelen mesteremberek; nevük és aláírásuk egyre nagyobb 

jelentőséggel bírt. Azóta a művészet "megelevenedett": a művész 

"benne van" a műalkotásban. Más szóval, az emberek úgy vélik, hogy a 

művész szelleme vagy lelke "belépett" a műalkotásba. A személyes 

kreativitás, amely a műbe kerül, teszi azt és a művészt hitelessé. Bár az 



 

autentikus egyéniség általános eszménykép civilizációnkban, csak a 

művészek 
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definitív bizonyítékot nyújtanak a hitelességükre. Ezért a művészeket 

irigylik és csodálják. Romantikus alternatívát kínálnak a többé-kevésbé 

névtelen és helyettesíthető alkalmazottak társadalmával szemben - a 

menedzserektől az utcaseprőkig. 

Ez az alternatíva romantikus, 1) mert irreális: nem mindenki válhat 

művésszé, 2) mert a kreativitás hamis fogalma, ahogyan azt a 2. 

fejezetben bemutattuk, és 3) mert menekülést kínál. 

A bohém művész modellt állt azok számára, akik a polgári életmódból 

akartak kitörni. Jelenleg úgy tekintik, mint menekülést a kereskedelem, 

a technológia és a tudomány világából, amelyben a számítás, az effi 

kcionalitás és a racionalitás uralkodik. A művészet azáltal, hogy az 

ajándékozási szférához tartozik, szemben áll ezekkel a világokkal. 

Egyrészt a művészet alternatívát kínál. A technológia és a 

fogyasztás által uralt társadalomban nem is olyan meglepő, hogy sokan 
a művészetet piedesztálra emelik, mint egy másik, jobb világ emlékét. És 

természetes, hogy számtalan fiatal szeretne művész lenni, hogy 

kitörjön a többi szakma dominanciája alól, és hogy kreatívan 
megmutathassa egyéniségét. Azért teszik ezt, mert azt remélik, hogy 

részesülhetnek a művészet magas státuszának misztikumában, de azért 

is, mert azt várják, hogy a művészet olyan személyes kielégülést nyújt 

számukra, amelyet a hétköznapi foglalkozásokban nem találnak meg. 

Másfelől a művészet ellenerőként is szolgál egy olyan társadalomban, 

amelyet sokan túl racionálisnak, túl kommersznek és túl 

technologikusnak tartanak. A művészet tehát nem valamiféle nem 

kötelező alternatívája a modern társadalom racionális 
tevékenységeinek, hanem e tevékenységek szükséges kompenzációja. 

Lehetősége van arra, hogy ellensúlyozza a számítás, a racionalitás és az 

efficiencia egészségtelen fejlődését a társadalomban. Bár a művészet és 
a racionalitás ezen ellentétes szférái fenyegetik egymást, a túléléshez 

szükségük is van egymásra. 

Mind a művészet, mind a tudomány végső soron hozzájárul a 

megismeréshez, de a "mágikus" művészet elsősorban sűrű 

szimbólumrendszerekre támaszkodik, szemben a "racionális" 

tudománnyal, amely diszkrét szimbólumrendszereket használ. 8 (Amint 

azt a figyelembe vettük az első fejezetben, a sűrű rendszerekben minden 

változó számít: mint a szín, a szélesség, a lenyomat és a vonal árnyalata 
egy művész rajzában. Egy scientific grafikonban csak korlátozott számú 

változó számít diszkrét módon). 

A valódi tudás megszerzéséhez mindkét megközelítésre szükség van. 

A művészet és a tudomány ugyanannak az éremnek a két oldala. Úgy 

tűnik, hogy társadalmunk messzire eljuthat az érem egyik oldalának 

felhasználásában, miközben a másikat lényegében figyelmen kívül 

hagyja, de vannak határok. A mindennapi gyakorlatban a tudományra 
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jellemző diszkrét megközelítés mindenütt jelen van, míg a művészetre 

jellemző sűrűség gyakran el van nyomva. Ezért a művészi kifejezések 

rendkívüliek. Ez azt jelenti, hogy, mint 



292 KÖVETKEZTETÉS: KEGYETLEN 

GAZDASÁG  

 

Amíg a társadalom elsősorban a tudomány racionális ismeretein alapul, 

addig a művészetek különlegesek maradnak. Ez a társadalmi 

egyensúlyhiány hozzájárul a művészet szakralitásához. 

A két érdek, a művészet mint alternatíva és a művészet mint ellenerő, 

magasabb szinten egy általánosabb érdekben - a szakrális terület iránti 
igényben - egyesül. Durkheim azt javasolta, hogy minden társadalomnak 

szüksége van egy szakrális területre.9 Ma a vallás már nem nyújt 

kielégítő szakrális területet a társadalom számára. A művészet ebben a 

tekintetben részben a vallás helyébe lépett. Ha a társadalomnak 

szüksége van egy szakrális területre, és a művészet kínálja ezt a 

területet, akkor a társadalomnak érdeke, hogy a művészeteket jelenlegi 

állapotukban tartsa fenn. A művészetnek egyelőre szakrálisnak kell 

maradnia. 

Valószínűleg minden társadalomnak volt egy szent területe, amely 

általában létfontosságú érdekeket foglal magában. Ezeknek az 

érdekeknek azonban, ahogyan jelenleg léteznek, nem kell egyetemesnek 

lenniük. Valószínűleg minden korszak a szakrális területet kissé eltérő 

értékekkel ruházza fel. Durkheim a szakrális területet a kollektív és 
racionális értékekkel társította, amelyek a lélekhez tartoznak, és 

amelyek szemben állnak a test egyéni és egoista vágyaival. A művészet 

mint a civilizációs értékek hordozója más szóval.10 Bár a lélek és a test 

közötti konfliktus nem tűnt el, kevésbé jelentős, mint Durkheim 

idejében. A látszólag irracionálishoz vagy megmagyarázhatatlanhoz 

kötődő átmeneti értékek minden bizonnyal a szakrálisnak tekintett 

terület középpontjában állnak; ezek állnak szemben "scientifik" 

társadalmunk racionalitásával.11 Akár igaz ez, akár nem, társadalmunk 

fenntart egy szent területet, amelyet jelentős értékekkel ruház fel. 

Egyelőre a művészetek képviselik ezt a területet. Emiatt úgy tűnik, hogy 

a társadalom reprodukálja a művészetek misztikumát, még ha a pontos 

mechanizmusok nem is teljesen világosak. 

 
 

6 Jövőbeli forgatókönyvek több vagy kevesebb támogatással 

 
A piac alapvető fontosságú a művészetek számára. A művészetek 

bevételeinek mintegy fele a piacról származik. Más ágazatokhoz képest 

azonban a piac másodlagos marad, míg az ajándékozási szféra továbbra 

is hatalmas. Ez az ajándékozási szféra egyszerre oka és eredménye a 

művészetek kivételes gazdaságosságának. Minél kisebb az ajándékozási 

szféra a művészetekben, annál kevésbé kivételes és kegyetlen a művészetek 

gazdasága (107. tézis). A támogatások és adományok alacsonyabb 

szintje a művészeteket olyan ágazattá változtatja, amely inkább hasonlít 

más ágazatokhoz, amelyek kevesebb áldozatot termelnek. 
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Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adományok és 

támogatások összege tetszés szerint változtatható. Éppen ellenkezőleg, 

a könyvben szereplő figyelmek azt sugallják, hogy az ajándékozási szféra 

és a piaci szféra mérete nagyjából fixált. A résztvevők be vannak zárva a 

művészetek kivételes gazdaságába. Az alábbi utószóban olyan 

lehetséges fejleményeket tárgyalunk, amelyek a kellő időben 
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idő, kevésbé kivételessé tehetik a gazdaságot, de ezek sem 

manipulálhatók olyan könnyen. 

Akár helyes, akár nem, az emberek hajlamosak a kormányt az 

egyetlen olyan szereplőnek tekinteni ebben a bonyolult játékban, akinek 

a viselkedése a legkönnyebben megváltoztatható. Ezért briefly 

megpróbálom elképzelni, hogy milyen következményei lehetnek a több 

és a kevesebb támogatásnak. 

Először is képzeljünk el egy olyan helyzetet, amelyben a 

támogatásokat növelték. Ebben a helyzetben a művészetek gazdasága 

valószínűleg még kivételesebbé és kegyetlenebbé válik. A hangsúly a 

bevált tradicionális és modern művészet lenyűgöző és már régóta 

magas státuszban lévő válogatott műalkotásain van. Ezt a válogatást 

folyamatosan ünneplik mindenféle offizikai környezetben. E művészet 

egy része egyértelműen a múltban gyökerezik, és így hajlamos arra, 

hogy egyesítse a lakosságot és erősítse kulturális identitását. Ráadásul a 

támogatásoknak köszönhetően a fiatal művészetek egy része az 

alacsonyabb jövedelműek számára is megfizethető marad, és az ország 

kulturális központjától távol eső városokban is elérhető. A finom 

művészetek nagy presztízsnek örvendenek mind belföldön, mind 

külföldön. 

Ugyanakkor több művész és több szegény művész lesz, és ennek 

következtében hatalmas művész-túlkínálat alakul ki. Az új művészeti 

formák viszonylag kevés innovációt fognak eredményezni. Ezek a 

művészeti formák és mecénásaik kevés tiszteletet fognak kapni, míg az 

újítókat nagyrészt nem fogják megbecsülni. Az új művészeti ágak 

jelentős újításai valószínűleg más országokból érkeznek majd. 12 Mivel a 

támogatott és a nem támogatott művészet közötti korlát továbbra is 

magas marad, a fiatalabb generációk valószínűleg egyre inkább 

elveszítik az érdeklődést a támogatott művészet iránt. 

Másrészt egy olyan forgatókönyvben, amelyben a támogatások 

csökkentek, a művészet veszít valamennyit a varázsából, és kevesebb 

presztízs marad meg. Mivel a bevett művészet kevésbé szentnek 

tekinthető, a kritika és a kihívás is erőteljesebb lesz. Ez élénk és 

innovatív kulturális klikket eredményez. Ráadásul az a művészet, amely 

a bevett művészeti formákon kívül fejlődik, nagyobb státuszra tesz 

szert. Az újítóknak több dicséret jár. Az új művészeti formák kevésbé 

védekezőek és elszigeteltek. Az új művészeti formákban sok újítás 

születik, amelyek a művészetet új és fiatalabb közönség számára is 

érdekessé teszik. Kevésbé függnek a külföldtől; az új művészeti formák 

exportja lépést tart az importtal, vagy akár meg is haladhatja azt. A 

művészet azonban kevésbé segíthet a nemzeti kulturális identitás 

kialakításában. Ráadásul a művészeti termelés nagyobb hányada csak a 

gazdagok számára lesz megfizethető, miközben kevesebb művészeti 



295 JÖVŐBELI FORGATÓKÖNYVEK TÖBB VAGY KEVESEBB 

TÁMOGATÁSSAL  
 

termék jut el egy ország távolabbi perifériáira. A művészek túlkínálata 

kevésbé drámai, ezért kevesebb művész fog elszegényedni. 

Bár az utóbbi forgatókönyv szerint kevesebb művész lehet, az 

átlagjövedelemnek nem feltétlenül kell magasabbnak lennie, mint az 

előbbi esetben. 
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tion. De ha hosszú távon a művészet kevésbé lesz szent, kevesebb 

ember fog jelentkezni. E tekintetben akár egy mérsékelt formális 

létszámellenőrzést is be lehetne vezetni. Ebben az esetben az 

átlagjövedelmek valószínűleg emelkednének. 

Más jellemzők is szerepelhetnek bármelyik forgatókönyvben. Az 

egyik forgatókönyvben előnyösnek ítélt tulajdonság a másik 

forgatókönyvben hátrányosnak tekinthető. Az, hogy előnyösnek ítélik-e 

vagy sem, szükségképpen szubjektív. Valószínűleg nem fogja meglepni 

az olvasót, hogy szerintem a kevesebb támogatásnak több előnye van, 

mint a több támogatásnak. Személy szerint úgy gondolom, hogy a 

jelenlegi helyzetben a művészek és a társadalom túl magas árat fizetnek 

a művészet szentségéért. Hangsúlyozni szeretném, hogy véleményem a 

művészetekre vonatkozik, és nem feltétlenül az állami szerepvállalás 

más területeire, például az oktatásra, az egészségügyre és a 

társadalombiztosításra. (Nem tartozom a közgazdászok azon 

csoportjába, akik általában a szabadpiac-ideológiát támogatják.) 

Csak azért, mert valaki azt szeretné, ha Nyugat-Európa szárazföldi 

részén kevesebb támogatás lenne, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az 

európai művészeti világ az amerikai művészeti világ tükörképe lenne. 

Európában, ahol a művészetek támogatásának hosszú története van, az 

itt kialakult művészeti világnak megvannak az erős és a gyenge pontjai, 

de egyiket sem lehet nagyon könnyen megváltoztatni. Mindazonáltal én 

személy szerint úgy gondolom, hogy a nyugat-európai művészeti világ, 

miközben megtartja erősségeit, nyerhet a kormányok által, akik 

egyidejűleg és fokozatosan elkezdik csökkenteni a művészeti 

támogatásokat és a művészetekbe való beavatkozást, vagy legalábbis 

nem növelik tovább a művészeti támogatásokat. 

Jelenleg azonban ennek ellenkezője történik Európában, ahol az 

1980-as évek és az 1990-es évek elejének stagnálását követően a 

kormányok ismét elkezdték növelni részvételüket. Arra is törekedtek, 

hogy kiszélesítsék az általuk támogatott művészeti ágakat, beleértve 

például a popzenét és más új művészeti formákat. A költségvetések 

jelenleg még mindig kicsik, és úgy tűnik, hogy elsősorban szimbolikus 

funkciót töltenek be, de ha egyszer elkezdődnek, az ilyen típusú 

támogatások hajlamosak gyorsan felduzzadni. Ha ez a tendencia 

folytatódik, a bevett művészeti formák és az új művészeti formák 

közötti szimbolikus verseny kevésbé lesz tisztességtelen. Ugyanakkor 

azonban arra számítok, hogy a támogatás katasztrofális hatással lesz a 

popzenei innovációk és más új művészeti formák innovációira, amelyek 

nemzetközi színtéren versenyeznek. Sőt, rémálomszerű forgatókönyvet 

tudok elképzelni, ha végül minden művészeti törekvés az állami 

támogatástól függne, és ezért a bürokratikus bizottságok felé 

orientálódna, amelyeknek szükségszerűen meg kell húzniuk a határt 
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azok között, akik támogatásban részesülnek, és azok között, akik nem. 

Kétséges azonban, hogy ez a forgatókönyv teljes mértékben ki fog 

alakulni. Végül is a művészetekben való állami szerepvállalás 

létjogosultsága a művészeti választék konzekvenciájában rejlik, és nem 

abban, hogy minden művészeti törekvést egyformán értékessé tegyen 

azáltal, hogy egy bürokratikus joghatóság alá kényszeríti őket. 
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Bárki bármit is kíván, nem valószínű, hogy a kormányok a 

művészetek kevésbé kíméletlen gazdaságának a művészetekben való 

részvétel csökkentésével hozzájárulnának. Ezért, bár a művészetek 

kivételes gazdasága bizonyára nem örökkévaló, egyelőre sokan 

továbbra is drága árat fognak fizetni a művészetek magas státuszáért. És 

a művészek továbbra is viselni fogják ennek a terhét, mivel továbbra is 

feláldozzák magukat és feláldozzák őket a művészetek oltárán. 

 
 

Megbeszélés 

 
1 Mi a véleménye a szenvedés szó művészekkel kapcsolatos 

használatáról? A művészek áldozatok, vagy ők maguk áldozzák fel 

magukat? 

2 Egyetért azzal, hogy kevesebb állami szerepvállalással a művészetek 

gazdasága kevésbé lesz kegyetlen? 

3 Tud-e olyan érveket felhozni, amelyekkel bizonyítani tudja, hogy a 

művészetek kivételes és kíméletlen gazdaságának ebben a fejezetben 

bemutatott változata elavult? 



 

 
 

Epilógus: a művészetek jövőbeli gazdasága 

Elavult-e a művészetek gazdaságának e 

könyvben megjelenő ábrázolása? 

 
Ebben az utószóban azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy a művészetek 

kivételes gazdaságáról alkotott képem nem elavult-e, vagy majdnem 

elavult. A posztmodernizmus és a kommercializálódás fogalmait 

figyelembe véve a válasz erre a kérdésre akár "igen" is lehet. Ezért a 

szakasz és2 az azt követő szakaszok a művészetekben és a művészetek 
gazdaságában a változást elősegítő erőket vizsgálják. Mivel a lehetséges 

fejlemények alapos feldolgozása meghaladja e könyv kereteit, az 

utószóban szereplő megjegyzések vázlatosak és szükségszerűen 

spekulatívak.1 

 
 

1 A művészetek kevésbé kivételes gazdaságának jelei 

 
A könyv elemzése alapján a művészetek gazdaságának normalizálódását 

a következő jelek kísérhetik. 
 

a művészetek kevésbé kivételes gazdaságosságának jelei5 a 
táblázatban 

 

Monetáris jelek 

1 A sikeres művészek jövedelmei csökkenő tendenciát mutatnak. 

(Jelenleg ennek az ellenkezője a jellemző.) 

2 A híres művészek régi és kortárs műalkotásainak árai csökkenő 

tendenciát mutatnak. (Jelenleg ennek az ellenkezője a jellemző.) 

3 A művészek átlagos órabére emelkedő tendenciát mutat. (Jelenleg 

ennek az ellenkezője a jellemző.) 

4 Növekvő tendenciát mutat a fizetett munkával rendelkező 

művészek aránya. (Jelenleg ennek az ellenkezője a jellemző.) 

5 A művészeteknek nyújtott adományok és támogatások 
összességében csökkenő tendenciát mutatnak. (Jelenleg ez nem 

így van.2) 

 
Egyéb "kemény" jelek 

6 A művészeti főiskolákra járó fiatalok beiratkozási száma 

csökkenő tendenciát mutat. (Jelenleg ez nem így van.3) 
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7 Növekszik a művészek számának hivatalos szabályozása. 

(Jelenleg ez nem így van.) 

8 A kormányok a művészet más, változatosabb választékát 

részesítik előnyben. (Ez formai értelemben igaz, de nem anyagi 

értelemben. Bár más művészetek, például a popzene is előtérbe 

került, az erre szánt pénz szinte elhanyagolható - lásd alább 

ebben a részben). 

9 A kormányok és más adományozók egyre kevésbé érdekeltek a 

szépművészet terjesztésében. (Ez igaz.) 

 
"Lágy" jelek, változó társadalmi és művészeti attitűdök 

10 A művészet egyre kevésbé szimbolizálja az emberek társadalmi 

ranglétrán elfoglalt helyét (Ez nem igaz.) 

11 A művészetekben a magas és alacsony szintek elvesztették a 

felsőbbrendű és alsóbbrendű normatív fogalmának egy részét. 

Ehelyett különböző műfajokat és területeket jelölnek. (Ez igaz 

lehet - lásd az alábbi 5. szakaszt.) 

12 A művészet és a nem művészet közötti határvonal egyre kevésbé 

egyértelmű. (Ez igaz lehet - lásd az alábbi 5. szakaszt.) 

13 Az aszimmetrikus értékelés elveszti jelentőségét. Az a jelenség, 

hogy az elitek lenézik az alsóbb osztályok művészeti 

preferenciáit, míg ezek az osztályok viszont csodálják az elitek 

választásait, kevésbé válik fontossá. (Ez akár igaz is lehet - lásd az 

alábbi 5. szakaszt). 

14 A piacorientáltság növekszik a művészetekben. A nyilvánvalóan 

kereskedelmi stratégiák kevésbé kivételesek és elfogadhatóbbak. 

(Ez részben igaz - lásd lejjebb ebben a részben.) 

15 A közönség és a művészvilág elveszíti érdeklődését az eredeti és 

hiteles művészet iránt. (Ez nem igaz.) 

16 A zsenik kultusza a művészetekben egyre kevésbé fontos. (Ez 

nem igaz.) 

17 A művészet és a művészek (viszonylagos) autonómiája egyre 

kevésbé fontos mind a közönség, mind a művészeti világ számára. 

(Általában ez nem igaz.) 

18 Az alkalmazott művészetek (design, reklám és divat) területén a 

"művészek" megbecsülése nő. (Ez igaz.) 

19 A megrendelésre végzett munka státusza emelkedik. (Ez igaz a 

felső kategóriás művészekre.) 

20 A művészek egyre vegyesebb érzéseket táplálnak azzal 

kapcsolatban, hogy a művészet szent vagy "különleges". (Ez 

valószínűleg igaz.) 

21 Új művészek jelennek meg, akik a művészet földhözragadtabb 

megközelítését részesítik előnyben. (Ez részben igaz - lásd az 



 

alábbi 2. és 3. szakaszt.) 

22 A nem művészeti munkák személyesebbé és hitelesebbé válnak, 

így kevésbé szükséges a romantikus alternatíva. (Ez bizonyos 

területeken igaz, máshol viszont nem.) 
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Ha ezek a jelek relevánsak, és ha az én értékelésem helyes, akkor a 

"kemény" jelek azt jelzik, hogy a művészetek gazdaságáról ebben a 

könyvben alkotott kép nem elavult. Úgy tűnik, hogy a posztmodernista 

erők nem befolyásolták a források elosztását. A fontos intézmények, 

például az alapítványok és a kormányok sem vesztették el az 

érdeklődésüket a művészetek iránt. A kemény jelek nem utalnak arra, 

hogy a művészetek kivételes gazdaságában közelgő változás következne 

be. A "puhább" jelek azonban kétértelműbbek. Úgy tűnik, arra utalnak, 

hogy "változás van a levegőben". Az a "puha" jel, amelyet a 

legfontosabbnak tartok, hogy "a művészet, mint a társadalmi pozíciót 

jelző eszköz, egyre kevésbé fontos", szinte biztosan nem igaz. Annak 

megállapítása érdekében, hogy a változás még mindig valószínűsíthető-e, 

az alábbiakban részletesebben tárgyalok néhány ilyen jelet. 

A fenti 14. jelben említett nyíltan kereskedelmi jellegű hozzáállás 

nem csak a művészetekre korlátozódik. Kevés olyan társadalmi kör 

maradt, ahol a pénzről és a pénzügyi haszonról való beszélgetés még 

mindig "nem szokás". Ebben a tekintetben úgy tűnik, hogy a társadalom 

értékrendje megváltozott az elmúlt harminc évben. De vajon ezek csak 

szuperfizikai (átmeneti) értékek? Vagy a pénzhez és a kereskedelemhez 

való alapvetőbb hozzáállás is megváltozott? A nem pénzzel kapcsolatos 

értékek iránti jelenlegi növekvő, néha már-már patetikus érdeklődés 

egyes üzletemberek körében, nem csak a new age körökben, arra utal, 

hogy a magasabb rendű értékek nem sokat változtak. 

Úgy tűnik, hogy a művészetek pénzzel és kereskedelemmel 

kapcsolatos hozzáállása megváltozott, és úgy tűnik, hogy a művészeti 

világ az elmúlt két évtizedben kereskedelmi jellegűvé vált.4 Különösen 

az előadó-művészeti társulatok próbálkoznak a kereskedelmi 

szemléletmóddal. Nehéz azonban megmondani, hogy az új attitűdök 

internalizálódtak-e, vagy csak átmeneti válasz a jelenlegi fogyasztói és 

adományozói igényekre. Németországban például a huszadik század 

első évtizedeiben megnőtt az érdeklődés a színházi marketing iránt, de 

ez nem volt tartós.5 Sőt, a képzőművészetben a nyolcvanas években 

kialakult kereskedelmi szemlélet nagyjából ismét eltűnt. 

A jel, amely arra 8,utal, hogy az európai kormányok a művészetek 

szélesebb területeit kezdték el támogatni, azonban alapvetőbb változást 

jelezhet. Amint azt a 10.6. szakaszban említettem, ezek a kormányok 

olyan területeket kezdtek el támogatni, mint a popzene és a kapcsolódó 

művészeti formák. Franciaország például támogatja a hip-hopot és a 

bevándorlók művészetét. Pénzben kifejezve ezek a támogatások 

meglehetősen elhanyagolhatóak a művészeti támogatások 

hagyományosabb kedvezményezettjeihez képest, de szimbolikusan 

jelentősek. A kérdés az, hogy ez értelmezhető-e a kormányzati ízlésben 

bekövetkezett kezdeti elmozdulás jeleként, például a klasszikus zenétől 

a popzene irányába, vagy a kormányok egyszerűen csak szélesítik a 

művészeti formák bázisát. 

Bár egy kormány választékai és ízlése mindig változik, én 
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hajlamosak lennénk a jelenlegi fejlődést inkább az ízlés szélesedéseként, 

mintsem ízlésbeli változásként értelmezni. Tekintettel az oktatással és a 

társadalmi koherenciával kapcsolatos céljaira, ez a fajta szélesítő 

stratégia várható volt. Ráadásul a kormányok egyre inkább tudatában 

vannak annak, hogy a túlságosan részrehajlóvá és egyoldalúvá vált ízlés 

rossz hatással van az általános művészeti fejlődésre, és szűkíti a 

politikáik társadalmi támogatottságát. Ezért ez a jel egy jelentős 

változást jelezhet. Ha az új támogatások folytatódnak és jelentősekké 

válnak, a művészeti ágak közötti státuszkülönbség csökkenhet, és a 

művészetek gazdasága végső soron kevésbé lesz kivételes. Amint 

azonban megjegyeztük, a kormányok természetes tendenciája is az, 

hogy megkülönböztetést kínálnak, és ez a művészeti formák közötti 

szelekciót feltételezi, legalábbis hosszú távon. Ezért meg kell várni, hogy 

ez a fejlődés meddig fog elmenni. 

 
 

2 Új szemléletű művészek lépnek a színpadra (1) 

 
A 21. jel a művészetek gazdaságának lehetséges normalizálódását 
jósolja új típusú, új attitűdökkel rendelkező művészek megjelenése 

révén. Jelenleg azt veszem észre, hogy a művészek attitűdjei alapvetően 

négy irányba mozognak. Mind a négy iránynak megvan a maga 

művésztípusa, akikről azt lehet mondani, hogy az adott irányt 

példázzák. Ebben a fejezetben a művész-kutató és a posztmodern 

művészről, a következőben pedig a művész-kézművesről és a művész-

befogadóról beszélek. A legtöbb modern alkotóművész mind a négy 

vonást megtestesíti, de más-más hangsúlyokkal.6 (Arra kérem az 

olvasókat, hogy kritikusan szemléljék "ideáltípusaimat", és alkossák 

meg a sajátjukat). 

Sok modern művész olyan hozzáállást alakított ki, amely hasonlít a 

tudósok hozzáállásához. A legtöbb ilyen művész-kutatót nem érdekli 

különösebben a közönség vagy a vásárlók. A műtermek laboratóriumok, 

míg a koncerttermek, múzeumok, könyvek és internetes oldalak 

előadótermek egy kiválasztott és jól informált közönség számára. 

Hozzáállásuk összhangban van a kortárs művészettel, amely egyre 

inkább önreferenciává vált. A diszkurzus követéséhez szinte 

szakértőnek kell lenni. A tudomány világához hasonlóan e művészek 

közönsége is bennfentes - kollégákból, kritikusokból és képzett 

laikusokból áll. A zene világában John Cage a példa. Olyan 

képzőművészek, mint Donald Judd, Dan Flavin és a holland Peter 

Struycken szintén ebbe a csoportba tartoznak. 

A művészetek gazdasága végül is kevésbé lehetne kivételes, ha a 

művész-kutatók fokozatosan nagyobb jelentőségre tennének szert. 



 

Olyanok, mint a tudósok, mert értékelik az eredetiséget, de nem 

romantikusan túlzó értelemben. Nem bánnak egy kis demystifikációt, ha 

az hozzájárul egy erős szakmai státusz kialakításához, amely hasonló a 

tudományéhoz. 
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entista. Európában néhányan közülük még arra is hajlandóak lehetnek, 

hogy egyetemi alkalmazottak legyenek egy kis tanítási kötelezettséggel, 

ami az USA-ban már bevett forgatókönyv. Ráadásul talán még odáig is 

elmennének, hogy támogatnák létszámuk valamilyen formális 

szabályozását. 

Kétséges azonban, hogy a társadalom valóban hajlandó-e hosszú 

távon fizetni ezeknek a művészeknek. Mivel kutatásaik, művészetük 

nem túl szórakoztató, és nagyon keveset járul hozzá a művészet 

aurájához, művészetük általában nem kelendő a piacon. A 

nélkülözhetetlen aura nélkül pedig elveszíti hasznosságának egy részét 

az adományozók, köztük a kormányzat számára is. Ez azt jelenti, hogy 

ha a művész-kutató fokozatosan a legelterjedtebb művészekké válna, a 

művészetek valószínűleg zsugorodnának; a művészet akár valamiféle 

marginális jelenséggé is válhatna. Ezért nagyon valószínűnek tűnik, 

hogy a jövőben egy másik típusú művész lesz a leggyakoribb. 

Míg a művész-kutató természetesen a meglévő szabályokat, 
konvenciókat és határokat vizsgálja és kérdőjelezi meg, a posztmodern 

művészek nemhogy nem lépik át ezeket a művészeti határokat, hanem 

inkább teljesen figyelmen kívül hagyják azokat.7 Nem próbálják 

elmozdítani a határokat, hanem inkább átugranak rajtuk egyik filmből a 

másikba. Szabadon mozognak a művészet, a design és az alkalmazott 

művészetek között, beleértve a reklámot is. A világzenei zeneszerzők, 

samplerek és modern DJ-k például olyan példák, akikre figyelembe esik 

ez a leírás, csakúgy, mint a VJ-k és vizuális művészek, mint Mathew 

Barney, Pipilotti Rist, valamint a holland művészek, Inez van 

Lamsweerde és Joep van Lieshout. 

A posztmodern művészek végső soron hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a 

művészetek gazdasága kevésbé legyen kivételes, ha jelentősebbé válnak 

a művészetekben. Kihívják a művészetekben uralkodó attitűdöket, 

különösen a gazdaságosság tagadására való hajlamot. A sikeres 

posztmodern művészek könnyedén ugranak át például a 

képzőművészetből a reklámgrafikába, és a viszonylag autonómtól a 

megrendeléses munkákig. Gyakran alapítanak vállalkozást, és esetleg 

számos alkalmazottat alkalmaznak, hogy segítsék őket. Ebben az 

értelemben inkább üzletemberek, és ezt nem szégyellik. Ez a fajta 

természetes kereskedelmi hozzáállás az, ami a jövőre nézve könnyen a 

művészetek kevésbé kivételes gazdaságát vetítheti előre. 

De bármennyire is izgalmasnak tűnik a posztmodern művészi 

kísérlet, hosszú távon a művészetek nem létezhetnek határok nélkül, 

amint azt az alábbi5 fejezetben bemutatom. Ezért, ha a posztmodern 

"művészek" egyre jelentősebbé válnának, a művészet vagy megszűnne a 

hagyományos értelemben vett létezni, vagy ezek a művészek 

egyszerűen elhagynák a művészeti világot, és más szakmákra 

koncentrálnának, vagy, ami valószínűbb, fokozatosan beleegyeznének a 

határok visszaállításába. Mindenesetre a posztmodern művészek előbb-

utóbb elveszítenék az élüket, és így nem tekinthetők komolyan a 



 

művészetek gazdaságának normalizálásában jelentős erőnek. 
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3 Új szemléletű művészek lépnek a színpadra (2) 

 
A művészet harmadik iránya a művész-kézműves iránya. Az 

önreferenciális és konceptuális művészet megnövekedett jelentősége 

miatt a kézművesség a huszadik század második felében sokat veszített 

magas értékéből a művészek körében. Az utóbbi évtizedekben azonban 

a kézművesség iránt érdeklődő művészek kezdtek előtérbe kerülni. 

Elkezdték a régi technikák újbóli bevezetését, és új, pozitívabb 

hozzáállást alakítottak ki a kézművességhez. Azokra a művészekre, akik 

ténylegesen saját kezűleg végzik munkájukat, és akik identitásukat és 

sikerüket részben a kézművességükből merítik, jellemző ez az új vagy 

inkább újratermelődött művésztípus. Nekik köszönhető, hogy a 

festmények, balettek és zeneművek ismét csodálhatók technikai 

virtuozitásukért, és egyes kritikusok szerint ismét "szépnek" 

tekinthetők. A képzőművészetben az ilyen típusú művészekre példa 

Alex Katz és olyan holland festők, mint Constant, Van Koningsbrugge és 

Hans van Hoek. (Ez a művésztípus az előadóművészetben is 

megtalálható, de hogy őszinte legyek, az ő fajta kézművességük aligha 

esett igazán teljes kegyvesztettségbe. Mindazonáltal az olyan 

mozgalmak, mint a punkzene, átmeneti eltérést jelentettek a 

kézművességtől, akárcsak a "nevelő színház" nagy része). 

A kézművesség iránti megújult szenvedély kijózanító hatással lehet a 

művészetekre, és végül a művészetek gazdasága kevésbé lesz kivételes. 

Még ha a kézműveseknek szükségük is van egyfajta szerény varázslatra, 

hogy trükkökkel mutogathassák magukat, elsődleges törekvésük az, 

hogy jók legyenek abban, amit csinálnak. Általában nem igazán vágynak 

arra, hogy sztárok legyenek. Tisztában vannak az idejük és az anyagaik 

értékével, ezért tisztességes árat kérnek a munkájukért. Nincs nagy 

szükségük arra, hogy a művészetet piedesztálra emeljék, valami szent 

dologgá tegyék, vagy megtagadják a gazdaságot. 

Az igazi kézműves azonban egy olyan múltból származó figura, 

amikor a művészet és a művészek, ahogyan ma ismerjük őket, még nem 

igazán léteztek. A művészet azóta nagyon sokat változott, és már nincs 

visszaút. Talán a kézművesség ismét jelentősebb, de nem valószínű, 

hogy a művész-kézműves reprezentatív lesz a jövő művészének. 

A művész-enterapeuta a negyedik művésztípusunk. Az alkotó 

művészek, akik a közönség szórakoztatását tűzték ki célul, univerzálisak 

és időtlenek, amint azt Shakespeare, Mozart és Dickens is világosan 

bizonyítja. A huszadik század folyamán azonban a szórakoztató 

művészeket fokozatosan egyre kevésbé vették komolyan, és gyakran a 

(magas)művészet körén kívülre kerültek. A művész-kutató ragaszkodik 

ahhoz az elképzeléshez, hogy a művészeknek nem szabad szándékosan 

a közönség kedvében járniuk.8 Mindazonáltal a kortárs művészet egy 



 

részében, legyen szó zenéről, színházról, táncról, irodalomról vagy 

képzőművészetről, már több mint három évtizede találunk olyan 

(magas) művészeket, akik 
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nem félnek az emberek szórakoztatásától. Az olasz Clemente és Chia 

példái ennek a képzőművészeti irányzatnak. Egy másik példa, hogy a 

kortárs klasszikus zenében a szeriális zene hegemóniája után az olyan 

zeneszerzőkkel, mint Philip Glass, visszatért a hármashangzat, és 

nemrégiben a dallam iránti megújult érdeklődés. 

A tömegmédia-orientált művészetek növekvő (pénzügyi) jelentősége 

hozzájárult ehhez a fejlődéshez, amely a nyitottabb szórakoztató 

formátumok irányába mutat. Ebből a szempontból érdekes, hogy a 

szórakoztatás megvetése sosem volt túl erős az irodalom világában, 

amely a technikai reprodukciótól és a nagy olvasóközönségtől függ. Az is 

árulkodó, hogy a klasszikus zenészek és táncosok jelenleg gyakran láthatók 

a televízióban különböző, mindenekelőtt szórakoztató koncerteken. A 

nagy szimfonikus zenekarok legtöbb karmestere a művész-enteremtő 

példájaként szolgálhat. (A holland André Rieu talán a legjobb példa 

erre). 

Úgy tűnik, hogy a művész-műsorvezetők aláássák a művészetek 

gazdaságának kivételes jellegét, mert tudatosan arra törekednek, hogy 

közönségüknek örömet szerezzenek. A közönségükhöz és ezáltal a 

piachoz igazodnak. Ez éppúgy érvényes a kis közönségnek fellépő 

cirkuszi bohócra, mint a popzenészre, akinek slágerlemeze a nap szinte 

bármely szakában hallható a rádióban és a televízióban. 

Mindazonáltal ezek a művészek nem igazán kérdőjelezik meg a 

művészetek kivételes gazdaságosságát. Bár a fogyasztók felé 

orientálódnak, ugyanakkor hajlamosak megtagadni a gazdaságot. 

Ellenállnak a művészet szekularizációjának, mert nyilvánvalóan a 

művészet szakrális voltának fogalmából indulnak ki. Ugyanakkor 

valószínűleg nagyobb esélyük van arra, hogy ők legyenek a jövő 

művészének modellje, mint a másik három típus. 

Ha ez az elemzés nagyjából helytálló, akkor a jövő művésze 

valószínűleg valamiféle művész-enterapeuta lesz. Ezek a művészek 

valószínűleg nem fognak a változásért küzdeni, mert végső soron 

érdekükben áll a szakrális művészet fogalmának fenntartása. És így nem 

a művész-enter- tainer lesz az, aki segíteni fog lebontani a művészetek 

kivételes gazdaságát. De talán túl könnyen elvetettem a másik hármat, 

vagy talán a művészi attitűdök más fontos fejleményeit néztem át. Ezért 

arra kérem az olvasókat, hogy saját tapasztalataik, ismereteik és 

értékeléseik alapján vizsgálják felül ezeket a részeket. 

 
 

4 "A művészet demisztifikálódik, ahogy a társadalom egyre racionálisabbá 
válik 

 
A művészek hozzáállásának változása befolyásolhatja vagy nem 

befolyásolhatja a művészetek gazdaságának alakulását. De a szakralitást 

befolyásoló társadalmi fejlemények 
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a művészetnek kihatással kell lennie a gazdaságra. Ez a könyv azon az 

alaptézisén alapul, hogy a művészetek gazdaságának kivételes jellege a 

művészetek magas státuszától függ. Ebben az összefüggésben három 

egymással összefüggő fejleményt látok, amelyek hozzájárulhatnak a 

művészetek demystifikációjához és ezáltal egy kevésbé kivételes 

gazdasághoz. (Az olvasókat megkérjük, hogy más fejleményekről is 

adózzanak.) 

a Racionalizálás: Ahogy a társadalom egyre racionálisabbá válik, a 

művészetek fokozatosan demisztifikálódni fognak. 

b Fakuló határok: Mivel a művészet magas státusza a határoktól függ, 

és mivel posztmodern társadalmunkban a határok sokat veszítettek 

jelentőségükből, a művészet státusza szükségszerűen némileg 

zsugorodik. 

c Technikai fejlesztések: A technikailag reprodukált műalkotások, a 

tömegművészeti alkotások és a médiakultúra növekvő jelentősége 

tovább fog hozzájárulni a művészet demystifikációjához. 

 
A racionalizáció, a határok elhalványulása és a technológiai fejlődés nem 

autonóm influenciák, amelyeket a kontextusuktól függetlenül lehet 

vizsgálni. Mindhárom kölcsönösen függ egymástól. Ráadásul a 

racionalizáción keresztül történő demystifikáció nem kell, hogy 

ellentmondjon a 12. fejezet azon felfogásának, hogy a művészet a 

túlságosan racionális társadalom ellenereje. Elég nagy késéssel és elég 

messziről visszatekintve a művészet követheti a racionalizálás általános 

tendenciáját, és még mindig ellenerőt képviselhet. 

Ebben az összefüggésben Norbert Elias leírása a civilizációs 

folyamatról itt is érvényes. 9 Elias szerint az emberek a hosszú távú 
civilizációs folyamat során "ellenőrzöttebbé" válnak. Viselkedésüket 

egyre kevésbé színezik az indulatok és az affektív fantáziák.10 Ez a 
folyamat folyamatos, mert a művészet a társadalom része, és így nem 

tud elszakadni ettől a fejlődéstől.11 És így hosszú távon valószínűleg a 
művészet is szabályozottabbá és racionálisabbá válik. A művész-kutató 
figyelembe esik egy ilyen fejlődésben. 

A művészetnek és a tudománynak egyaránt van kognitív és érzelmi 

dimenziója.12 Ugyanez vonatkozik a civilizációs folyamatra is.13 Az 

érzelmek szabályozott és szublimált módon fontosak maradnak. A 

művészet hozzájárul a szublimáláshoz és így a racionalizáláshoz is. A 

szabályozott és szekularizált művészet létfontosságú szerepet játszik a 

civilizációs folyamatban. 

De mennyire lehet visszafogott a művészet? Egyrészt nehéz 

elképzelni, hogy a művészet a szublimációt szolgálja anélkül, hogy 

valamilyen csábító varázslatot vagy varázslatos varázslatot ne tartana 

fenn. Másrészt a mágiának nem feltétlenül kell misztikusságot és 
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megszentelődést magában foglalnia. Hosszú távon, a polgárosodási 

folyamatot tekintve, nagyon is lehet, hogy lesz helye egy olyan mágikus 

művészeti formának, amely nem szakrális. 

A mágikus, a szent és a mágikus közötti kapcsolat tisztázása érdekében 
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racionális, szeretnék néhány, meglehetősen spekulatív megjegyzést 

fűzni a művészet mágikus aspektusához. (Ezek az 1.7. fejezetben 

található elemzésen alapulnak.) A művészetben a mágia valójában nem 

mágia, hanem egyfajta álmágia. A művészek mint álmágusok úgy 

tesznek, mintha varázsolni tudnának, és úgy tűnik, mintha 

természetfeletti erőket használnának, de nem azok. Csupán a 

képzeletüket használják illúziók létrehozására. 

A művészek illúziókat használnak arra, hogy felfedjék az igazságot 

önmagukról és a körülöttük lévő világról. Az illúziókon keresztül a 

művészet feltárja a valóságot és felfedezi az "igazságot". Ez az a fajta 

megismerés, amelyről Nelson Goodman beszél. A művészet és a 

tudomány egyaránt hozzájárul a megismeréshez; valójában kiegészítik 

egymást. A tudomány is alkalmaz illúziókat - egy grafikon nem az, amit 

ábrázol, de az illúziókat formális és aligha "mágikus" módon használja.14 

A tudomány által használt szimbolikus rendszerek inkább diszkrétek, 

mint sűrűek, míg a művészet esetében ez fordítva van. Mivel a művészet 

inkább sűrű szimbólumrendszereket használ, értelmezései gazdagabbak 

és meghatározatlanabbak. Ennek eredményeképpen a művészetet 

nagyobb valószínűséggel lehet mágikusnak megtapasztalni, mint a 

tudományt. 

Ez nem jelenti azt, hogy minden művészet varázslatosnak tűnik. A 

művészeti formától függően hatalmas eltérések vannak. Néhány modern 

szobor totemszerűséggel bír, míg másokban minden ilyen utalás 

tiltottnak tűnik. Néhány modern zene és költészet valóban hasonlíthat 

mágikus imákra az ismétlés és a ritmus használatában, míg másokból 
teljesen hiányzik ez a fajta "varázs". Mindazonáltal a művészek végül is 

elkerülhetetlenül megzavarják és elbűvölik közönségüket. (Deirdre 

McCloskey szerint a tudósok is elbűvölik a közönségüket.15 Tekintettel 

azonban nagyrészt diszkrét elemzéseikre, az ő kínálatuk ritkán olyan 

varázslatos). 

A művészetet jellemző álmágia attól függetlenül létezik, hogy a 

művészetet szakrálisnak tekintik-e vagy sem. Egy teljesen 

szekularizálódott művészeti forma még mindig lehet mágikus. De 

jelenleg a művészet mágiája még mindig hozzájárul ahhoz, hogy 

szakrálisnak tekintsék. 

A művészi kifejezések pszeudo-mágiája és sűrűsége nem irra- 

tionális. Ezért a racionalizálás bármely folyamatban lévő folyamata nem 

feltétlenül jelenti azt, hogy a művészet elveszíti "varázsát". Az egyre 

racionálisabbá váló társadalomban bőven van hely a bájos művész-

művészek számára. Ők azonban valószínűleg a művészetet legalábbis 

némileg szentnek fogják tartani, és így megőrzik a művészetek 

gazdaságának kivételes jellegét. 

 



305 "ELTŰNNEK A HATÁROK A MŰVÉSZETEKBEN ÉS A 

MŰVÉSZETEK KÖRÜL  
 

 
5 "A határok eltűnnek a művészetekben és a művészetek körül 

 
Ha a művészetekben nem létezne magas és alacsony szint, a művészet 

minden bizonnyal elveszítené szakralitását, és ennek következtében 

gazdasága is kevésbé lenne kivételes. Az avantgárd kialakulása óta a 

határok és a 
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a művészetek körül kihívást jelentenek. Jelenleg úgy tűnik, hogy sok 

határ eltűnőben van.16 Sokan például úgy vélik, hogy a kortárs 
képzőművészetben már nincsenek felismerhető stílusok: bármi 
megengedett, és mindent meg lehet csinálni. Sok modern 

művészetfogyasztó kozmopolita mindenevő jellege, akik egyaránt 
fogyasztanak magas és alacsony művészetet, azt sugallja, hogy a határok 

sokat veszítettek jelentőségükből.17 

Határok nélkül bármi lehet művészet, és bárki lehet művész. Ha nem 

lesznek többé határok, amelyek körülveszik a művészetet és 

megkülönböztethetővé teszik a művészetet, akkor a művészet, ahogy mi 

ismerjük, megszűnik létezni. - Ez lehet a sokat jósolt "művészet vége". - 

Ha nem, a művészet minden bizonnyal sokat veszít aurájából. A 

posztmodern fejlődés tehát olyan erőt képvisel, amely hosszú távon 

egyértelműen a művészet demisztifikálásához vezet.18 A megfelelő 

lendületet elérve ez a fejlődés a művészetek gazdaságát is drámai 

módon fogja megváltoztatni. Ha a mindennapi gyakorlatban a 

műalkotásokat és a kenyeret egyenrangúnak tekintik, a művészetek 

gazdasága minden bizonnyal megszűnik kivételesnek lenni. 

Ezek a következtetések akkor is érvényesek lennének, ha az emberek 

végül elveszítenék a kreatív és hiteles műalkotások iránti 

érdeklődésüket. De mint korábban megjegyeztük, nem ez a helyzet. És 

amíg az emberek értékelik a kreativitást és az eredetiséget a 

művészetben, addig a határok megmaradnak.19 A kreativitás 

megbecsülése szükségszerűen az összehasonlításokon, a különbségeken 

és következésképpen a határokon nyugszik. Határok nélkül az ember 

nem tudna többé különbséget tenni a műalkotások között, és nem tudná 

megvitatni a műalkotások minőségének (vagy esztétikai értékének) 

kérdéseit a barátaival vagy a szakértőkkel. 

Sőt, Goodman 1.6. szakaszban tárgyalt művészeti megközelítése 

szerint a művészeknek is szükségük van határokra. A határok adják meg 

a művészeknek a keretet, hogy átléphessék és áthághassák, és végül 

megváltoztathassák a szabályokat. Ahhoz, hogy eredeti legyen, a 

meglévő határokat át kell lépni, és ezt másoknak is észre kell venniük. 

Mivel az emberek elvárják, hogy a művészet kreatív és eredeti legyen, és 

mivel a művészek azt akarják, hogy termékeiket észrevegyék más 

pódiumok között, a művészetekben a határok továbbra is fontosak 

maradnak. (Ezért is diffikult elképzelni, hogy a posztmodern művész 

valóban a jövő művészét képviselheti). Mivel az emberek mindig azt 

feltételezik, hogy a saját koruk drámaian különbözik a korábbiaktól, azt 

hiszik, hogy a szabályok és a határok eltűntek a művészetekből. A saját 

életemben, mint képzőművész azonban számos szabállyal vagyok 

tisztában magam körül. Igaz, hogy bizonyos szabályok 

megfoghatatlanabbá és összetettebbé váltak; eléggé bennfentesnek kell 
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lenni ahhoz, hogy az ember megértse őket. Más szabályok más szintre 

kerültek, és egyfajta metaszabályokká váltak. Néha ezek a szabályok 

inkább a művészek hozzáállására vonatkoznak, mint a tényleges 

műalkotásokra.20 Más szabályok leírják, hogy mely szabályszegések 

elfogadhatóak és melyek nem. (Jelenleg például bizonyos 

szabálysértések megengedhetők, de csak akkor, ha nem 
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szívből jövő sírások, hanem szándékosan megtervezett vétkek. - Serrano 

például gondosan megtervezi műveinek szélsőséges szexuális tartalmát. 

- ) A szabályok mindenesetre fontosak maradnak. 

Az a meggyőződés, hogy a saját korunkban nincsenek szabályok, talán 

univerzális közhely. Meggyőződésem például, hogy húsz év múlva a 

kilencvenes évek művészeti szabályai és határai szinte mindenki 

számára nyilvánvalóak lesznek. (Csak most tudjuk ténylegesen 

megkülönböztetni az 1970-es évek képzőművészetét, mert csak most 

tanultuk meg megkülönböztetni azokat a szabályokat és határokat, 

amelyeket azok a művészek tiszteletben tartottak vagy amelyekkel 

játszottak). 

Való igaz, hogy a képzettebb fogyasztók manapság sokkal 

változatosabbak és mindenevőbbek a fogyasztási szokásaikban. Egyik 

nap talán operába mennek, míg a következőn megtapsolnak egy helyi 

sztárt, aki énekli nyálas popdalát. Ez a viselkedés azonban nem mond 

ellent a határok létezésének, mert ez a forgatókönyv alapvetően 

aszimmetrikus, mivel inkább az elit művészetfogyasztókra, mint az 

alacsony művészet átlagos fogyasztóira vonatkozik. Ráadásul, ahogyan 

azt korábban megjegyeztük, még ha ugyanazokat a termékeket 

fogyasztják is, a fogyasztás módja és az általuk képviselt szimbolikus 

értékek továbbra is különböznek. A mindenevő fogyasztási szokások 

gyakran hajlanak a táborozás felé, ami egy kétértelmű mércét jelent, 

ahol az elit fogyasztók egyszerre élvezik és gúnyolják az alsóbb osztály 

kultúráját. 

Ha a határok végül nem is sorvadnak el, megítélésük mégis 

megváltozhat. Ennél is fontosabb azonban, hogy megváltozhat a magas 

és alacsony művészet megbecsülésének jellege. Az 5. táblázat 11. jele 

rámutatott arra a jelenségre, hogy a művészetekben a magas és 

alacsony szint egyre inkább a művészetek különböző területeire utal, 

nem pedig egy műalkotás felsőbbrendűségére vagy alsóbbrendűségére. 

A felsőbbrendűség valamilyen formája nélkül pedig a társadalmi 

csoportoknak többé nem lenne okuk felnézni más csoportok magas és 

szent művészetére, míg az elitnek többé nem lenne oka lenézni az 

alsóbb osztályok alacsony művészetét. A művészetek nem lennének 

többé megkülönböztethetőek. Mivel megfigyeltük, hogy a kulturális 

alsóbbrendűség és az aszimmetrikus értékítéletek a művészetek 

kivételes gazdaságának sarokkövei, ez a gazdaság sokkal kevésbé lenne 

kivételes, ha a művészetekben a szimbolikus magas és alacsony 

jelentőség fokozatosan csökkenne. 

Az olyan kifejezések, mint a "magas" és "alacsony" továbbra is 

használatosak lennének, de korábbi szimbolikus jelentésük nélkül. 

Ezek egyszerűen csak területeket vagy műfajokat jelölnének. A 

megkülönböztetés tekintetében a szimbolikus gyakorlatok vagy a 
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művészet koncepciójának módjai fontosabbak lennének, mint a 

konkrét műalkotások.21 Ezek a fajta gyakorlatok azonban még akkor is 

felsőbbrendűnek vagy alsóbbrendűnek tekinthetők, ha most másként 

nevezik őket. Ahhoz azonban bennfentesnek kellene lenni ahhoz, hogy 

ezeket a gyakorlatokat megfelelően besorolhassuk. A szuper- rior 

művészet és a művészeti gyakorlatok rendkívül rugalmas kategóriákká 

váltak. 
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a referenciaszféra folyamatosan változik. Ezt a folyamatot a 11. 

fejezetben ismertettük. A bennfentesek folyamatosan újradefiniálják a 

magas és alacsony, jó és rossz, modern és elavult esztétikai határait. A 

kívülállók csak valamiféle közelítő, eltolódó átlagot tudnak feltételezni. 

Egyelőre nincs okunk azt gondolni, hogy a jövőben a társadalmi 

ranglétrán feljebb lépő emberek hirtelen felhagynak majd azzal, hogy 

státuszukat művészettel jelezzék. Amint azt a szakaszban megjegyeztük, 

ez azt 1.2jelenti, hogy az értékelések alapvetően aszimmetrikusak 

maradnak. Amíg létezik társadalmi rétegződés, és amíg a művészet az 

emberek társadalmi térben elfoglalt pozícióinak szimbolizálására 

szolgál, a művészet meg fogja őrizni különleges státuszát, és gazdasága 

kivételes marad. 

Úgy gondolom, hogy a művészeti határok alapvetően nem 
halványulnak el; néhány eltűnhet, de mások lépnek a helyükre. Sőt, a 

határok továbbra is a megkülönböztetést fogják szolgálni.22 Ezért nem 
valószínű, hogy a posztmodern projekt a művészetek gazdaságát 

kevésbé kivételessé teszi. 

 
 

6 "Az új technikák, a tömegfogyasztás és a tömegmédia 

segítenek a művészetek demisztifikálásában 

 
Először is, az új technikák, különösen a digitális forradalom által 

létrehozott új technikák, nagyon is előrevetíthetik a művészetek 

demystifikációs folyamatát.23 Sok izgalmas új művészeti termék jön 

létre. Ráadásul a digitálisan előállított és digitálisan terjesztett zene, kép 

és mozgókép előállítása és terjesztése olcsóbb lesz, mint elődeiké volt. 

Jelenleg e jelenség egyes termékei de facto ingyenesek, de ez a helyzet 

talán nem tart már sokáig. Egyrészt a tömegesen előállított új termékek 

világszerte egyre nagyobb közönséghez jutnak el. Másrészt egyre kisebb 

az a legkisebb lépték, amelyben a termékeket profitabilisan elő lehet 

állítani. Ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb tér nyílik a specializált 

termékek nagyobb fajtáinak. Ráadásul a régebbi művészeti alkotások 

töredékeit - akár legálisan, akár illegálisan - egyre gyakrabban építik be 

az újabb művekbe, így a hitelesség egyre relatívabb fogalom. 

Ugyanaz a probléma, amit a határok elsorvasztásával kapcsolatban 

láttunk, a technológiai változásokkal kapcsolatban is felmerül, mivel 

nehéz a saját generációnkról képet kapni. Vajon a technológiai 

változások hatása ma mélyebb, mint a korábbi időkben, például a 

nyomdagép vagy az elektromosság bevezetésekor?24 

Mivel az új technikákat általában először olyan művészeti ágakban 

alkalmazzák, amelyek viszonylag kis státuszúak, úgy tűnik, hogy az új 

technikák nagyon is alááshatják a művészetek misztikumát. Egy idő 
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után azonban e művészeti ágak státusza gyakran emelkedik, vagy a már 

befutottabb művészeti ágak megtanulják átvenni az új technikákat. 
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Igaz, hogy az új médiumok néhány jelenlegi új technikája ismeretlen 

interdiszciplináris megközelítésekhez vezethet, amelyek aláássák a 

meglévő határokat. A modern, olykor névtelen művészek néha hibrid 

művészetet hoznak létre - olyan műveket, amelyek átmenetileg kívül 

eshetnek a szakértők látókörén. De ezek a személyi kultusz 

megkerülésére tett kísérletek nem a figyelem. És általában nem telik el 

sok idő, mire az új művészeti törekvések beolvadnak a bevett művészeti 

formákba, és láthatóvá válnak. Művészek jelennek meg, és néhányan 

hősökké válnak. Ez már korábban is megtörtént, és jelenleg a DJ-kkel és 

a VJ-kkel történik. Úgy tűnik, hogy a digitális forradalom saját új hősöket 

gyártott magának, és így demisztifikáló képességei ideiglenesek. 

Másodszor, a jelenlegi technológiai fejlődés tovább növeli a 

tömegesen gyártott műalkotások növekvő számát. A nyomtatás 

jelenségétől eltekintve a magas minőségű műalkotások nagyméretű 
reprodukálása csak a huszadik században kezdett el terjedni. Bár a kettő 

összefügg, a művészet tömeges előállítása valószínűleg inkább a 

művészetek kevésbé kivételes gazdaságát hirdeti, mint a digitális 
forradalom. Walter Benjamin már 1935-ben megjósolta, hogy a 

művészet technikai reprodukciója a művészet varázsának megtöréséhez 

("Entzauberung") vezet.25 A művészet a technikai reprodukció miatt 

kevésbé lett homályos, hozzáférhetőbb és ezáltal kevésbé varázslatos. 

Ráadásul, amint az már a filmkészítésben is megmutatkozott, a 
művészet elveszítheti autonómiáját, ami végső soron hozzájárulhat a 

művészet demisztifikációjához.26 

Benjamin jóslatát nem nehéz megérteni. A technikai (re)produkció 

lehetővé teszi a műalkotások tömeges előállítását alacsony áron. 

Valóban nagyon furcsa lenne, ha ez nem csökkentené a művészeti 

termékek exkluzív és elbűvölő vonzerejét. Ma Hollandiában az emberek 

egy drogériás üzletláncban alig többért, mint egy üveg masszázsolaj ára, 

megvásárolhatnak egy 10 CD-s Bach-felvételt, amelyet a világ egyik 

legjobb zenekara ad elő - alig több mint egy euró CD-nként). Így aztán 

megjósolhatnánk, hogy Bach zenéje teljesen hétköznapi, sőt közönséges 

lesz. De eddig ez nem történt meg; Bach és életműve megőrzi auráját. 

Általánosságban, ha megfigyeljük a művészet magas, ha nem 

megnövekedett státuszát és imádatát, amióta Benjamin esszéje 

figyelembe került, akkor vagy tévedett a jóslata, vagy hosszabb időbe 

fog telni, amíg jóslatai beigazolódnak. 

Ebben az összefüggésben egy általános félreértés hajlamos téves 

elvárásokhoz vezetni. Sokan még mindig úgy gondolják, hogy az 

eredetiség, az egyediség és a hitelesség egyetlen, egyedi, a művész saját 

keze által készített műalkotást jelent, legyen az kézirat, partitúra vagy 
műtárgy. Elfelejtik, hogy az allográfiai művészetekben - a 

kottarendszeren alapuló művészetekben, mint például az írás, a legtöbb 
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színház, a zene és még a tánc is - ritkán van egyetlen eredeti 

műalkotás.27 Egy kézzel írott kézirat, partitúra vagy koreográfia csak 

egy kol... 
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irányok kiválasztása szimbólumrendszer alapján. A vonatkozó részletek 

nem változnak, csak azért, mert kinyomtatják vagy előadják őket. Ezért 

a műalkotás a kézirat vagy partitúra minden írott vagy nyomtatott 

példányában és minden előadásában benne rejlik, függetlenül azok 

teljes számától. Minden egyes könyv és minden egyes előadás az adott 

műalkotás egy-egy példánya. Bach Máté-passiójának milliomodik élő 

előadása vagy James Joyce Ulyssesének milliomodik példánya 

ugyanolyan autentikus és eredeti műalkotás, mint az első. (Az első 

kiadások és az eredeti kéziratok néha értékesek, de elsősorban gyűjtői 

tárgyként, és nem műalkotásként.) Ugyanez vonatkozik a Máté-passió 

számos technikai reprodukciójára is, amelyek cd-n vannak. Amíg a 

kottákat helyesen játszották le, mindegyik hiteles eredetinek 

tekinthető.28 Ismétlem, a legtöbb technikai (re)produkció egy műalkotás 

példánya, és ezért eredeti. Az emberek továbbra is megelevenedettnek 

és hitelesnek élik meg őket, nem úgy, mint egy festményt. Otthon, Verdit 

vagy Rod Stewartot hallgatva a hallgatót a zeneszerző vagy előadó 

"zsenialitása" magával ragadja, függetlenül a forgalomban lévő 

példányszámtól. 

Eddig úgy tűnik, hogy ezek a reprodukciók inkább növelik, mintsem 

csökkentik a művészet magas státuszát. 

Évszázadok óta másolják az eredeti műalkotásokat. Csak a 

reprodukciók csillagászati száma és a reprodukálhatóságuk sebessége 

változott. A szó szoros értelmében számos műalkotás "közönségessé" 

vált. Soha nem látott számú ember, aki könyvet olvas, CD-t hallgat, tévét 

néz és az interneten szörfözik, végül eredeti műalkotásokat oszt meg. 

Azt mondhatjuk, hogy amikor a számok ilyen nagyok lesznek, egyre 

nehezebbé válik a művészet fogyasztását a kizárólagossággal 

összekapcsolni. Ezért úgy tűnik, hogy a művészet elveszíti korábbi 

státuszát. 

Igaz, hogy a modern tömegtermelésű műalkotások némelyike már 

nem homályos és titokzatos. A napi rutin részeként fogyasztják őket, 

nem úgy, mint az élelmiszereket vagy a közlekedési eszközöket. Sok 

műalkotás valószínűleg rövidebb életet él, mint a múltban; divatosak és 

végül eladhatóak. Így bizonyos mértékig a tömegtermelés és -fogyasztás 

valójában súlyosbíthatja a művészetek szekularizációját, és egy kevésbé 

kivételes gazdaságban siettetheti a folyamatot. 

Nem igaz azonban, hogy a nagyközönség és a szakértők minden 

tömegművészetet egyformán kezelnek. Egyes műveket kiválasztanak és 

piedesztálra állítanak, míg másokat nem, függetlenül azok teljes 

számától. Egyesek hosszabb, néha sokkal hosszabb életet élnek. Ezek is 

trendeknek vannak alávetve, de ezek visszatérő trendek. Azt, hogy a mai 

megkülönböztetett műalkotások olyan sokáig élnek-e majd, mint 

mondjuk Bach művei, lehetetlen megjósolni, de a modern műalkotások 
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és művészek - Prince-től 
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Spielberg - ugyanúgy a szelekció, a kanonizáció, a szentté avatás és a 
miszticizálás tárgyát képezik, mint a korábbi műalkotások és 

művészek.29 

Harmadszor, a modern média növeli a műalkotások tömeges 

fogyasztását, mint például a televízióban sugárzott filmek esetében. A 

modern média saját dimenziót is ad hozzá. A művészet és a művészek 

fokozott médiafigyelme első látásra úgy tűnhet, hogy hozzájárul a 

művészet és a művészek megszenteléséhez, de valójában a sikert 

hétköznapibbá teszi, és ezáltal demisztifizálja a művészetet. A médiáról 

elmondható, hogy nivelláló hatással bír. A modern újságok és a 

televíziós műsorszórás átlátható médiának számítanak.30 A legtöbb 

témának egyforma jelentőséget tulajdonítanak. A legtöbb napilap 

például már jó ideje ugyanazon az oldalon közli a magas és alacsony 

művészetről szóló cikkeit. Eközben a modern televízió hajlamos arra, 

hogy a sporthősöket, a magas és alacsony művészeket és a 

szórakoztatóipari sztárokat egyenrangúan kezelje. (Gyakran még 

ugyanazokban a talkshow-kban is szerepelnek.) 

A médiának ez a kiegyenlítő hatása nagyobb, mint a technikai 

reprodukció korábbi formáinak, mivel ténylegesen megmutatja a 

hősöket, és így emberibbé teszi őket. Hosszú távon ez a nivelláló hatás 

hozzájárulhat a művészetek különálló státuszának végső soron történő 

eltűnéséhez. Miért kellene a művészeknek szentebbnek lenniük, mint 

például a sportcsillagoknak vagy a televízió beszélő fejeinek? Végső 

soron mindezeket a "szórakoztató művészeket" lehet hősöknek nevezni, 

lehet bőven státuszuk és pénzük, de nem feltétlenül szentek. Ahogy a 

tömeggyártott művészeti termékek esetében, úgy például a modern 

képzőművészeti és popzenei szcénában is nagyon rövid életűek és 

ideiglenesek lehetnek bizonyos karrierek. Ezeknek a karriereknek a 

spektruma és a fejlődésük kezd hasonlítani a sport- vagy 

szórakoztatóipari sztárokéhoz. A média pedig hozzájárul ehhez az 

egyenlőségi bánásmódhoz. 

Mindazonáltal nem minden művész közszereplő, és még ha az is, 

akkor is fontos különbségek maradnak a művészek és más hírességek 

között. A művészeti alkotások általában a televíziós megjelenésektől és 

más nyilvános szereplésektől függetlenül léteznek. A műalkotások 

otthoni, koncertteremben vagy moziban történő fogyasztása során az 

emberek saját művészüket építik fel. Így fenntartanak egy intim és 

titokzatos kapcsolatot a hiteles, de relatíve homályos művészekkel. 

Ezért úgy gondolom, hogy a művészet és a művészek aurája és 

különleges státusza még sokáig fennmarad. 

 
Az epilógusban szereplő megállapítások igen kevéssé meggyőzőek. Bár 

vannak arra utaló jelek, hogy változás van a levegőben, a tényleges 
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változás körülírtnak tűnik. Ez mindaddig várható, amíg a társadalmi 

rétegződés valóság marad, és a művészet továbbra is az egyén vagy egy 

társadalmi csoport társadalmi térben elfoglalt pozíciójának 

szimbólumaként szolgál. Ezért úgy vélem, hogy e könyvnek a 

művészetek gazdaságáról szóló elemzése nem elavult. Mindazonáltal 

lehetséges, hogy a jövőben más szignifikák lépnek a művészet mint a 

társadalmi státusz jelölője helyébe. 
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Ha ez bekövetkezik, akkor a művészeteket demisztifikáló erők erősebbé 

válhatnak, mint azok, amelyek a művészetet szentnek tartják. Ennek 

eredményeképpen a művészetek gazdasága kevésbé lesz kivételes. 

Személy szerint azonban nem lennék meglepve, ha a művészetek 

kivételes gazdasága még sokáig színesítené a művészeteket. 

 
 

Megbeszélés 

 
1 A táblázat felsorol 5néhány olyan jelet, amelyek a művészetek 

kevésbé kivételes gazdaságosságára utalhatnak. Vannak közöttük 

olyan jelek, amelyeket Ön másként kezelne? Vannak-e más, figyelmen 

kívül hagyott jelek, amelyeket Ön kiegészítene? 

2 Ön szerint a művészeti attitűdök egyre kommerszebbé válnak? 

3 Egyetért azzal a felfogással, hogy a művészet és a tudomány 

kiegészítik egymást a megismeréshez való hozzájárulásukban? 

4 Egyetértesz azzal a négy irányzattal, amelyben a művészek attitűdjei 

mozognak, vagy látsz más irányokat is? 

5 Lényeges-e az a három ok, amely a művészetek gazdaságát kevésbé 

kivételessé tenné? Kellett volna más vagy további okokról is beszélni? 

6 Arra számít, hogy a művészetek gazdasága a következő évtizedekben 

kevésbé lesz kivételes? És hogyan látja ezt a fejlődést? 

7 El tudja képzelni, hogy a művészetek kíméletlen gazdasága a 

közeljövőben véget érhet, mert a legtöbb művész a művészeten kívüli, 

jól fizetett munkával rendelkező ama- teurnak minősül? 
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Megjegyzések 

 

 

 
Előszó 

 
1 "Two Cultures and the Scientific Revolution" (1950) in C.P. Snow, Public Affairs. 

(1971). 
2 Vö. Lavoye (1990). 

 

1 Szakrális művészet 

 
1 Az "outsider art" kifejezést olyan művészek munkáira használják, akik a fontos 

kortárs (nyelvtani) szabályok alkalmazása nélkül alkotnak. Lehet, hogy autodidakta 
módon tanultak, vagy iskolai tanulmányaikat idősebb korban vagy szokatlan 
oktatási helyzetben, például elmegyógyintézetben szerezték. 

2 Throsby (1994) 2. 
3 A filozófus Laermans (1992) 64 szemrehányást tesz a közgazdász Grauwe-nak 

(1990), hogy hibát követett el, amikor nem tette egyértelművé a művészet 
fogalmát. 

4 Vö. Danto (1964), Dickie (1971), Becker (1982) 148-14934, és 153-164 és 
Bevers (1993) 16-20. 

5 Bourdieu (1979), DiMaggio (1987), Calcar (1984), Lamont és Fournier (1992). 
További hivatkozások és részletek a különbségekről Peterson (1997) 
tanulmányában. 87. 

6 Az "aszimmetria" kifejezés használatával az egymás kultúrájának 
megbecsülésében mutatkozó aszimmetriát szeretném hangsúlyozni. Más 
szempontból azonban a viselkedés szimmetrikus: a csoportok abban az 
értelemben azonosak, hogy a társadalmi ranglétrán felettük álló csoportok 
művészetéhez igazodnak. 

7 Lásd a megjegyzést 5. 
8 E figyelmek közül a társadalmi koherenciára vonatkozó feltételezés a 

legmegkérdőjelezhetőbb. A társadalom gyors változásai a társadalmi értékek 
koherenciájának csökkenését okozhatják. Tekintettel a médiában végbemenő 
gyors és radikális változásokra, ez lehet a mai forgatókönyv. Ebben az esetben ez 
a tézis nem lenne érvényes, mert a koherencia ma már nem elégséges ahhoz, 
hogy a művészetekben a magas és a mély közös fogalmait fenntartsuk. Ha ez a 
helyzet, a könyv elemzése elveszíti jelentőségét. Bár nem tudom bizonyítani az 
érvelésemet, e könyv során megpróbálom hihetővé tenni, hogy elegendő 
társadalmi koherencia áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza a kulturális 
alsóbbrendűségen és felsőbbrendűségen alapuló aszimmetrikus ítélkezés tézisét. 

9 Vö. Peterson és Kern (1996) és Peterson (1997), valamint az általuk megadott 
hivatkozások. 

10 Peterson (1997) 88. 
11 Peterson és Kern (1996) empirikus adataiból azt is 904megállapította, hogy a "magas 
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a szemöldökösök mindenevőbbek, mint a nem magas szemöldökűek". 
12 Bourdieu (1979), idézi Peterson és Kern (1996) is. 904. 
13 Peterson és Kern (1996) 904 állítása: "...a mindenevőkészség nem jelent 

közömbösséget a különbségek iránt". 
14 A vitára az Utószóban térek vissza. Ezzel kapcsolatos érvet hoz fel Eijck (1999). Ő 

azt mutatja be, hogy a társadalmi ranglétrán felfelé haladó emberek gyakran nem 
adaptálják a társadalmi ranglétrán felettük állók művészetét. Ehelyett saját 
művészetüket viszik magukkal. És így a művészetük státusza emelkedik. Ennek 
ellenére a sta- tusbeli különbségek továbbra is fontosak maradnak. 

15 Levine (1988) a "szakralizáció" történelmi folyamatát írta le. 16 
Hide (1979) megvédi ezt a nézetet. Számos ismert művészt idéz. 17 Vö. 
Uitert (1986). 
18 Vö. Smithuijsen (1997). 
19 Braembussche (1994) Benjamin238, (1974). A "szent" kifejezés helyett 

használhattam volna az "aura" kifejezést, amelyet Benjamin a művészettel 
kapcsolatban használt. Ennek kevésbé van vallási konnotációja. Legtöbbször 
azonban a "szent" és a "szentség" kifejezéseket fogom használni, mert a 
"szent" kifejezés vallási konnotációja "árulkodó" a művészetről. Az "aura" 
kifejezésnek ráadásul nincs olyan jelzője, amely a "szent" helyre 
visszahelyezné. 

20 Az angol moralista és esztéta Arnold (1875) (ahogy Peterson (1997) 81 
megjegyzi) már sikeresen propagálta azt a nézetet, hogy a művészetek a 
civilizáció legmagasabb értékeit testesítik meg. 

21 Bloom (1987) 185, 188, 322 (idézi Peterson (1997) 82-86). A magas és 
alacsony szint közötti különbségtételről írva Peterson más hivatkozásokat is 
megad. 

22 A hitelesség egy konténer szó. A különböző használatok hozzájárulnak egy 
átfogó jelentéshez. Ebben a könyvben a műalkotásokban kifejeződő személyes 
egyediség fogalmát hangsúlyozzuk. Linko (1998) a "hitelesség" kifejezést 
szintén a személyes egyediség értelmében használja. Ez egyike a Peterson 
(1997) által 205-209-ben elemzett "autenticitás" kifejezés többféle 
használatának. 

23 A művészettel kapcsolatban gyakran használt "kreativitás" és "eredetiség" 
kifejezések a hitelességet jelentik, de egy mű lehet hiteles anélkül, hogy eredeti 
vagy kreatív lenne. Az amatőr "művészet", a gyermekek "művészete" és a 
zavart emberek által készített "művészet" hiteles, de nem mindig kreatív 
vagy eredeti. 

24 Ebben a konkrét esetben a vásznon szalagdarabok is voltak, mivel a 
festmény még nem volt befejezve, és Mondrian még kísérletezett. 

25 Janssen (2001) 326. 
26 Egyrészt a művészettel való erős azonosulás révén a műfogyasztó nyilvánvalóan 

kevésbé lesz hiteles egyéniség. Másfelől azonban az ideiglenes azonosulás, sőt a 
szimbiózis is hozzájárulhat a személyes identitás kialakulásához. 

27 Hans-Onno1988, van den Berg javasolta nekem e kifejezés használatát. 
28 Bourdieu (1979) 53-56; Laermans (1993) 88. 
29 Laermans (1993) 88. 
30 Vö. Laermans (1993). 
31 Bourdieu a megkülönböztetés fogalmát a művészetek vonatkozásában 

vizsgálta. Azt is hangsúlyozza, hogy a művészet távol áll a mindennapi 
gondoktól. Ezt a modern művészet re- mote esztétikájával hozza összefüggésbe, 
és egy ennek megfelelő esztétikai diszpozícióval, amelyben a forma 
hangsúlyozása felváltotta a kifejező és leíró tulajdonságokat és képességeket. 
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Bourdieu (1979) 28-32. Vö. Swaan (1986). Ami ezt a sajátos esztétikát illeti, 
nem értek egyet. Úgy vélem, hogy hosszú távon a kifejező és 
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a leíró tulajdonságok ugyanolyan fontosak maradnak, mint a formai tulajdonságok. 
Abbing (1989) 54-59. 

32 Vö. Braembussche (1994) 181-290, Hegel (1986, 1832-1845), Adorno (1970- 
1986), Goodman (1954), Barthes (1988), Lyotard (1997, szerk. Princ 1984). 

33 Heusden (1996). 
34 Lyotarddal ellentétben a legújabb posztmodern művészetfilozófusok, mint 

Derrida, Bau- drillard és Jameson, már nem tekintik az innovációt a 
művészetre jellemzőnek. Vö. Braem- bussche (1994) 292-314. 

35 Vö. Doorman (1994) 211-213. 
36 Goodman (1954). E könyv szempontjából Goodman megközelítése különösen 

érdekes, de az eredmények nem lennének nagyon különbözőek, ha ehelyett a 
fent említett művészetfilozófusok bármelyikével foglalkoznék. 

37 Goodman (1954) nem foglalkozik ilyen széles körű változásokkal. Ezért 
"extrapolálom" az ő megközelítését. 

38 Kellendonck (1977). 
39 Amikor ezt a festményt a londoni Royal Academy Szenzációs Kiállításán 

kiállították, botrányt 1997,okozott. A 1999,Brooklyn Museum of Mod- ern 
Artban majdnem ugyanezt a Sensation Show-t állították ki. Ezúttal Chris Ofili 
"Szűz Mária" című képe váltott ki botrányt, ami arra kényszerítette New York 
polgármesterét, Giuliani-t, hogy megszüntesse a múzeum finanszírozását. 

40 Goodman (1954) 248. Ez a megismeréshez való hozzájárulás nem jelenti azt, 
hogy a művészet formális vagy intellektuális. Goodman ibid. 259. írja: "Az aes- 
thetikának ez a kognitív kiválóság alá rendelése még egy emlékeztetőt követel, 
hogy a kognitív 
... nem zárja ki az érzéki vagy az érzelmi dolgokat, hogy amit a művészet által 
megismerünk, azt csontjainkban, idegeinkben és izmainkban érezzük, és az 
elménk is felfogja, hogy a szervezet minden érzékenysége és reakciókészsége 
részt vesz a szimbólumok kitalálásában és értelmezésében." 

41 Goodman (1954) 258. 
42 A modern, a művészetek nyelvén jól képzett közönség kevés csodálkozást 

mutat, mintha már megismerte volna ezeket az új metaforákat. Az esztétikai 
élmény kifejezései általánosságban véve a magas művészetekben sokkal 
szűkszavúbbá és visszafogottabbá váltak. Mindazonáltal, ha a művészet valóban 
új, a csodálkozás érzései elnyomhatók, de nem szüntethetők meg. 

43 Goodman (1954) a "sűrű" és a "diszkrét" fogalmakat tárgyalja a művészet és a 
tudomány vonatkozásában. 

 

2 A gazdaság tagadása 

 
1 Peterson (1997) 84 szerint a populáris kultúrának ez az elit szemlélete a 

huszadik században végig fennállt. Peterson számos hivatkozást kínál. 
2 A 10. fejezetben részletesen bemutatjuk a kormányzati tevékenység mindhárom 

területre való szokatlan felosztását. A választás azt jelenti, hogy a 
kényszertranszferek területe különbözik a Polanyi (1992, 1957) által jegyzett 
újraelosztás területétől és a Klamer és Zuidhof (1999) által jegyzett kormányzati 
szférától. 

3 O'Hagan (1998) 133-39 és 157. 
4 O'Hagan (1998) 133-39. és 157. 
5 Meulenbeek, Brouwer et al. (2000) 41. 
6 Azt várnánk, hogy minél szélesebb körű a művészet értelmezése, annál 

fontosabbá válik a piac. Ez azonban nem feltétlenül igaz. Azokon a művészeti 



312 A FEJEZET JEGYZETEI 1  

területeken, amelyek kevés adományt vagy támogatást kapnak, a művészek 
gyakran adományozzák idejüket azzal, hogy dolgoznak 
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alacsony jövedelműeknek vagy ingyenesen. Mivel azonban nincsenek megbízható 
adatok a művészek partnereitől és barátaitól származó ajándékok 
mennyiségéről, valamint az önfinanszírozás mértékéről, beleértve a művészeket, 
akik a másodállásból származó pénzt művészetükre fordítják, ezért ezt az 
ajándéktípust figyelmen kívül hagytam. Ráadásul, amint azt a 6. fejezetben 
tárgyaljuk, nem egyértelmű, hogy e támogatások mekkora része ajándék. 
Mindazonáltal a saját maguk, a család és a barátok általi támogatás különösen 
erős azokon a területeken, ahol a művészek elsősorban önálló vállalkozók, mint 
például a popzene, az irodalom és a képzőművészet. Ha ezeket a támogatásokat 
(részben) beleszámítanánk a teljes ajándékozásba, akkor az ajándékok aránya 
nem feltétlenül csökkenne, ha az irodalmat és a popzenét is beleszámítanánk. 

7 A lottó bevételei semmiképpen sem ajándék a művészeteknek azoktól, akik 
játszanak. A kormányzati szabályozás a lottójátékosok által fizetett adókat 
írja elő, és ez a pénz a kormány ajándékaként jut el a művészetekhez, még 
akkor is, ha a kormány a pénz elosztását félig független intézményekre bízta. 
Lásd még: O'Hagan (1998) 152-3. 

8 Az összehasonlítás a tanárokra, orvosokra és tudósokra is vonatkozik. A 
kormányzati szervek beavatkozását e szakemberek tevékenységébe úgy 
értelmezem, hogy a kormányzat szolgáltatásokat vásárol ezektől a csoportoktól, 
amelyeket a jótevők számára továbbadnak, vagy úgy, hogy közvetít a 
szolgáltatásaik másoknak történő eladásában, és nem ajándékként. Azzal lehet 
érvelni, hogy az oktatás és az egészségügy támogatása az ajándékozási szférába 
tartozik. Ebben az esetben a művészeti szféra ajándékozási szférája nagyobb 
marad, mint a többi ágazaté, kivéve az egészségügyet és az oktatást. Még ha az 
egészségügyet és az oktatást vesszük is figyelembe, a művészetek nagy 
ajándékozási szférájának jelenléte kivételes marad, mivel az egészségügy és az 
oktatás területén az ajándékozás társadalmi kötelezettségből következik (vö. 
Swaan (1988)), míg a művészet tekintetében soha nem alakult ki társadalmi 
kötelezettség. 

9 Emberek vagy intézmények kapnak ajándékokat. A művészet nem kaphat 
ajándékot. Ennek ellenére bevett szokás a művészeteknek szánt ajándékokról 
(és a művészetek támogatásáról) beszélni, és én is ezt fogom tenni. Átvitt 
értelemben ezek "ajándékok a művészeteknek". 

10 Az emberek gyakran használják a "Patron" és a "Maecenas" kifejezéseket 
megkülönböztetés nélkül, vagy az enyémtől eltérő jelentéssel. Vö. 
Kempers (1998). 

11 Vö. Bevers (1993) 9-57, Hitters (1996) 71-105 és Pots (2000) 85-.248. 
12 Az "érték" kifejezést sokféleképpen használják. Itt elég annyit mondani, hogy 

ebben a fejezetben elsősorban a magasabb rendű értékek érdekelnek. Amint 
azt a 3.3. szakaszban kifejtjük, a magasabb rendű értékek a világ különböző 
állapotainak általános erényeire és rosszaságaira vonatkoznak. 

13 Klamer és Zuidhof (1999) és Staveren (1999) részletesebben tárgyalja az 
ajándékozási szféra egyes erényeit. McCloskey (1996) hosszasan tárgyalja a 
polgári és piaci erényeket. 

14 Vö. Hide (1979). 
15 Első látásra a megosztás azt jelenti, amit a közgazdászok nem-versengésnek 

neveznek, ami a kollektív javak egyik gyakran emlegetett tulajdonsága, szemben 
a magánjavakkal. A kultúra kollektív jószágnak tűnik. A kultúra és a hasonló 
kollektív javak, amelyek különösebb költségek nélkül megoszthatók, nem 
megosztása általában igazságtalannak minősül. Közelebbről megfigyelve azonban 
azt vesszük észre, hogy a nem-versengés aligha létezik. A legtöbb kultúra azért 
létezik, mert vannak mások, akik nem rendelkeznek ilyen kultúrával. Ha a saját 
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csoporton kívüliekkel is megosztják, akkor veszít az értékéből. A mások általi 
fogyasztás a saját csoport fogyasztásának rovására megy. Így megfigyelhetjük, 
hogy a rivalizálás nagyon is jelen van a legtöbb (szub)kultúrában. 

16 A művészet diffúziójával kapcsolatban Swaan (1986) 35-8 azt állította, hogy a 
művészet diffúziójának szuperfizális formáira való összpontosítás és a tényleges 
művészet diffúziójának szükségszerű kudarca. 
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a diffúzió növeli a művészetkedvelők csoportjának jövedelmét azáltal, hogy 
megmutatja a többi csoportnak a művészet iránti ellenszenvét. 

17 Swaan (1986). 
18 Williamson (1986) felhívta a figyelmet a piaci szférán belüli nagyméretű 

sajátosságokra. 
19 Simmel (1978-as német nyelvű kiadás 1907). Simmel az eszköz és a cél 

felcserélésének nevezi. 
20 Klamer (1996) 22-24. 
21 Ebben a tekintetben van különbség a vallási szolgáltatásokhoz képest, ahol a 

fogyasztók önkéntes adományokkal "fizetnek". Ugyanez vonatkozik az utcai 
művészekre is, akik ajándékokat kapnak. 

22 A vitákban Klamer azzal magyarázza korábbi kijelentését (Klamer (1996) 22-
24), hogy "a művészetek túlmutatnak a mérésen", hogy a pontos pénzben 
kifejezett értékelés leértékeli (vagy növeli) a művészet bizonyos értékeit. 

Braembussche (1996) különböző filozófiai álláspontokat feltételez ebben a 
témában. A társadalomtudományokban például Smith (1988) a Klamerrel 
ellentétes álláspontot képvisel. 

23 Bourdieu (1990) 98-134 és Bourdieu (1997, 1996). 
24 Ez utóbbi a darab német címének fordítása: Bring mir den Kopf von Adolf 

Hitler. Egy másik kevésbé vicces, de annál ismertebb példa lenne a zsidó 
Fassbinder filmjében: Der Müll, die Stadt und der Tod (A mocsok, a város és 
a halál). 

25 A művész magas státusza nem attól függ, hogy a művész egy sikeres szakma 
tagja-e. Amint azt a fejezetben kifejtjük, a 11művészi szakma más 
szakmákhoz képest kevés státusszal rendelkezik. Ebben az értelemben a 
művészek státusza kétértelmű. Anheier és Gerhards (1991) megjegyzi, hogy a 
művészetekben létezik egy státusz-függetlenség. 

26 Vö. Abbing (1989) 135. 
27 A "gazdaság" kifejezést tágabb értelemben használjuk, mint a "gazdasági" 

kifejezést, például gazdasági szféra, érték, tőke és hatalom. A gazdasági ezekben a 
kombinációkban a monetáris értelemben használatos. A gazdasági szférában 
például a vagyon és a tranzakciók pénzben mérhetők. A gazdaság azonban arra 
utal, hogy az emberek hogyan választanak és szerveznek eszközöket bizonyos 
célok elérése érdekében. Vö. Becker (1976) 3-14. Ezért nem minden gazdaságnak 
van szüksége pénzre. 

28 Az orvosi szakma egy példa erre. Itt a két szféra közötti határvonal állandóan 
fluxusban van, mivel a szakemberek azt kérdezik, hogy mely orvosi 
szolgáltatásokkal lehet és melyekkel nem lehet kereskedni. A két szférában 
eltérő normák érvényesülnek, de a plurális értékrend aligha aszimmetrikus. 

29 A gazdaság tagadása mindenekelőtt a piaci szférában lévő gazdaságra 
vonatkozik, de az ajándékozási szférában lévő gazdaságra is vonatkozhat. 
Például a művészek, művészeti vállalatok és adományozók úgy tesznek, 
mintha önzetlenek lennének, de de facto sok adományozó a nyilvánosságra 
törekszik, és a művészek és művészeti vállalatok mindent megtesznek, hogy 
növeljék esélyeiket az adományok és támogatások rendszerében. 

30 Az ajándékozást a kereskedelemtől megkülönböztető jellemzők alapján a mai 
szponzorációs tevékenységek többsége közelebb áll a piaci cseréhez. Létrejött az 
ellenszolgáltatás, és kialakultak az árfolyamok is. A cégek kulturális 
intézményeknek fizetnek azért a jogért, hogy márkanevüket az adott kulturális 
intézményhez kapcsolódóan reklámozhassák. Néhány kulturális intézmény 
nyilvánosságra hozza a különböző szintű szponzorációért felszámított "árakat", 
amelyek a plakátokon, katalógusokban stb. megjelenő logó és név különböző 
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szintű ismertségének felelnek meg. Mindazonáltal a felek nyilvánosan továbbra is 
folytatják az adakozás játékát. Ebben a tekintetben a szponzorációnak van egy 
olyan különleges vonzereje, amely a puszta reklámnak nincs. Lehetővé teszi a 
szponzor számára, hogy társuljon az ajándékozási szférához. És mivel a társulás a 
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az ajándékszféra lenyűgözi a szponzoráló cég ügyfeleit, ez kereskedelmi 
értelemben is vonzóvá válik. 

31 A művész karaktere a "habitushoz" kapcsolódik, amelyet a 4. fejezetben 
tárgyalunk majd részletesen. 

32 Bourdieu (1992) 121-128. o. használja a "játékérzék" ("sens de jeux") 
kifejezést. Más szempontból Hütter (1996) szintén a közgazdaságtanra 
alkalmazza a játék fogalmát. 

33 Bourdieu (1977) ezt a kettős mércét még részletesebben mutatja be és 
magyarázza. 

34 Vö. Kattenburg (1996). Warhol üzleti ösztönétől függetlenül Kat- tenburg 
felhívja a figyelmet a vallási aspektusra Warhol munkásságában az 
átalakulás em- fázisával. 

35 Velthuis más célból készített interjúkat galériatulajdonosokkal; lásd Velthuis 
(2002). 

36 Bourdieu számos leírást ad az újoncok merevségéről, szemben a "született 
nemesek" könnyedségével. Vö. Bourdieu (1979). 

37 Vö. Laermans (1993). 

 

3 Gazdasági érték kontra esztétikai érték 

 
1 Ez Woude (1987) véleménye 309. Ez nem vitathatatlan vélemény. 

Mindazonáltal, még ha a valós szám sokkal magasabb is - például ötször annyi, 
vagy 5% -, a túlélő festmények aránya még mindig elképesztően alacsony. 

2 Vö. Velthuis (2002a). 
3 Throsby (2000) 45-50. A k ö z g a z d a s á g t a n  horizontjának kiszélesítésére tett 

csodálatra méltó kísérletében Throsby a kulturális értéket a gazdasági érték 
kiegészítésére hagyja. Úgy vélem azonban, hogy egy második nagy fogalom 
bevezetése a közgazdaságtanba túl nagy ár a magyarázó képesség viszonylag kis 
mértékű növeléséért. Hasznosabbnak tartom, ha a "közgazdaságtan" kifejezés 
inkább egy megközelítést, mint egy hatókört jelöl. Ebben a tekintetben 
egyetértek Becker (1976) 3-14. bekezdésével. Ebben a fejezetben azonban a 
"gazdasági" kifejezést a monetáris vagy finanszírozási szűk értelemben is 
használom. 

4 Vö. Velthuis (2002). 
5 Az ár még a festmények esetében sem mindig megfelelő mutató. Különösen akkor 

nem megfelelő, ha a piaci érték az életmű értékére vonatkozik, és az életmű 
esztétikai értékével vagy hírnevével vetik össze. Például egy nagy tekintélyű, 
elhunyt vagy élő festő, aki évente sok festményt készített (gyárt), festményeinek 
átlagára lehet alacsonyabb, mint egy kevésbé ismert festőé, aki nagyon kevés 
festményt festett; ennek ellenére a legismertebb festő eladásai még mindig 
magasabbak lehetnek. Továbbá úgy tűnik, hogy egy olyan laza piacon, mint a 
holland képzőművészeti piac, egy átlagos művész sikere inkább az eladott művek 
nagy számában mutatkozik meg, nem pedig a magasabb árakban. Ezt megerősítik 
azok az adatok, amelyeket Rengers és Velthuis (2002) gyűjtöttek cikkükhöz. 

6 E bekezdés megírása során Velthuis (2002) munkájával vagyok adós, aki az ár 
és az érték két modelljéről beszél: a független szférák modelljéről és az 
ellenséges szférák modelljéről. Az elsővel kapcsolatban Bell, Steiner, Fry és 
Fried, a másodikkal kapcsolatban pedig Kopytoff, Burn, Hughes és Klamer 
nevét említi. 

7 Ez általában véve a támogatásokra vonatkozik. Nem vonatkozik a 
szubvencionálás minden formájára. Például azok a támogatási rendszerek, 
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amelyekben a támogatások a piaci teljesítményhez kapcsolódnak, 
nyilvánvalóan nem feltételeznek negatív kapcsolatot. 

8 Grampp (1989) 37. 
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9 Az esztétikai és a piaci érték közötti megfelelés tézisének alapjául szolgáló, sokkal 
gyengébb állítás az, hogy az ár a minőséget jelzi. Az ár egy a fogyasztók által 
érzékelt számos jelzőszám közül. A magasabb ár általában a magasabb 
minőséget jelzi. Ez a gondolatmenet Veblentől (1934) és Leibensteintől (1950) 
származik. 
Velthuis (2002) a vizuális művészetekre alkalmazza. 

10 Grampp (1989) 35. 
11 Meg kell jegyezni, hogy ha ez a fejezet azt bizonyítaná, hogy az esztétikai és a 

piaci értéknek nem kell megfelelnie, ez nem feltétlenül cáfolja meg a tézist, 
ahogyan Grampp (1989) használja. Először is, Grampp csak a képzőművészeti 
piacra alkalmazta a tézist, míg én a tömegpiacokon, mint az irodalom piacán is 
kipróbálom. Másodszor, és ami még alapvetőbb, Grampp számára az 
esztétikai és a piaci érték eltérése szinte definíció szerint lehetetlennek tűnik. 
Grampp szövegét figyelmesen olvasva kiderül, hogy ahogyan ő implicit módon 
definiálja az esztétikai értéket, minden, ami belép az árba, belép az esztétikai 
értékbe is. Az ő definíciójában az esztétikai értékről úgy tűnik, hogy nincs 
helye a szakértők általi szelekciónak. However, Grampp is not consistent, 
because he still finds it necessary to confirm his theo- ry by showing that the 
judgments of experts broadly correspond with the prices of art. 

12 Cowen (1998). Frank és Cook (1995) 189-211. cikkei viszont olyan 
körülményeket hangsúlyoznak, amelyek valószínűsítik, hogy a média és a 
kultúra szabad piacai károsítják a minőséget. 

13 Ez Frey és Pommerehne (1989) 93 véleménye is. Grampphoz (1989) és 
Cowenhez (1998) hasonlóan ők is összehasonlították az aukciós árakat és a 
hírnevet, és arra a következtetésre jutottak, hogy az ár és az esztétikai érték 
alapvetően megegyezik. Szerintük a különböző stílusok figyelembevétele 
hozzájárul az eltérések magyarázatához. 

14 A hasznossági függvények egymástól függnek. (Egyes közgazdászok, mint 
például Becker (1996) 7- 18, kompromisszummal próbálnak ragaszkodni a 
hagyományos megközelítéshez; feltételezik, hogy az alapvető preferenciák 
adottak, miközben sok napi preferencia függ szociá- lis tényezőktől.) 

15 Vö. Blaug (1980) 49. 
16 Bourdieu (1992), Elias (1981, ed princ 1970), Goudsblom (1977), Janssen 

(2001) és 348Luhmann (1995. évi szerk., főszerk. 1984németül). 
17 A 10. fejezetben a kormányzati magatartás elemzése során azonban el fogok 

térni a módszertani individualizmustól. 
18 Az értékkoncepciókról kiterjedt szakirodalom létezik. Vö. Smith (1988), 

Anderson (1993), Klamer (1996) és Throsby (2000). 
19 A közgazdász Sen (1982) a Racionális bolondok című jól ismert fejezetében a 

metarangsorolás kapcsolódó fogalmát használta. A különböző rendű értékek 
fogalmát használja többek között Smith (1988) irodalomelméletíró. 

20 Ezt a példát Plattner-től (1996) kölcsönzöm. 18. 
21 A szakemberek azzal érvelhetnek, hogy a Rembrandt-példa egy másik rendű, 

mert az új technikák csak azt hozzák felszínre, ami már megvolt. Ez az érv 
azonban ugyanúgy érvényes a Monroe-portrékra, a provenienciára vagy a 
vállalati vásárlásokra. Ezek mind olyan társadalmi események, amelyek a 
nézőket új szemléletre késztetik, olyan dolgokat látnak, amelyeket korábban 
nem láttak, és így új esztétikai élményben részesülnek. 

22 Smith (1988) 32. Az értelmezés szerepéről szólva a filozófus Danto (1986) 
26-43 hasonló következtetésre jut. 

23 Én ezt elfogadható közelítésnek tartom. A művészeti termékek egyedisége és 
a hírnév erős hatásai ellenére a művészeti piacok felülről lefelé viszonylag 
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versenyképesek. A neoklasszikus közgazdaságtantól eltérően azonban nem 
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feltételezzük, hogy a fogyasztói preferenciák függetlenek. 
24 Frank és Cook (1995) 26. 
25 Egy kereskedelmi galériában a fogyasztók rövid távon nem befolyásolják az 

árakat, mivel az árak adottak. Az kapja meg a festményt, aki először hajlandó 
megfizetni az árat. 
Ha azonban sok fogyasztó érdeklődik, az árak hosszú távon emelkednek. 
Másrészt, ha a fogyasztók alapvetően érdektelenek, az árak csökkenek. Vö. 
Velthuis (2002). Mindazonáltal az utóbbi esetben a művészek kevesebb 
festményt adnak el, és inkább az életművük, mint az egyes műalkotások piaci 
értéke csökken. Ez nem ár, hanem mennyiség kérdése. (Bár Rengers és Velthuis 
(2002) más célokra használja az adatait, mint már említettük, az ő adataik 
megerősítik ezt a figyelmet). 

26 Frank és Cook (1995) 26. 
27 Bourdieu (1977). 
28 Bourdieu munkássága, például Bourdieu (1986) 241-258, hozzájárult a 

"gazdasági" kifejezés szűk értelemben vett használatához, mint például a 
"gazdasági tőke". 

29 A kulturális és társadalmi tőkének eddig egyetlen definíciója sem létezik. A 
közgazdaságtanban hajlamosak mindent elölről kezdeni, és figyelmen kívül 
hagyni a szociológiában korábban kidolgozott definíciókat. Vö. Becker (1996) 7-
18, Throsby (1999) és Throsby (2000) 45-50. Míg Throsby a "kulturális tőke" 
kifejezést használja, Becker ehelyett a "személyes tőke" kifejezést használja. 
Mindketten a "társadalmi tőke" kifejezést használják. Mindkettőjükre nagy 
hatással volt Bourdieu, aki elsőként mutatta be a differenciált tőke elméletét; 
többek között Bourdieu (1986) 241-258. Elmélete közvetlenül és közvetve óriási 
hatást gyakorolt mind a szociológiára, mind a közgazdaságtanra. E könyv céljaira 
nem szükséges a tőke különböző formáinak pontos definíciója. A túl sok 
párhuzamos megközelítés elkerülése végett azonban elő- fer, hogy közel 
maradjak ahhoz, ahogyan Bourdieu kezeli a tőkekategóriákat. Az ő megközelítése 
finom és sokoldalú. Sokféle probléma kezelhető vele. 

30 Bourdieu (1986) 241-258 szerint a kulturális tőke intézményesített formákat 
is ölthet, mint például a diploma, vagy tárgyiasult formákat, mint a könyvek és 
festmények. 

31 Ha a társadalmi és kulturális tőkét könnyű lenne átvinni a pénztőkébe és 
fordítva, akkor nem lenne szükség a megkülönböztetésükre. Csupán a konverzió 
problémája miatt van szükség a differenciált tőkeelméletre. Nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy a gazdasági, kulturális és társadalmi tőke 
hozzáadódik a szimbolikus tőkéhez. Bourdieu (1986) 241-258. Hogy ne 
bonyolítsam a helyzetet, nem kezelem a szimbolikus tőkét. 

32 Például Crane (1976), Janssen (1998), Nooy (1993), Peterson (1994), White és 
White (1995), valamint Albrecht, Barnett et al. (1970) és Fos- ter és Blau (1989) 
szakaszai. 

33 Lásd a megjegyzést 11. 
34 Heinich (1998). 
35 Néhányan a "bevett" avantgárd vagy kortárs körökben már nem használják az 

"avantgárd" kifejezést. ("Az avantgárd halott", vagy "minden avantgárd"). 
36 Ez a becslés és az avantgárd csúcsának alacsonyabb árairól szóló korábbi 

megállapítás kereskedőkkel, brit és holland aukciós házak alkalmazottaival 
készített interjúkon, valamint a hollandiai, németországi és belgiumi művészeti 
vásárokon tett saját megfigyeléseimen alapul. 

37 A "kulturális elit" kifejezés Bourdieu-től (1979) származik. Swaan (1986) 
vezette be a kifejezést Hollandiában. A gazdasági tőkéhez hasonlóan az "öko- 
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nomikus" kifejezést az elit kifejezéssel kombinálva a "financial" szűk értelemben 
használják.A "kulturális elit" kifejezés Hollandiában bevezetett kifejezés. A 
"gazdasági tőkéhez" hasonlóan a "gazdasági" kifejezést az elit kifejezéssel 
kombinálva az elit kifejezéssel együtt használjuk. 
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a "financial" szűk értelemben használt kifejezés. 
38 A két csoport közötti személyi és ízlésbeli különbségeket hosszasan bemutatja 

Bourdieu (1979) 260-317. sz. tanulmánya. 
39 Bourdieu (1979) 11-63 a művészet - nem csak a képzőművészet - sajátos 

jellemzőit kapcsolja ezen elitek különböző preferenciáihoz. Megállapítja, hogy az 
új elit tagjai az olyan művészetet részesítik előnyben, amelyben a hangsúly a 
formai tulajdonságokon van, míg a régebbi elit a leíróbb és kifejezőbb 
műalkotásokat részesíti előnyben. Ez utóbbi preferencia a köznép körében is 
megtalálható. Tágabb értelemben valószínűleg van némi igazságtartalma a 
megkülönböztetésnek. A hagyományos modern művészet gyakran expresszív, és 
egyébként realizmusa történetmesélő jellegű, míg az avantgárd művészet inkább 
önreferenciális. Az avantgárd művészet pedig formalitásában olyan intellektuális 
tevékenységre invitál, amelyet a kulturális elit különösen élvez. Mindazonáltal, 
véleményem szerint ezek a preferenciák nincsenek figyelembe véve. Nehéz 
megjósolni, hogyan fognak fejlődni. Bourdieu (1979) és Swaan (1986) 30-32 
hajlamosak arra, hogy az új kulturális elitnek a leírás és az érzelmek rovására 
történő formalitás iránti preferenciáját a civilizációs folyamat logikus lépéseként 
értelmezzék. Lehetséges azonban, hogy félreértelmezik a művészetek szerepét a 
civilizációs folyamatban. Véleményem szerint nem kizárt, hogy például a jövőben 
a leírás és a kifejezés egyre fontosabbá válik az elit művészetében, míg az 
"átlagember" az absztrakciót részesíti előnyben. (Például a televízióban már 
most is nagyon absztraktak a népszerű szalagok és animációs sorozatok. 

40 Meulenbeek, Brouwer et al. (2000) 41 szerint ez az arány 25%. Meulenbeek et al. 
alulbecsülik ezt az arányt, mivel az alapítványok ("stichtingen" és "instellingen") 
által a művészeti piacon elköltött pénzt a magánszektorhoz rendelik (10-2. o.), 
miközben ennek egy része közpénz. Mivel nem lehet meghatározni, hogy mennyi 
pénz származik közvetve az államtól ezeken az intézményeken keresztül, azt 
lehet mondani, hogy az állam részesedése a vizuális művészeti piacon valahol a 
negyed és a harmad között van. (A hollandiai képzőművészeti piac várható 
növekedése azonban kizárólag a magánvásárlók számlájára írható. Ezért a nagy 
állami részesedés egyre kisebb). 

41 Bár az egy főre jutó kormányzati kiadások a vizuális művészetre a holland 
országokban magasak, nem sokkal magasabbak, mint a legtöbb nyugat-
európai kontinentális országban. Vö. Ernst (1999). 

42 A francia külügyminisztérium megbízásából Charles Bremner által a The Times 

júniusi internetes kiadásában ismertetett vizsgálat az állami mecenatúra 
negatív hatásait mutatja be132001, a kortárs francia képzőművészetre. "A 
francia kortárs művészek kiszorulnak a világpiacról, mert az állami 
mecénáskodás...", "...elhanyagolják a vizualitást a filo- szofikus szövegek 
kedvéért". 

43 Az általam ismert kollégák és szakértők, akik ismerik a képzőművészet jelenlegi 
helyzetét mindkét országban, alapvetően egyetértenek. Mindazonáltal ez a nézet 
vitatható, és az országok közötti különbségek máshogy is magyarázhatók. 

44 Az érdeksérelemmel és a bérleti díjra való törekvéssel részletesebben a 
következő fejezetben foglalkozunk 9. 

45 Többek között ez a fajta minősítés megtalálható a német magazinban is. 

Főváros. 
46 Bourdieu (1977). 
47 A szimbolikus nyereséget úgy lehet elérni, hogy a feleslegessé vált tőkeformát 

fokozatosan olyan tőkeformákká alakítjuk át, amelyek viszonylag kudarcot 
vallanak. Például a 
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az iparban és kereskedelemben sikeres családok, gyermekeik kulturális 
nevelésére valószínűleg nagy hangsúlyt fektetnek. Másrészt a kulturális elit 
tagjainak sikerül - gyakran a kormány segítségével - egyre jobban fizetett 
állásokat találniuk maguknak és utódaiknak, és így pénzbeli tőkéjük növekszik. 

 

4 Az önzetlenül odaadó művész 

 
1 Az emberek definíció szerint korlátok között maximalizálják a hasznosságot. 
2 A privát elégedettség nem azonos a hasznossággal; ez egy belső jutalom, amely 

hasznosságot kínál. 
3 Frey (1997) nem határozza meg az intrinzik és extrinsik motiváció közötti 

határvonalat, de az extrinsik motivációt elsősorban a pénz motivációjára 
korlátozza. Ezért szerinte az, akit az elismerés motivál, az in- trinsen motivált. 
Towse (2001) követi Frey-t, és csak a monetáris jutalomra való orientáció 
esetén beszél extrinsic motivációról. Szerintem a megkülönböztetésük zavaró. 
Szinte bárki azt mondaná, hogy például egy színész, aki a közönségnek próbál 
megfelelni, extrinsikusan motivált. Ezért a Frey által vizsgált megkülönböztetés 
jelölésére jobb lett volna olyan kifejezéseket használni, mint "monetáris" versus 
"nem monetáris motiváció" az "extrinsic" versus "intrinsic motiváció" helyett. A 
pontos megkülönböztetés azonban Frey számára nem olyan fontos (14. o.), 
mivel elsősorban a nem monetáris motivációnak a gazdaságban általánosságban 
jelentkező következményeit vizsgálja. A nem monetáris motiváció fogalma 
fontos a vállalatokban létező vagy a kormányzati támogatási rendszerekből 
következő jutalmazási rendszerek értékeléséhez. Frey (1999) elméletét a 
következőkre alkalmazza 

kormányzati szerepvállalás a művészetekben. Bemutatja, hogy a monetáris 
motiváció könnyen szembekerülhet a nem monetáris motivációval. 

4 Frey (1997) nemcsak az intrinzik motivációról beszél, hanem az "intrinzik 
jutalom" kifejezést is használja. Én inkább a "belső jutalmakról" beszélek. Az 
előző fejezetben tárgyalt belső értékhez hasonlóan a jutalmak sem lehetnek 
teljesen belsőek, mivel társadalmi eredetűek. Ráadásul a "belső jutalom" 
kifejezés indokolatlanul elterelné a figyelmet a cselekvőről, és a jutalmazó 
tárgyra vagy tevékenységre mutatna. (Nem látok problémát az "intrinsic (vagy 
extrinsic) motiváció" kifejezés használatában, mert a "motiváció" egyértelműen 
egy szereplőre és egy tevékenységre egyaránt utal.) 

5 A művészek jóléti függvényében a belső jutalmak viszonylag magas, míg a külső 
jutalmak viszonylag alacsony rugalmasságúak. 

6 A "művészet szolgálatában" (vagy a pénz és az elismerés szolgálatában) 
kifejezést itt és másutt is metaforikus értelemben használjuk. (Végső soron a 
"művészet" nem olyan entitás, amelyet a művészek szolgálhatnak.) 

7 Nem számít, hogy a művészek szándékosan "szelflessek", vagy szándékosan 
próbálnak-e jobbá válni. Csak az számít, hogy megfigyelhető-e, hogy a művészek 
valóban "selfless"-ek-e, vagy csak a saját helyzetük javítására törekszenek. A 
legtöbb közgazdász azt feltételezi, hogy az emberek öntudatlanul törekszenek a 
jutalmakra, hogy jobb helyzetbe kerüljenek. Ebben a megközelítésben a 
művészek megkérdezése a szándékaikról nem szolgál célt. Ha pedig a 
művészeket megkérdezik a szándékaikról, az eredmények valószínűleg 
torzítottak lesznek. Mivel a művészek tagadják a gazdaság fontosságát, a 
művészek szinte biztosan hangsúlyozni fogják odaadásukat, és tagadni fogják, 
hogy a személyes haszonszerzés érdekében tevékenykednének. 

8 Az átlagos művészek esetében a jövedelem a jóléti függvényben és a termelési 
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függvényben is megjelenik. 
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9 Throsby (1994a). 
10 Towse (2001) 485, Rengers és Madden (2000) 347, Throsby (1996) 233 és 

Throsby (1996a). 
11 Ha a művészek örökséget kapnak, ezt a pénzt művészeti alkotásra lehet költeni 

anélkül, hogy a művészeti alkotásra fordítható idő csökkenne. Ezért a gazdag 
művészek, akár tehetségesek, akár nem, a legdrágább festéket, a legjobb 
hangszereket stb. vásárolják, olyan dolgokat, amelyeket a tehetségesebb 
művészek irigyelhetnek. 

12 Throsby (1994a) 74. 
13 Átlagosan a minimális jövedelmi korlátnál többet kereső művészek elsősorban a 

nem pénzbeli jutalmak iránt érdeklődnek, de nem teljesen immunisak az extra 
financiális jövedelemre. Ezért hangsúlyozni kell, hogy a következtetés nagyjából a 
művészek nagy csoportjaira vonatkozik, és nem feltétlenül speciális csoportokra. 

A pénzre adott reakciót tárgyalva Rengers és Madden (2000) 339 a művészek 
különböző csoportjait különbözteti meg. Azt állítják, hogy létezik a "rendes" 
művészek egy olyan csoportja, amely ugyanúgy reagál a pénzre, mint más 
szakemberek. Ők elsősorban az alkalmazott művészek, akik ezért nem tartoznak 
e könyv tárgykörébe. 
Általában azt mondják, hogy a több pénz határhozama gyorsan csökken. Grafikus 
ábrázolásban a növekvő jövedelemnek megfelelő hozamot ábrázoló görbe a 
művészek túlélési szintjén hirtelen irányváltozást mutat. Más típusú jutalmak 
esetében, mint például a magánéleti elégedettség vagy elismerés, a határhozam 
valószínűleg szintén csökken, de kevésbé hirtelen. Lásd az 5. fejezet 44. és 48. 
jegyzetében említett figyelmeket. 

14 Az "autonómia" általános filozófiai megközelítéséhez lásd például Blokland 
(1997 ed. princ. in Dutch 1991). 

15 A bináris rendezés egy folytonos rendezést helyettesít. 
16 Vö. Berg (1994). Bevers (1992) 77 hangsúlyozza, hogy az autonómia nem zárja ki 

a kulturális, politikai és üzleti szféra konvergenciájának lehetőségét technikai és 
instrumentális szempontból. 

17 Cowen és Grier (1996) 5. 
18 Ezek a kifejezések Freidson (1990), illetve Jeffri és Throsby (1994) munkáiból 

származnak. Mindkettőt Menger (1999) 554. idézi. Az ösztönzők és jutalmak 
elemzése során Towse (2001) 477 azt állítja, hogy a művészeket egy belső, 
intrinzik belső késztetés motiválja, ezért szerinte az ösztönzés és a jutalom eltér 
egymástól. Mivel az én megközelítésemben a művészek önmagukat is 
jutalmazhatják, nem hangsúlyozom az eltérést. 

19 Vö. Gogh (1980). 
20 Bár Frey (1997) 14 egy másik megkülönböztetést használ a belső és külső 

jutalmak és motiváció között (lásd a 3. megjegyzést), ő is elismeri a kölcsönös 
függőséget. 

21 Vö. Finney (1995). 
22 Vö. Janssen (2001) 342. 
23 A tanulásnak ez a megközelítése a jutalmak elsőbbségén alapul: az ingerekre 

reagáló megközelítésen belül a múltbeli jutalmak (és büntetések) határozzák 
meg a jövőbeli viselkedést. A mai tanuláselméletek nem ilyen egyszerűek. Más 
tanulási elvek, mint például az imi- táció, kiegészítik a régebbi, inger-reakció 
alapú megközelítést. Vö. Kohlberg (1984). 

24 Vö. Abbing (1996). 
25 Klamer, Mignosa et al. (2000) 
26 Jenkins (1992) és Jong (1997) hasznos bevezető szövegeket közöl Bourdieu 

habi- tus-field elméletéről. 
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27 Bourdieu hosszas leírásokat használ, hogy értelmet adjon a habi- tus 
fogalmának. Elutasítja a habitus és a kapcsolódó fogalmak immanens 
"definícióinak" kidolgozását. Vö. Bourdieu (1990) 66-69 és Bourdieu (1992). 
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28 Vö. Jong (1997). 
29 Véleményem szerint a habitus-field elmélet különösen érdekes lehet a 

közgazdászok számára. Négy példát hozok fel: (1) ez az elmélet emlékezteti a 
közgazdászt arra, hogy a nap alatt több van, mint a preferenciák, jutalmak és 
számítások. Az emberek nem bábok, amelyeket egy zsinór meghúzásával vagy 
jutalom felajánlásával tetszés szerint lehet mozgatni, és nem is teljesen 
független, racionális és számító egyének. Habitusukban olyan módon 
kapcsolódnak társadalmi környezetükhöz, amely túlmutat az egyszerű jutalom 
motiváción. (2) A közgazdaságtannak problémái vannak az olyan viselkedés 
magyarázatával, amely látszólag ellentétes a saját érdekeivel. Például egy orvos 
az éjszaka közepén elhagyja a házát, hogy önkéntesen segítsen egy betegnek 
anélkül, hogy bárki észrevenné. A habitusát tekintve ez a "természetes" 
viselkedésmód. (3) A közgazdászok a free rider-probléma miatt azt várják, hogy 
a közös ügyet követő önkéntes csoportok instabilak lesznek, mert a csoportból 
való kilépés előnyös. A habitus és a diszpozíciók ismeretében a kilépés rövid 
távú előnyeit nem is érzékeljük. A "kultúra" olyan, hogy a kilépés egyszerűen 
nem jut eszébe a legtöbb embernek. (4) A habitus fogalma hozzájárul az 
informális monopolizáció jobb megértéséhez - 11. fejezet. 

30 Bourdieu (1992) 121-128. o. használja a "játékérzék" ("sens de jeux") 
kifejezést. 

31 A játék értelme nem jelenti azt, hogy nem történnek balesetek, és hogy a 
véletlen nem számít. Sőt, egyes kezdeti döntések előre meghatározhatják a 
jövőbeli cselekvéseket, mint például az úgynevezett pályafüggőség esete. 
Lásd még a megjegyzést 33. 

32 Kételkedem a teljesen interdiszciplináris megközelítés hasznosságában a 
multidiszciplináris megközelítéssel szemben. Úgy gondolom, hogy az utóbbinak 
meg kell előznie az előbbit, és nem biztos, hogy mindig bölcs dolog az 
interdiszciplinaritásra törekedni. 

33 Laermans (1996) kritizálja Bourdieu habitus-field elméletét, mert az túl nagy 
hangsúlyt fektet az emberek feltételezett stratégiai viselkedésére a művészet 
világában. Ebből következik, hogy ez a kritika a fortiori érvényes e könyv 

megközelítésére. Laer- mans Luhmann (1995 szerk. megj. németül)1984 
rendszerelméleti konstruktivizmusán alapuló alternatívát próbál kínálni. 
Laermans szerint a művészetekben a választások nem annyira stratégiai 
jellegűek. Kezdetben gyakran bőséges a választási lehetőség, és ebben a 
helyzetben a véletlen néha fontosabb, mint a stratégia. Sőt, ha a kezdeti választás 
egyszer már megtörtént, gyakran nem sok választási lehetőség marad. A 
közgazdászok által pályafüggőségnek nevezett jelenség miatt a jövőbeli döntések 
nagyjából előre meghatározottak, és ezért már nem lehetnek stratégiai jellegűek. 
Laermans úgy tűnik, hogy ezt az elméletet vagy megközelítést Bourdieu habitus-
field elméletének helyettesítőjeként és kiegészítéseként is bemutatja. Ez 
kétségtelenül hasznos kiegészítés, de véleményem szerint - különösen akkor, ha 
nem csak egyéni művészi döntéseket vizsgálunk - nem helyettesítheti a habitus-
field elméletet. Ebben az összefüggésben meg kell jegyezni, hogy a legtöbb 
elmélet nem próbálja részletesen megmagyarázni az egyéni döntéseket. Kisebb 
vagy nagyobb csoportok átlagos viselkedését próbálják megmagyarázni, és az 
ilyen viselkedés nagyon gyakran a stratégiai viselkedés feltételezésével 
magyarázható a legjobban. 

34 Vö. Finney (1995). 
35 Vö. Janssen (2001) 342. 
36 Bourdieu (1983) 349. 
37 Rengers és Plug (2001) 11 felfedezte, hogy az autodidakta művészek viszonylag 
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nagy része nem kap pénzt az államtól, és kizárólag a piaci bevételektől függ, ami 
azt jelenti, hogy a művészeti főiskolák az "offizális", kormányzat-orientált 
művészeti világ részét képezik. 

38 A termékek lehetnek gyakorlatok. Finney (1995) szerint 27 művész 
természetszerűleg vonzódik ahhoz a bizonyos stílushoz vagy játékhoz, amelyet 
a legnagyobb valószínűséggel sikeresnek ítélnek. 
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39 A művészek maguk is lehetnek a jutalom forrása, a belső támogatás miatt, és 
mert személyes elégedettséget "kínálnak" maguknak. 

40 Vö. Rengers és Plug (2001) Azt 4.írják: "Egy művész, aki kormányzati 
megbízáson dolgozik, nem tud a piac számára termelni. A művészek most a 
támogatásokért versenyeznek, és az ezek elnyeréséhez szükséges 
követelmények nagyon is különbözhetnek a piaci elismerés kritériumaihoz 
képest". 

41 Bourdieu (1992) elutasít minden kapcsolatot megközelítése és a neoklasszikus 
közgazdaságtan vagy a racionális cselekvéselmélet között. 

42 Ezeknek a festményeknek csak egy kis része készül gyárszerű körülmények között. 
43 Rengers és Plug (2001) 13-5 szintén találtak pályafüggőséget a holland 

képzőművészek karrierjében. 
44 Rengers és Plug (2001) 14, akik holland képzőművészekre vonatkozó adatokat 

vizsgáltak, megerősítik ezt a megállapítást. A 8. és 9. oldalon azt a kérdést teszik 
fel, hogy a hollandiai képzőművészeti piac szerkezetére a specializált piac, a 
győztes mindent visz piac vagy a független piac jellemző. Véleményem szerint 
ezek nem egymást kölcsönösen kizáró struktúrák. A fiatalabb művészek 
specializálódása egyes idősebb művészek számára győztes mindent visz 
helyzetbe kerülhet. 

45 Bourdieu (1977) ezt a példát használja. 
46 Amint az előző fejezetben említettük, ha létezne árfolyam és a tőke könnyen 

cserélhető lenne, nem lett volna szükség a jutalom és a tőke különböző fajtáinak 
megkülönböztetésére. Létezik egy konverziós probléma: a monetáris tőkét nehéz 
kulturális tőkévé vagy társadalmi tőkévé alakítani, és fordítva. Ez a probléma 
központi szerepet játszik Bourdieu (1992) munkájában. 

47 Jelenleg az előadóművészet egyes területein a kormányzat a piaci 
teljesítményhez igazított finanszírozás révén próbálja ösztönözni az elmaradott 
piaci orientációt. Az ilyen rendszerek zavarba ejtőek a vállalatok számára, mert 
rövid távon a nagyobb piacorientáltság több bevételhez vezethet a kormánytól, 
de ez hosszú távon a kormánytól származó bevételek csökkenését eredményezi. 

48 Meulenbeek, Brouwer et al. (2000) 15 és 41. A társadalombiztosítási 
juttatásokkal együtt ez 55%. Mivel akkoriban különösen igaz volt, hogy a 
társadalombiztosítási juttatások a támogatás közvetett formájaként szolgáltak, 
az utóbbi százalékos arány nem irreleváns. 

49 Például az amszterdami Rietveld Akadémián ebben az időszakban egy olyan 
festő, mint Herman Gordijn és számos kevésbé ismert kollégája valójában 
távozni kényszerült. 

50 Ezt a támogatási rendszert a 6.5. szakaszban tárgyaljuk részletesebben. 51 A 
becsapott művészek közül nem mindenki hagyta el a pályát. Nem meglepő, 
hogy néhányan közülük megtalálták a 

a támogatások új, de csökkentett szintjéhez vezető útjukat. Csak a művészek kis 
részének sikerült új szemléletet kialakítania, és sikeresen a magánpiac felé 
fordult jövedelmeiért. Dun, Muskens et al. (1997) 

 

5 Pénzt a művésznek 

 
1 1999-ben Lannoye (2000) interjút készített egy holland művészeti iskola 

többnyire új művészeti diákjaival. Közülük a fiatalabb születésű férfi hallgatók 
alulreprezentáltak voltak. (Az a tény, hogy Getzels és Czikszentmihalyi (1976) 
szerint a híres művészek gyakran a legidősebb fiúk, nem feltétlenül mond ellent 
Lannoye figyelmének). 
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2 A családnak és a művész helyzetének ez az elemzése hasonló Bourdieu 
elemzéséhez, amely az osztályt a művész helyzetével kapcsolatban vizsgálja. 
Bourdieu (1979). 
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3 Lásd még az 3árucsoporthoz tartozó megjegyzést. 4. 
4 Forbes (1998-1999) Ezek és a következő adatok a "Forbes Celebrity Hundred", 

"Forbes Top 40 athletes", "Forbes Top 40 Entertainers", "Corporate America's 

Most Powerful People" és "Top Executive Incomes Out- side the us" című, 1998 
szeptembere és 1999 szeptembere között megjelent listákból származnak. E 
listák frissített változatai a következő címen találhatók: http:// 
www.forbes.com. A tulajdonosok és vállalkozók, akik néha többet keresnek, 
mint az élvonalbeli művészek és sportolók, valójában nem szakemberek. 
Vitatható, hogy a politikusok és a közigazgatásban dolgozók valóban profik-e. 
Mindazonáltal, ha a menedzserek profiknak tekintendők, akkor az USA 40 
legjobb menedzsere között az átlagjövedelem kevesebb, mint a 40 legjobb 
előadóművész átlagjövedelme, beleértve a fent említett művészeket is. A Forbes 
az office politikusokat kizárja az éves tanulmányából, de a volt politikus, idősebb 

George Bush a Celebrity 100 lista végén szerepel, akárcsak Colin Powell. Abban 
az időben mindketten aktívan tevékenykedtek az előadókörúton. 

5 A legtöbb rendkívül magas jövedelemmel rendelkező szakember valójában 
vállalkozó is. 

A vállalati tevékenységükből származó jövedelem meghaladja a szakmai 
feladataikból származó jövedelmüket, ráadásul gyakran keresnek pénzt a 
részvényekkel való kereskedésből is. Ez minden bizonnyal számos sikeres 
művészre, például Michael Jacksonra, John Irvingre és Steven Spielbergre is igaz. 
Elméletileg az általános vállalkozói tevékenységből származó jövedelmüket le 
kellene vonni, amikor a szakmai jövedelmekről beszélünk, de a gyakorlatban ez 
lehetetlen. Mivel szinte minden magas jövedelemmel rendelkező szakember 
ilyen jellegű tevékenységet folytat, a hatások nagyjából kiegyenlítik egymást, és 
így még mindig lehet durva összehasonlításokat végezni. 

6 Wassall és Alper (1992) kimutatták, hogy a fiatal művészek jövedelmei a 
szokásosnál egyenlőtlenebbül oszlanak meg. 

7 Frank és Cook (1995). 
8 Frank és Cook (1995) 24. Az olvasók összezavarása érdekében a "győztes 

mindent visz" kifejezést fogom használni, nem pedig a "győztes mindent visz" 
kifejezést, ahogy Frank és Cook teszi. 

9 Frank és Cook (1995) 24; Rosen (1981). 
10 Rosen (1981). A tehetség fogalmától függően jelentős jövedelmi különbségek 

akkor is kialakulhatnak, ha a tehetségben nincs különbség. Ez Adler (1985) 
tézise. MacDonald (1988) ismét egy kissé eltérő magyarázatot kínál a 
művészetekben tapasztalható ferde jövedelemeloszlásra. Towse (1992) 209-
217. cikke értékeli és kiegészíti Rosen (1981), Adler és MacDonald modelljeit. 
Sőt, Towse (1992) 211 azt mutatja, hogy a tehetségbeli különbségek 
számítanak, és gyakran nagyobbak, mint ahogyan azt a többi szerző gondolja. 
Hamlen (1991) szintén arra a következtetésre jut, hogy a popénekesek nagy 
jövedelmi különbségei a hangminőségben mutatkozó jelentős különbségeknek 
felelnek meg. 

11 A relatív különbségek idővel változhatnak. A Ver- meer által készített 
festmények és a Van Meegeren által készített "Vermeer-festmények" esetében a 
szakértők a múltban nehezen tudták megállapítani a különbséget, míg 
manapság szinte bárki meg tudja különböztetni őket. 

12 Frank és Cook (1995) 32. 
13 Frank és Cook (1995) 38-39. Összesen kilenc forrást említenek a győztes 

mindent visz piac kialakulására. 
14 Abbing (1989) 126. 
15 Vö. Towse (1993). 

http://www.forbes.com/
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16 Frank és Cook (1995) 200-9. 
17 Cowen (1998) 131 megkérdőjelezi Frank és Cook kulturális elszegényedésről 

szóló tézisét. Azt az álláspontot védi, hogy a kulturális sokszínűség növekszik. 
18 Az a tény, hogy a lényeges tulajdonságok nem mérhetők, nem zárja ki, hogy a 

bizonyos tulajdonságok nem mérhetők. 
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a fogyasztó számára fontos tulajdonságok mérhetők, mint például az éneklés. Vö. 
Hamlen (1991) és Towse (1993). 

19 Ebben az összefüggésben Rosen (1981) 846 a "karizma" szót használja, 
amelynek jelentése kissé eltérő. 

20 A művészetek hitelességét az 1. fejezetben a művészet feltételezett 
hitelességével kapcsolatban tárgyaltuk. 

21 Mindenki szükségszerűen kreatív és hiteles időnként - például egy problémás 
párkapcsolatban vagy a munkahelyi problémák megoldásában. 

22 Nem akarom azt sugallni, hogy az embereknek nincs késztetésük a megfelelésre. 
Könnyen lehet azt állítani, hogy mind a megfelelési kényszer, mind a 
megkülönböztetés igénye, vagyis az a vágy, hogy "valaki legyen, aki különbözik 
mindenki mástól", sok ember életében erőteljes impulzus. A mi kultúránkban 
azonban valószínűleg az utóbbi kapott nagyobb lendületet, és a művész szolgál 
ennek mintájául. Bár igaz, hogy a művészekkel vagy sztárokkal való erős 
azonosulással az emberek látszólag kevésbé lesznek maguk is au- thentikus 
egyéniségek, ez a fajta azonosulás és a szimbiózis mértéke általában időleges. 
Hosszú távon segítik az identitások kialakulását. 

Ezek az identitások természetesen a társadalmi csoportok vagy szubkultúrák 
"identitásaihoz" viszonyítva léteznek, amelyekben valaki részt vesz. Végül is a 
megkülönböztetés csak társadalmi környezetben létezhet. 

23 Frank és Cook (1995) 29, hangsúlyozzák, hogy bár a győztes mindent visz 
piacokon a személyektől eltérő entitások is versenyezhetnek, az azonosítható 
egyének a legtöbb esetben mindig részt vesznek, ha a tét nagy. 

24 Abbing (1989) 124-135, Frey és Pommerehne (1989) 137-164, Jeffri (1989), 
Towse (1993), Elstad (1997) és Rengers és Madden (2000). Számos más 
tanulmányt, amelyek alacsony jövedelmekre és a jövedelmek torz eloszlására 
utalnak, Throsby (1994), O'Brien (1997) és Wassall és Alper (1992) tekintett 
át. Eltérő véleményt képvisel Filer (1986), aki szerint a művészek csak kicsivel 
(legfeljebb 10%-kal) keresnek kevesebbet, mint a hasonló szakemberek, de a 
népszámlálási adatok felhasználását kritizálta például Menger (1999) Lásd 
553.még a jegyzetet. 213. 

25 Baumol és Bowen (1966) 103. 
26 Frey és Pommerehne (1989) 152-55. 
27 "A művészekre vonatkozó felmérések (és offizikai statisztikák) azt mutatják, 

hogy fiatalabbak, magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, kevesebbet 
keresnek és hosszabb ideig dolgoznak, mint más szakmák képviselői". Towse 
(2001) 485. 

28 Menger (1999) 545. 
29 Throsby (1994) 18. 
30 Alper, Wassal et al. (1996). 
31 Throsby (1996). 
32 Menger (1999) 545. Korábban Peacock, Shoesmith és társai (1982) 39 

megjegyezték, hogy 1970 és 1980 között Nagy-Britanniában csökkent az 
előadóművészek jövedelmének reálértéke, akik a bevett vállalatoknál 
dolgoztak. 

33 A népszámlálási adatok alapján Cowen és Grier (1996) 14-20 megállapította, 
hogy a művészek száma az Egyesült Államokban 1970 és 1990 között enyhén 
emelkedett. A népszámlálási adatokban azonban az embereket elsődleges 
jövedelemforrásuk szerint kategorizálják. Sok művész a jövedelmének nagy 
részét a művészeten kívül szerzi. Egy már finanszírozási szempontok alapján 
kiválasztott csoport jövedelmének mérése helytelen vagy irreleváns 
eredményekhez vezethet. 



330 A FEJEZET JEGYZETEI 4  

34 Throsby (1996) 228. 
35 Meulenbeek, Brouwer et al. (2000) 36. Ötven százalékuk havi 100 eurónál 

kevesebbet keresett. És több mint 75%-uk nem tudott megélni, abban az 
értelemben, hogy 
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kevesebbet kerestek, mint a hollandiai társadalombiztosítási juttatásoknak 
megfelelő összeg. Néhány más felméréstől eltérően a válaszadókat nem 
ösztönözték arra, hogy eltitkolják illegális jövedelmüket. 

36 Rengers és Madden (2000) 339 felfedezte, hogy Ausztráliában az alacsony 
művészeti jövedelemmel rendelkező művészek és a magas művészeti 
jövedelemmel rendelkező művészek hosszú heteket dolgoznak, míg a közepes 
jövedelemmel rendelkező művészek általában rövidebb heteket dolgoznak a 
művészetekben. Ez utóbbi csoport valószínűleg túlnyomórészt nem művészeti 
művészekből áll. 

37 Meulenbeek, Brouwer et al. (2000) 24. 
38 Struyk és Rengers (2000) 24. 
39 A mediánjövedelem azt jelenti, hogy a csoport 50%-a kevesebbet, 50%-a pedig 

többet keres ennél a figyelemnél. Mivel a jövedelemeloszlás mindig ferde, a 
mediánjövedelem kisebb, mint az átlagjövedelem. A mediánjövedelem csúcsát 
nem influenciálják a társasan magas jövedelmek. Ezért általában informatívabb, 
mint az átlagjövedelem. Ennek ellenére gyakran használják az átlagjövedelmet, 
mivel a mediánjövedelem figyelem nem mindig áll rendelkezésre. 

40 Heilbrun és Gray (2001, szerk. 1993) Menger15, (1999) Lásd 542.még a sec- 
tion 7.7. 

41 Vö. Menger (1999) 607-8. 
42 Frank és Cook nem elsősorban az alacsony jövedelmek magassága érdekli őket a 

győztes-győztes piacokon. Őket a társadalmi hatékonyság érdekli. Bemutatják, 
hogy társadalmi szempontból ezeken a piacokon általában túl sok résztvevő van. 
Elemzésük azt sugallja, hogy még akkor is, ha a táblázatban szereplő alacsony 
jövedelmek egyéb okai nem érvényesülnek, akkor is többlet résztvevők 
lennének. 
és ezért társadalmi pazarlás. Frank és Cook (1995) 107-110. Frank és Cook 
(1995) 102-103 nem ért egyet azzal a közkeletű felfogással, hogy a 
társadalomnak nagyon nagy tó kell ahhoz, hogy néhány nagyon tehetséges 
művészt felfogjon. Nyilvánvalóan nem értenek egyet Adlerrel (1985), aki 
megpróbált tudományos alapot nyújtani a nagy pont fogalmának. A 9. 
fejezetben még visszatérek erre a pontra. 

43 Menger (1999) 554kapcsolódó magyarázatokat mutat be. 
44 Felrajzolható egy figura (figura1: <www.hansabbing.nl>), amelyben az y 

tengely a pénzbeli jövedelmet, az x tengely pedig a nem pénzbeli jövedelmet 
jelöli. Ua,b, stb. egy átlagos művész közömbösségi görbéi mindkét 
jövedelemforma tekintetében, Up,q, stb. pedig egy nem művészeti szakember 
hasonló közömbösségi görbéi. Ahol a művész közömbösségi görbéi keresztezik a 
másik szakember görbéit, ott a firma meredeksége nagyobb. 

45 Frey (1997) és Towse (2001) feltételezik, hogy a státuszra törekvő művészek 
intrinzikálisan motiváltak, nem pedig extrinsikusan. Lásd a 4. fejezet 3. 
megjegyzését. Véleményem szerint az a mód, ahogyan megkülönböztetik az 
intrinzik és extrinzik motivációt, zavaró. Ezért én a nem monetáris versus 
monetáris jutalmakat és motivációt használom. 

46 A közgazdászok vonakodtak a pszichikai jövedelem fogalmát használni, mert 
szerintük túl gyakran szolgált könnyű kiútként olyan jelenségek 
magyarázatára, amelyeket egyébként nehéz megmagyarázni. Vö. Towse 
(1996b) 310. 

47 Ez a 44. megjegyzésben említett 1. ábrán látható közömbösségi görbe változó 
meredekségében mutatkozik meg. 

48 Egy figura (figura 2, bemutatás: <www.hansabbing.nl>), amely a figura egy 
lefaragottabb változata, a jegyzetben említett1 figura a művészek 

http://www.hansabbing.nl/
http://www.hansabbing.nl/
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közömbösségi görbéinek 44,csomópontja, ahol a művészek túlélési 
korlátját megközelítik, ex-presszálja ezt a jelenséget. 

49 Hogy ne bonyolítsuk a helyzetet, ebben a fejezetben a "kockázat" kifejezés a 
bizonytalanság fogalmát is magában foglalja. 

50 Vö. Singer (1981b), Frey és Pommerehne (1989), valamint 157Frank és Cook 
(1989). 
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(1995) 116-118. Valószínűleg Singer volt az első, aki elismerte a 
kockázatvállalás fontosságát a művészek viselkedésének magyarázatában. A 
Friedman-Savage-féle szerencsejáték-modellt alkalmazta a képzőművészetre. 

51 Throsby (1994) 19. 
52 Vö. Frank és Cook (1995) 103-105. 
53 Frank és Cook (1995) 104. 
54 Menger (1999) 553-4. Lásd még a 636. 
55 Menger (1999) 601. 
56 Egy másik eredmény lehet az úgynevezett disznóciklus, amely a legtöbb 

szakmában enyhe formában létezik: a túl sok belépővel teli időszakok 
váltakoznak a túl kevés belépővel teli időszakokkal. 

57 Hollandiában például az autodidakta művészek aránya, akiknek nincs művészeti 
végzettségük, körülbelül 12%. Ezt az arányt Meulenbeek, Brouwer et al. (2000) 
21 a képzőművészek esetében, Struyk és Rengers (2000) 22 pedig az 
előadóművészek esetében állapította meg. Vannak arra utaló jelek, hogy a 
fiatalabb művészek körében ez az arány még alacsonyabb. 

58 Allen és Ramaekers (1999) szerint a magasabban képzett hallgatók aránya a 
holland művészeti iskolákban 18,40%-kal magasabb, mint más felsőoktatási 
intézményekben. Ha a művészeti főiskolák művészeti részlegeire 
vonatkozóan is rendelkezésre állnának adatok, ez a szám még magasabb 
lehetne. 

 

6 Strukturális szegénység 

 
1 Vö. Frey és Pommerehne (1989). 
2 Vö. Montias (1987). 
3 Vö. Hoogenboom (1993) és Stolwijk (1998). 
4 A bohém művészek különböző típusai különböztethetők meg - vö. Kreuzer (1971). 

A különböző bohém művészek társadalmi háttere igen változatos. Mindazonáltal 
a bohém művészek többsége valószínűleg átlagon felüli jövedelemmel 
rendelkező családokból származik. 

5 A számok szigorúbb korlátozásának hatását egy figura mutatja be (a 
<www.hansabbing.nl> oldalon található 3. á b r a ) .  Ha az y-tengelyen az 
átlagos órabér, az x-tengelyen pedig az összes művész által művészettel 
töltött órák száma látható, akkor a művészi órák kínálati görbéjének S 
vonatkozó része S' felé mozdul el, amely S felett és balra jelenik meg. S' 
ráadásul meredekebb, mint S. Ha több ellenőrzést alkalmazunk, akkor a 
keresleti görbével való metszéspont is felfelé mozdul el, és a jövedelem is 
emelkedik. Vö. Frey és Pommerehne (1989) 160. 

6 A harmincas években a Roosevelt-féle New Deal részét képező Work's Progress 
Association (Munkaközösség) támogatta a művészeket. 

7 A 9. fejezet a támogatás mellett szóló egyéb érveket tárgyalja. 
8 A megnövekedett kiadásokra vonatkozóan lásd a 7. fejezet 28. megjegyzését, az 

alacsony jövedelmekre vonatkozóan pedig a 24. megjegyzését. 5. 
9 Jelenleg inkább figyelmen kívül hagyom a hatodik magyarázatot, a "győztes 

mindent visz" magyarázatot, mert a művészek ebben a tekintetben nem 
kivételesek. 

10 A jegyzetben leírt (35és a következő oldalon bemutatott: <www. 
hansabbing.nl>) ábrán a görbe vonatkozó része, amely a különböző jövedelmi 
szinteken a művészetekben ledolgozott összes munkaórát mutatja, majdnem 
vízszintesen fut. A három hajlam a művészek túlélési kényszerével együtt a 

http://www.hansabbing.nl/
http://www.hansabbing.nl/
http://www.hansabbing.nl/
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görbe vonatkozó részében magas jövedelemrugalmasságot okoz. Towse 
(2001) szerint ezt empirikus bizonyítékok 485is alátámasztják. A 
félretájékoztatás hatása ezzel szemben, 
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az, hogy a várható hozamok tartós túlbecslése jobbra tolja a kínálati görbét, és 
így növeli a művészetekkel töltött órák számát, és ezáltal a művészek számát is. 

11 Lásd még az 13árucsoporthoz tartozó megjegyzést. 4. 
12 A művészek túlkínálatának fogalma megtalálható többek között Menger 

(1999) és Towse (2001) munkájában. A "túlkínálat" és a "túltermelés" 
kifejezések használata nem problémamentes. Visszatérek a témára a 
fejezetekben és 9.69.8. 

13 Még ha a művészek átlagosan nem is szegényednek el, a szegénység akkor is 
"növekszik", mert a több rendelkezésre álló pénz százezer lakosra vetítve 
több szegény művészt eredményez. 

14 Az ebben a szakaszban bemutatott modell nagyjából ugyanarra az eredményre 
vezet, mint Throsby (1994a), "A work-preference model of artist behavior" (A 
művészek viselkedésének munkapreferencia-modellje). Throsby modelljében a 
művészek hajlamosak lemondani a fogyasztási javakról annak érdekében, hogy 
művészetet alkossanak. A szenvedélyes művészek a pénznyereség és a kevesebb 
munkával járó szabadidő rovására szeretnék maximalizálni a művészettel töltött 
idejüket. Az én megközelítésem általánosabb, és inkább a neoklasszikus 
gondolkodással van összhangban abban az értelemben, hogy a műalkotás nem 
öncélú, hanem eszköz a nem pénzbeli jövedelem, például a magánéleti 
elégedettség és elismerés megszerzéséhez. Ezért a művészek hajlamosak 
lemondani a keresett jövedelemről a nem pénzbeli jövedelemért. Mindkét 
megközelítésben van egy túlélési kényszer a művészek számára. Bár a 
megközelítések különböznek, az eredmények ugyanazok lehetnek. Ezenkívül 
meg kell jegyezni, hogy a modellem a fiatal művészekre vonatkozik, és nem 
feltétlenül az összes művészre, azaz az alkalmazott művészekre is. Throsby 
modelljével kapcsolatos további észrevételeket lásd Rengers és Madden (2000). 

15 Elméletileg lehetséges, hogy a több támogatás önmagában nem vezet több 
művészhez, hanem a több művésznek és a több támogatásnak van egy közös oka. 
Hollandia például egy viszonylag virágzó ország. Egyrészt, mivel a hollandok 
jólétben élnek, és van elég pénzük ahhoz, hogy tegyenek valamit a művészek 
gazdasági nehézségei ellen, talán nagyobb valószínűséggel aggódnak a 
művészetek alacsony jövedelmei miatt, és dönthetnek úgy, hogy növelik a 
művészek támogatását. Másrészt a hollandiai jólét miatt az emberek talán 
nagyobb kísértést éreznek arra, hogy romantikus alternatívát keressenek a 
művészetekben. 
Ezért lehetséges, hogy a magasabb támogatások nem feltétlenül teremtenek 
több művészt, hanem mindkettőnek közös oka van. Bár nem kizárt, hogy vannak 
olyan általános okok is, amelyek mind a szubvencionáláshoz, mind a magas 
számokhoz hozzájárulnak, mégis azt állítom, hogy a szubvencionálás okozza 
elsősorban a művészek nagy számát és a túlzsúfoltságot. 

16 Throsby (1994a) a művészekre vonatkozó munkapreferencia-modelljében 
közvetett bizonyítékot szolgáltat erre a tézisre. Vö. Towse (2001) 485. 

17 A jövedelmi figyelemszámok nemzetközi összehasonlítása trükkös, amint arra az 
alábbiakban rámutatunk. Mindazonáltal a legtöbb területen a bizonyítékok 
inkább az alacsonyabb, mint a magasabb jövedelmek irányába mutatnak. (Amint 
azt már korábban megjegyeztük, a hollandiai képzőművészek közel nullát 
keresnek). 

18 A nyugat-európai kontinensen a magasabb támogatásokat csak részben 
ellensúlyozza az alacsonyabb adományozási és kiadási szint. Ezért azt állítom, 
hogy a támogatások a számok nettó növekedését eredményezik. 

19 Vö. Ernst (1999). A mérési módszerek szinte mindig közvetettek; gyakran a 
regisztráció olyan formájától függnek, amely csak egy adott országban létezik, 
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mint például az egyedi adómértékre alapuló regisztráció. A mérések 
viszonylagossága azért is nyilvánvaló, mert egy országban kétféleképpen is 
számolhatók a művészek, amelyek eredményei több mint 100%-kal eltérnek 
egymástól. És bár a támogatások nyilvántartása kevésbé tűnik bonyolultnak, az 
a módszer, ahogyan 
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a különböző országokban a támogatások mértékét, különösen a helyi 
önkormányzatok által nyújtott támogatásokat, szintén túlságosan eltérnek 
ahhoz, hogy értelmes összehasonlítást tegyenek lehetővé. Vö. ibid. Ernst. 

20 Még ebben az esetben is szükség lenne némi fenntartásra az eredmények 
értelmezésében, mivel a definícióban rejlő szükséges korlátozás miatt ki számít 
művésznek és ki nem. 

21 Dun, Muskens et al. (1997) 9. 
22 Dun, Muskens et al. (1997). 
23 Haanstra (1987) 22-5. 
24 Dun, Muskens et al. (1997) 51 szintén rámutat a tanulók számának 

növekedésére, de én ezt egy független változónak tekintem, amely hozzájárult a 
program vonzerejéhez, nem pedig fordítva. 

25 Bár a programra fordított pénz 40%-a továbbra is a képzőművészetbe áramlott 
más támogatásokon keresztül, a szociális és kulturális minisztériumok 
képzőművészetre fordított kiadásai összességében több mint 40%-kal 
csökkentek. Mivel a helyi önkormányzatok vizuális művészetekre fordított 
kiadásai nagyrészt változatlanok maradtak, a teljes csökkenés megközelítőleg 
20%-os volt. 

26 Dun, Muskens et al. (1997). 
27 Dun, Muskens et al. (1997) 46-8. 
28 IJdens és Vet (2001) 31. 
29 Vö. 5.7. 
30 Közvetlen hatásukban a megnövekedett kiadások, adományok és támogatások 

általában növelik a művészek számát, és néha a jövedelemeloszlást és az 
átlagjövedelmet is befolyásolják, miközben a hajlandóság, hogy alacsony 
jövedelemért dolgozzanak, és így a hajlandóság, hogy művészek legyenek, 
nem változik. A művészek által pozitívan értelmezett jelek esetében a számok 
növekednek, az átlagjövedelem pedig csökkenhet, mivel a művészek 
hajlandóbbá válnak arra, hogy alacsony jövedelemért dolgozzanak. Az 
emberek hajlandósága arra, hogy művészekké váljanak, nő. (A kínálati 
görbe jobbra tolódik, és vízszintesebben kezd el futni). 

31 Ez a véleménye Gramppnak (1989a) is. 114. 
32 Ha főként a nagyon sikeres művészek profitálnak, az átlagjövedelmek 

valószínűleg enyhe növekedést mutatnak. 
33 Lásd még O'Hagan (1998) 148-151. 
34 Az "Intermittent de Spectacle" révén a jövedelem az átlagos alkalmazottól az 

átlagos előadóművészhez kerül. Mivel a kormányzat nem vesz részt ebben, ez 
inkább tekinthető kollektív adománynak, mint támogatásnak. A hatás azonban 
ugyanaz. 

35 Bár a nea által ösztöndíjak formájában nyújtott pénzösszeg viszonylag csekély, 
az ösztöndíjak jól ismertek, és a művészeti diplomások általában a neához 
fordulnak először. 

36 Mivel szétszórtan helyezkednek el, a regionális tanácsok jelző hatása gyenge. 
Ugyanez nem vonatkozik a Művészeti Tanácsra, de jelenleg nem ad ösztöndíjat 
művészeknek. Ez a helyzet a közeljövőben valószínűleg megváltozik. 

37 IJdens (1999) más példákat is említ. Nooy (1996) szintén rámutat a támogatás 
nem szándékolt hatásaira. Azt állítja, hogy a nem kívánt hatások csökkenthetők a 
támogatási rendszer apró változtatásával. Egy másik érdekes példát Benhamou 
(2000) mutat be, aki a különböző közpolitikák hatásait tárgyalja az 
előadóművészek ideiglenes és önfoglalkoztatási helyzetére Franciaországban és 
Angliában. 

38 A holland kormány csak a közelmúltban (2000-ben) változtatott politikáján. 
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Pénzügyi eszközökkel közvetett numerus clausust vezetett be azáltal, hogy 

elriasztotta a 
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az iskolák ne vegyenek fel túl sok diákot. Franciaországban, Angliában és 
Németországban eközben a művészeti szakos hallgatók száma töretlenül 
növekszik. 

39 Lehetségesnek tűnik, hogy a művészeti lobbi nyomása arra ösztönzi a 
főiskolákat, hogy még inkább növeljék létszámukat, hogy tanári állásokat 
kínáljanak az egyre növekvő számú művésznek, akik máshol nem tudnak 
megfelelő munkát találni. Ebben a tekintetben Menger (1999) azt 
sugallja607, hogy a képzési módszer egyszerre alkalmazkodik és hozzájárul 
a művészek "túlkínálatához". Towse (1996b) 318-19 említi, hogy az Egyesült 
Királyságban létezik egy "képzési lobbi", amely "rent seeking", azaz a saját 
csoport számára előnyök keresése érdekében tevékenykedik. Pénzügyi 
ösztönzője van annak, hogy több képzési helyet biztosítson a hallgatóknak. 

40 Többek között Towse (2001), valamint Linden és Rengers (1999) rámutat 
arra a tényre, hogy a művészeti hallgatók szülei jobban képzettek, mint a többi 
felsőoktatási hallgató szülei. Hollandiában a művészeti főiskolákon legalább 
40%-kal több olyan hallgató van, akinek a szülei magasabb iskolai végzettségűek, 
mint más felsőoktatási intézményekben. Lásd Allen és Ramaekers (1999) Ezek 
a 18.figyelmek a művészeti főiskolák minden részlegére érvényesek, beleértve 
a viszonylag nagy létszámú alkalmazott lakásokat is. Ha a figyelmek csak a fiatal 
művészeti tanszékek hallgatóira vonatkozóan lennének ismertek a többi 
hallgatóhoz képest, a különbség valószínűleg még nagyobb lenne. Ezt a Lannoye 
által végzett újbóli kutatás is alátámasztja. Ő művészeti hallgatók egy 
csoportját kérdezte meg, akiknek többsége fiatal művészeti hallgató volt. 
Adatai szerint majdnem 70%-kal több művészeti diáknak volt az átlagosnál 
magasabb iskolai végzettségű szülője, mint a többi diáknak. 
Lannoye (2000) 37. 

41 A hatóságok gyakran tisztában vannak azzal, hogy a hivatásos művészek a 
juttatásokat a további munkavégzéshez használják fel, de az adminisztrátorok 
gyakran szemet hunynak felette. Hollandiában ez akkor vált világossá, amikor 
több évbe telt, mire sikerült megállapodni a wik-programról, egy új támogatási 
programról, amelynek célja az volt, hogy a művészek ne függjenek a szociális 
juttatásoktól. Ebben az időszakban a hatóságokat arra utasították, hogy 
halasszák el a szociális juttatásokra vonatkozó offizikai szabályok szigorú 
alkalmazását azon művészek esetében, akik jogtalanul veszik igénybe a szociális 
juttatásokat. Amikor az illegális már nem volt "ille- gal", kiderült, hogy a 
juttatások illegális, de eltűrt felhasználása mindig is mennyire elterjedt volt. 

42 Benhamou (2000). 
43 Jelenleg Hollandiában az úgynevezett Melkert-Baan-terv jó példa erre. 
44 Meulenbeek, Brouwer et al. (2000) (34.Az éves mediánjövedelem a következő 

volt1998 
1200 euró, ahogy a jelentés egyik szerzője, Natasha Brouwer tájékoztatott). 

45 Meulenbeek, Brouwer et al. (2000) 34. Ezek a művészek kevesebbet keresnek, 
mint a hollandiai társadalombiztosítási ellátások szintje. 

46 Janssen (2001) 342. cikke szerint, aki más hivatkozásokat is bemutat, a 
kilencvenes-tizenkilencedik században a legtöbb művész a középosztályból 
származott (a legtöbb esetben hivatásos családból), és a legtöbben állami 
iskolába vagy egyetemre is jártak. A családi finanszírozás tehát lehetséges és 
valószínű volt, de tudomásom szerint a családi mecenatúra mértékére 
vonatkozóan nem léteznek empirikus figyelmek. Ugyanez vonatkozik a jelenlegi 
családi mecenatúrára is. Lásd még a 40. jegyzetet. 

47 Lásd a megjegyzést 40. 
48 A művészeti hallgatók eltérő társadalmi hátterének másik magyarázata az, hogy 
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ezek a hallgatók nagyobb kulturális tőkével rendelkeznek, és így nagyobb 
esélyük van a művészeti sikerre. 

49 Throsby (1996) 232-4, Menger (1999) 602. 
50 Wassall és Alper (1992). 
51 Throsby (1996) 235. 
52 Ezek a figurák a Meulenbeek, Brouwer et al. (2000) 25-ból származnak.6. 
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53 Linden és Rengers (1999). 
54 Wassall és Alper (1992) 191. 
55 Ez a tendencia nemcsak Nagy-Britanniában figyelhető meg, ahogy Benhamou 

(2000) mutatja, hanem számos európai országban. Franciaországban azonban, a 
szociális juttatások speciális rendszerének ösztönzői miatt, a tendencia inkább a 
rövidebb távú szerződések, mint az önfoglalkoztatási helyzetek felé mutat. Lásd 
Benhamou (2000). Olyan országokban, mint Hollandia és Németország, mindkét 
fejlemény bekövetkezett. 

56 Throsby (1996) 232-4. tanulmánya bizonyítékot szolgáltat a jobb fizetésre. 
57 Throsby (1996) 233 és Throsby (1996a) szerint a művészeti képzés és a 

művészetből származó jövedelem közötti kapcsolat gyenge, míg a képzés és a 
művészettel kapcsolatos tevékenységekből, például a tanításból származó 
jövedelem közötti kapcsolat viszonylag erős. 

58 Menger (1999) 602-606. 
59 Menger (1999) 604. 
60 A művészeti szakmai bürokráciát a 10. fejezet tárgyalja. 61 Menger 
(1999) 607. 
62 Ez azt jelenti, hogy a művészekre vonatkozó túlélési kényszer veszít jelentőségéből. 
63 O'Brien és Feist (1997) szerint 1981-ben Nagy-Britanniában a kulturális 

foglalkozásúaknak csak a fele dolgozott tíz évvel később is ebben a 
foglalkozásban. Menger (1999) 553-554 szerint azonban kevesebb művész vonul 
vissza a művészi pályáról, mint azt várnánk. A Linden és Rengers (1999) holland 
figyelembe vett adatai azt mutatják, hogy viszonylag több művész hagyja el a 
szakmát a diplomaszerzést követő másfél éven belül, de ezt követően viszonylag 
hosszú ideig maradnak. (Azok, akik az egyetem elvégzése után szinte azonnal 
távoznak, olyanok lehetnek, akik számára az oktatás alapvetően inkább egyfajta 
fogyasztást jelent, mint a szakmai tevékenységre való felkészülést). 

64 A kritérium a költekezés, szemben a keresettel. Ezért az elégedettség nem 
releváns. Az a producer, aki munka közben nagy elégedettséget élvez, 
ahogyan valószínűleg sok művész teszi, attól még lehet producer. 

65 Towse (1996b) 316-320 és Menger (1999) 606-609 túlkínálatról beszél. 
Blaug (2001) a "túlkínálat" óvatosabb kifejezést használja. A "túlkínálat" és a 
"túltermelés" kifejezések jóléti közgazdasági értelemben is használhatók. Lásd a 
szakaszt. 9.8. 

66 Lásd még O'Hagan (1998) 148-151. 

 

7 A költségbetegség 

 
1 Baumol és Bowen (1965) és Baumol és Bowen (1966) 161-176. Baumol és 

munkatársai újabb írásai a témában Towse (1997) című könyvében találhatók. A 
Journal of Cultural Economics 20, 3 (1996) különszámában megjelent egy kisebb 

gyűjtemény más szerzők néha kritikus írásaiból. 
2 Baumol (1996) és Towse (1997) 438-522. 
3 Towse (1997) 103-244 és Throsby (1996). Peacock, Shoesmith és társai (1982) 

39 bizonyítják, hogy Nagy-Britanniában költségbetegség lépett volna fel az 
előadóművészetekben, ha nem csökkentették volna az előadóművészeti béreket. 
A költségbetegség létezését Cowen és Grier (1996) vitatja. Azonban, ahogy 
Towse (1996a) 245 megjegyzi, eredményeik azért kétesek, mert népszámlálási 
adatokat használtak a művészek figyelmére és jövedelmére vonatkozóan. Sok 
művész nem szerepel ezekben az adatokban. 

4 Mivel a minőség soha nem állandó, Blaug (1996) szerint a költségbetegség 
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fogalma kevéssé releváns. Mindazonáltal úgy vélem, hogy a költségbetegség 
fogalma hasznos. Elméleti fogalomként befolyásolhatja a nézőpontot. More- 



333 A FEJEZET JEGYZETEI 7  

felett, ha a feltételezéseket nem a mindent vagy semmit értelemben értelmezzük, a 
költségbetegség különböző mértékben alkalmazható a valós világra. 

5 Baumol és Bowen (1965) és Baumol és Bowen (1966). 
6 Goodman (1954) 113-123-as terminológiáját használva, a jegyzetrendszerek 

alkalmazásával az allografikus művészet az autografikus művészetet váltotta fel. 
Ennek a termelékenységre gyakorolt hatásait Abbing (1989) 89-91. cikkében 
tárgyaltam. 

7 Cowen (1998) 136-137. 
8 1985-ben Hollandiában egy átlagos (támogatott!) élő koncert látogatása 

mintegy 50-szer többe került, mint egy otthoni televíziós koncert 
megtekintése. Abbing (1989) 119. Egy jól ismert együttes koncertje esetén a 
különbség sokkal nagyobb lenne. 

9 Cowen és Grier (1996) 10-12. 
10 Cowen (1996). 
11 Ha a szólista többet keres, mint a zenekar többi tagja, a különbség még mindig 

nagy, de már nem olyan nagy. 
12 A költségbetegség súlyossága szempontjából az egy "fogyasztási egységre" - 

például a jelenlétre, a fogyasztási órákra vagy a vásárlásokra - jutó költségek 
számítanak, nem pedig a termelésre vagy teljesítményre jutó költségek. Két 
előadás előállítási költségei lehetnek azonosak, de ha az egyik produkciót csak 
kétszer, a másikat kétszázszor játsszák, akkor az utóbbi jegyárai jóval 
alacsonyabbak lehetnek. Ez lehetővé teszi, hogy az utóbbi hatékonyabban 
versenyezzen az alternatívákkal, például a mozikkal. A gyártási költségek csak 
akkor használhatók fel, ha a produkció látogatottsága állandó marad. Baumol ezt 
feltételezi. A klasszikus zenétől és a színháztól eltekintve azonban a látogatottság 
ritkán állandó. Baumol és Baumol (1984) a technikai reprodukció tárgyalásakor 
néha, de nem következetesen, az egységnyi fogyasztásra jutó költségeket is 
használták. Mindazonáltal érthető, hogy néha a termelésre vetített költségeket 
használják, mivel a fogyasztási egységre vetített költségeket nehéz mérni. 
Gyakran előfordul, hogy nincs is olyan fogyasztási egység, amelyet mérni lehetne. 
Például egy élő előadás esetében, amelyet a televízióban újra közvetítenek, más 
fogyasztási egységre van szükség az otthoni nézők számításához. A kérdés az, 
hogy hogyan oszthatjuk meg a teljes költséget. 

13 Baumol (1997). 
14 Baumol (1997). 
15 Vö. Goodman (1954). 
16 A legtöbb karmester nem követi Stravinsky utasításait, miszerint a nagyon 

szigorú tempót metronóm segítségével kell tartani. Ez gyakran egyszerűen túl 
nehéz az előadók számára; ráadásul úgy gondolják, hogy a kevésbé szigorú 
tempó jobban hangzik. Stravinsky maga sem tartotta be a saját előírásait. 
Mindazonáltal ezek az előadások formai értelemben adaptációk. 

17 Léteznek olyan Macbeth-színpadképek, amelyek hiteles másolatoknak tekinthetők, 

mert minden utasítást követtek, és mégis annyira eltérőek, hogy a szerző akár 
valaki teljesen más is lehetett volna. Vagy akik megnézik a Rómeó és Júlia 

filmváltozatát Leonardo DiCaprióval, azok hiteles másolatot látnak, még akkor is, 
ha eltart egy ideig, amíg a nézők rájönnek, hogy a szöveg az eredeti Shakespeare-
szöveg. A teljesen modern környezet és a szereplők ellenére egyetlen szöveget 
vagy rendezést sem változtattak meg. 

18 A hollandiai Eindhovenben, az Anton Philips Hallban leállították az 
elektronikus erősítéssel kapcsolatos kísérleteket, mert a közönség ellenállt az 
erősített előadásoknak. Manapság azonban úgy tűnik, hogy az amszterdami 
Muziek Theater közönsége értékeli a hasonló kísérleteket, mert javítják a 
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terem szörnyű akusztikáját. 
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19 Vö. Smithuijsen (2001). 
20 Néha ennek az ellenkezője történt. Ez volt a helyzet, amikor a zenészek újra a 

régebbi és halkabb hangszerek felé fordultak. Talán nem véletlen, hogy ez a 
mozgalom különösen erős volt Ausztriában, Svájcban és Hollandiában. Ezekben 
az országokban a komolyzenei támogatások viszonylag bőkezűek voltak, ami 
lehetővé tette a zenekarok számára, hogy figyelmen kívül hagyják a 
költségbetegség hatásait. 

21 Az alulfoglalkoztatott előadók sokaságának nyomása miatt azt feltételezhetjük, 
hogy a befutott társulatokban dolgozó előadók átlagjövedelme nem sokkal 
magasabb, mint az előadóké általában. Az akadályok miatt azonban jelentős 
különbségek lehetnek. 

22 Frank és Cook (1995) 61-84. 
23 Vö. Langenberg (1999). 
24 A bizonyítékokat korábban a 5.4. 
25 Azzal lehet érvelni, hogy a költségbetegséget hozzá kell adni az alacsony 

jövedelem 5. fejezetben bemutatott magyarázataihoz. Ez azonban helytelen 
lenne. A költségbetegség nem magyarázza a szegénységet; csak súlyosbítja a 
szegénységet. Cowen és Grier (1996) 8 hasonló történetet mesélnek el, de a 
kritériumok különböznek: az általános jólét miatt és a művészeti alkotás öröme 
miatt a művészek hajlandóak alacsony jövedelemért dolgozni, és így a 
költségbetegség megfékezhető. 

26 Baumol és Baumol (1984), Baumol, Blackman et al. (1985), valamint Baumol, 
Blackman et al. (1989) 131-5 szerint a költségbetegség a legtöbb technikailag 
sokszorosított művészeti termékre, például az irodalomra, a filmekre és a CD-
kre is vonatkozik. Még a technikai előállítással kapcsolatos nagymértékű 
termelékenységnövekedést is előbb-utóbb ellensúlyozza a nélkülözhetetlen, 
gyakran valós idő növekvő költsége, 
a művészeti termékek előállításához nélkülözhetetlen személyes kiszolgálás. A 
filmek esetében például van egy közönségnagyság-korlát, még akkor is, ha ez a 
határ az egész bolygó lakossága lehet. Baumol és társai azonban figyelmen kívül 
hagyják annak l e h e t ő s é g é t ,  hogy a jövőbeni reprodukciós és terjesztési 
technikák során új költségtakarékos technikákat fejlesztenek ki. Sőt, Cowen és 
Grier (1996) 209 egy sokkal alapvetőbb kritikát fogalmaz meg. Rámutattak arra, 
hogy minden termelési folyamat in- volválhatatlan mennyiségű munkát igényel. 
A mezőgazdasági ágazatban például a redukálhatatlan mennyiségű munkaerő 
aránya az összköltségben hosszú távon is növekedni fog, ha a termelési 
folyamatban máshol nem történik új megtakarítás. 

27 Baumol és Bowen (1965), valamint Baumol és Bowen (1966) a 
költségbetegség eredeti tárgyalásakor elhanyagolták a lakosság növekvő 
jövedelmének hatását, mint a költségbetegség hatásainak ellenszerét. Erre 
többek között Heilbrun és Gray (2001, szerk. 1993) 146-47. között hívta fel a 
figyelmet. 

28 Menger (1999) 542 és Benhamou (2000) 303. Az előadóművészetekre 
vonatkozóan lásd az USA esetében Heilbrun és Gray (2001, szerk. princ 1993) 
15, Nagy-Britannia esetében Feist és Hutchison (1990) 2, Hollandia esetében 
Statistiek (2000) 11, valamint a Statistiek (1996) korábbi kiadásai. 

29 Linder (1970). 
30 Vö. Baumol (1973). 
31 Mint említettük, ez Woude (1987) 309 véleménye. Ez a vélemény nem 

vitathatatlan. Mindazonáltal, még ha a valós szám sokkal magasabb is, például fi 
ötször nagyobb - azaz 5% -, a fennmaradt festmények aránya még mindig 
elképesztően alacsony. 
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32 Cowen (1996) 145. 
33 Cowen (1996) 176 azt jósolja, hogy a stúdióban létrehozott egyre több zene - a 

dance és a techno - révén a zene ismét inkább a zeneszerzésen fog alapulni. 
Hosszú távon igaza lehet, de a népszerű DJ-k megjelenése, mint szerzői 
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tikus és karizmatikus művész azt bizonyítja, hogy az előadó-alapú au- thenticitás 
iránti igény még mindig erős. 

34 Mivel a hagyományos színházban, operában és táncban a vizuális aspektus 
erősebb, ezek a művészeti formák nem a CD-kkel, hanem a videóval, a filmmel és 
mindenekelőtt a televízióval versenyeznek. Bár mind az élő előadásoknak, mind 
a technikai (re)produkcióknak megvannak a maguk fontos tulajdonságai, az 
utóbbiak egyre nagyobb piaci részesedést szereztek. Ezért nem csodálkoznék, ha 
ezeken a területeken is az élő előadások új formáiban új technikák és a sikeres 
élő popzenei előadásokhoz hasonló új formátumok és termékek megjelenését 
látnánk. 

35 Cowen (1996) a kulturális pesszimizmust elemzi. 
36 Vö. Doorman (1994). 
37 Cowen (1996) 182 megjegyzi, hogy az indiai klasszikus zene összetettebb, mint a 

nyugati klasszikus zene. Azt is megállapítja, hogy néhány új zenei műfajunkban is 
jelentős komplexitás van. 

38 Ploeg (1998) hangsúlyozza412, hogy a kormány szükségszerűen döntést hoz, 
amikor a betegség egyik áldozatának segít, a másiknak pedig nem. 

39 Mivel az adományok és támogatások további bevételi forrásokat jelentenek, 
szükségszerűen enyhítik a költségbetegséget, azaz a szó szoros értelmében. Ha a 
művészeti társaságok vezetőinek sikerül több adományt és támogatást 
szerezniük, akkor szervezeteik "egészségesebbé" válnak, legalábbis rövid távon 
és a saját szempontjukból. A kormányok szemszögéből azonban valószínűleg 
kevésbé tűnnek egészségesnek, mivel a kormányok általában ideiglenesnek 
tekintik a támogatásukat - a támogatás célja az, hogy a művészeti vállalatok 
kevésbé függjenek a támogatástól többé-kevésbé. 
idő. 

40 Abban az esetben, ha egy kormány következetesen támogatja e g y e s  
vállalatok defikcióit, akkor valójában büntetést kapnak a sikeres innovációk 
bevezetéséért. Vö. Pommerehne és Frey (1990), Frey (1999). 

41 Lásd a szakaszt 6.6. 
42 Schuster (1985), O'Hagan (1998) 135-138. Jelen összefüggésben a magasabb 

adólevonás az USA-ban figyelmen kívül hagyható. 
43 Throsby (1994) 7-9 számos hivatkozást mutat be. Hollandiára vonatkozóan 

lásd Goudriaan (1990). 
44 Mint említettük, az USA-ban az adókedvezményeken keresztül történő 

magasabb közvetett támogatás a különbséget majdnem nullára csökkenti, de 
jelen összefüggésben ez irreleváns. 

45 O'Hagan (1998) 135-9. 
46 A színházak esetében például a rendszeres színházi társulatok előadásainak 

átlagos nézőszáma 1992-ben az USA-ban 50%-kal volt magasabb, mint 
Hollandiában; lásd Hoogerwerf (1993) 100 és 109. o. Ha ugyanaz az előadás 
évekig ismétlődik, az előadókat gyakran lecserélik. 

47 Bár az adományok aránya az USA-ban nem nagyobb, mint a piac által generált 
jövedelem aránya, az adományozók befolyása viszonylag nagy az USA-ban. Ez 
azért nem olyan meglepő, mert a gyakorlatban sok személyes kapcsolat van a 
művészeti vállalatok fizetett alkalmazottai és a magánadományozók, valamint 
az adományozó szervezetekben lévő képviselőik között. Ez utóbbiak gyakran 
kulcspozíciókat töltenek be a különböző művészeti vállalatok 
igazgatótanácsában. Az adományozók befolyása gyakran (de nem mindig) 
konzervatív. A kormányokra vonatkozó érvelés nagyrészt az adományozókra 
is érvényes. Másfelől az európai kormányok az új kulturális elithez való 
kapcsolataikkal néha progresszívebb "ízléssel" rendelkeznek. Ez leginkább a 
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képzőművészetben mutatkozik meg. 



 

8 Az adakozás hatalma és kötelessége 

 
1 O'Hagan (1998) 157. 
2 Vö. Komter (1996). 
3 Néha a szabályozás csak súlyosbítja a helyzetet. Például az Egyesült Királyságban 

a strukturálisan támogatott előadó-művészeti társulatok bevételük mintegy 
85%-át támogatás formájában kapják, azzal a feltétellel, hogy elfogadható 
béreket fizetnek. 

4 Rövid távon a nemzeti törvényekhez kötött kormányzati támogatások 
kényszertranszferek. Ha a kormány nem hajlandó "adni" a kérelmezőknek, a 
kérelmezők bírósághoz fordulhatnak. Mindazonáltal a legtöbb művészeti 
támogatást ajándéknak kell tekinteni, mert hosszú távon a kormány egyszerűen 
megváltoztathatja a törvényeket. 

5 Schwartz (1967) hangsúlyozza az "identitás" fontosságát mind az adományozó, 
mind az átvevő számára. 

6 Az adomány jellemzői alapján nemcsak magánszemélyek, hanem vállalatok, 
nagy alapítványok és kormányzati szervek is adományoznak a művészeteknek. 
Ha azonban a "szimmetrikus csoportosítás" az ajándékozás követelményévé 
válik, mint Polanyi (1992, 1957) megközelítésében, akkor a vállalatok, 
alapítványok és kormányzati szervek adományainak nagy35, része már nem 
tekinthető ajándéknak. 

7 Vö. Mauss (1990 szerk. franciául: 1923), Malinofsky (1970 szerk. franciául: 1922). 
39-45, Levi-Strauss (1957 ed. princ. in French 1949) 84-94, Sahlins (1978) 185- 
205 és Gouldner (1960). Oliner és Oliner (1988) szerint azonban a kölcsönösség 
szélsőséges körülmények között hiányozhat. (Mauss kivételével ezeket a 
szövegeket Komter (1996) újranyomja). 

8 Ezt a küzdelmet a 3.8. 
9 Epstein (1967) és Lash (1968) 63-113. További referenciák a következő könyvben: 

Guilbaut (1983) 
237-8. 

10 Klamer, Mignosa et al. (2000). 
11 Vö. Abbing (1992). 
12 Ez vonatkozik a holland alapítványokra, a "Nationaal Instituut"-re és a 

"Prins Bernhard Fonds"-ra is, amelyek eredetileg elsősorban 
magánfinanszírozásúak voltak. Vö. Pots (2000) 274-5. 

13 Vö. Veblen (1934). 
14 Meulenbeek, Brouwer et al. (2000). 
15 Mint már említettük, az angol moralista és esztéta Arnold (1875) már sikerrel 

hirdette azt a nézetet, hogy a finom művészetek a civilizáció legmagasabb 
értékeit testesítik meg. 

16 E tekintetben a holland királyi család elhalványult Európa más királyi 
családjaihoz képest. Nem rendelkezett erős udvari hagyományokkal, amelyekre 
támaszkodhatott volna. Az uralkodó, Beatrix királynő azonban a 
hagyományosabb szerepet vállalta. Ő a képzőművészet lelkes gyűjtője. 

17 Lásd a fejezet első ábráját. 10. 
18 Az újgazdagok, mint a popsztárok, sportolók és informatikusok, általában inkább 

jótékonysági célokra adakoznak, mint a művészetre. A popsztárok adakozással 
leplezik kereskedelmi hátterüket, de nincs igazi szükségük arra, hogy 
legitimálják vagyonukat. 

19 Vö. Komter (1996) 118. 
20 Drees Jr. új szociáldemokrata pártot alapított Hollandiában, az úgynevezett 

ds70. Az apja, az idősebb Drees jobban ismert. A második világháború után 
több kabinet elnöke volt. 

21 Meulenbeek, Brouwer et al. (2000) 41. 
22 A hollandiai képzőművészek jövedelméről lásd Meulenbeek, Brouwer et al. 

(2000) 34. (Az 1200 eurós összeg egy olyan specifikáció, amelyet a 
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a jelentés egyik szerzője, Natasha Brouwer). 1998-ban Hollandiában az átlagos 
negyvenéves, felsőfokú végzettségű munkavállaló éves nettó jövedelme - azaz 
adózás után - 25 000 euró volt. 

23 Az adakozási kötelezettség szinte minden szakmában fontos szerepet játszik, 
nem csak a művészetekben. Ami kivételesnek tűnik, az az, hogy a művészetekben 
ez a fajta kötelezettség egy lazán szervezett művészeti világot illet meg. 

24 Ha a partnerek, a család és a barátok egy úgynevezett gazdasági háztartást 
alkotnának a művésszel, akkor a művész támogatása a belső alávetettség egy 
formája is lenne. Jelenleg azonban a rokonok legtöbbször pénzügyileg 
függetlenek, ezért az "adományozás" kifejezés sokkal találóbb. 

25 Vö. Allen és Ramaekers (1999). 18. 
26 A partner, a fiú vagy lány vagy közeli barát segítésének hatalma is legalább némi 

jutalommal jár, mivel rávilágít az adományozó és a művész közötti hatalmi 
különbségre. Mindazonáltal a modern családokban a hatalmi különbségnek 
burkoltnak kell lennie, és a nyílt "művészsegítés" problematikus lehet. Ez 
mindenféle vicces félreértésekhez vezethet, mint az utolsó illusztrációban. 

27 A magánadományozók önkéntes munkája valószínűleg jelentős lesz. Klamer és 
Zuidhof (1999) 52 megállapította, hogy a hollandiai múzeumok 27%-os 
megtakarítást értek el a munkaerőköltségeikben az önkéntes munkaerő 
alkalmazásával. Más művészeti szervezetek esetében nincsenek becslések, de ez 
a fajta adományozás bizonyára jelentősen hozzájárul a művészetek nagy 
ajándékozási szférájához. 

28 A magánadományozás történetét a hollandiai kormányzati adományozással 
kapcsolatban lásd Bevers (1993) 38-109. és Pots (2000). 

29 Ebben az összefüggésben érdemes megjegyezni, hogy Kushner és Brooks 
(2000) 65-77. cikke szerint az utcai előadásoknak bizonyos efficiencia-előnyei 
vannak a jegyeladással rendelkező beltéri előadásokhoz képest. 

30 Az adományozók azonban tisztában lehetnek az adományozás költségeivel és 
előnyeivel. Az adományozók például tisztában vannak azzal, hogy bár rövid 
távon adakozás nélkül is lehet utcai művészetet fogyasztani, az utcai művészek 
csak akkor térnek vissza, ha elég pénzt keresnek. Mindazonáltal a konvenciók 
valószínűleg háttérbe szorítják a számítást. Ezért sok adományozó számára a 
free riding, az előadás fizetés nélküli élvezete már nem jelent alternatívát. 

31 Ostrower (1995) 132. 
32 Ostrower (1995) 133. 
33 Bizonyos körökben az ajándék fátyolozása sikkesnek számít. Ahhoz azonban, 

hogy az ajándékokat legalább néhány embernek észre kell vennie, akik aztán 
továbbadják a hírt, hogy "valaki, aki feltűnés nélkül ad". 

34 Mivel az adományozók néha visszakérhetik a pénzüket, ha nem kapják meg a 
megbeszélt exkluzív juttatásokat, ezek az ügyletek is tekinthetők 
kereskedelemnek, ahol az árak rendkívül magasak, azaz nem a piacnak 
megfelelőek. A felár ekkor a nettó ajándékot jelenti. 

35 Lásd a megjegyzést 30. 
36 Vö. Boogaarts és Hitters (1993) 165-6, Council (2000) és Feist és Hutchi- son 

(1990) 24. A színházról az usa-ban lásd Janowitz (1993) 7. Wijn- gaarden 
(1995) 43 szerint a vállalati szponzoráció teljes összege Hollandiában a 
kulturális minisztérium költségvetésének kevesebb mint 5%-át teszi ki. Lásd 
még Bevers (1993) 64-8. Továbbá, mint említettük, a szponzorálás nem 
tekinthető adományozásnak. 
Ezért O'Hagan és Harvey (2000) szerint a vállalati filantrópia Európában szinte 
teljesen hiányzik. 

37 Wijngaarden (1995) 43szerint a művészeti szponzorációnak egyre inkább 
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ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelnie, mint a kommunikáció 
más formáinak. 
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38 Ebben a tekintetben figyelemre méltó, hogy egy különösen őszinte holland 
közvetítő, aki a vállalatokat és a művészeti intézményeket hozza össze, csak 
akkor használja a "mecenatúra" - vagy ahogy ők nevezik "partnerség" - 
kifejezést, ha a szerződéses hozam értéke nem haladja meg a teljes 
adományozás 30%-át. 

39 O'Hagan és Harvey (2000). Hollandiában a filantrópia szintén nem fontos, de 
nem is teljesen hiányzik, ahogyan Wijngaarden (1995) mutatja. 

40 Vö. O'Hagan és Harvey (2000). 
41 O'Hagan és Harvey (2000) O'Hagan és Harvey szerint222. az ellátási lánc 

kohéziója egy másik fontos visszatérési tényező. A goodwill egyik 
formájaként a firmák imágójának tulajdonítható. 

 

9 A kormány a művészetet szolgálja 

 
1 Lásd a szakaszt 9.11. 
2 A művészek ajándékai és a művészek családjától kapott ajándékok nem tartoznak 

ide. Nyugat-Európában a kormányhivatalok által a művészetekre fordított 
összegek körülbelül kétszer akkorák, mint az Egyesült Államokban, míg Nagy-
Britannia valahol e két szélsőség között helyezkedik el. O'Hagan (1998) 139. Az 
USA-ban az adókedvezmények formájában nyújtott nagy "támogatásokat" 
figyelembe vették. Az amerikai magán- és állami egyetemek által a 
művészeteknek nyújtott jelentős közvetett szubvenciót azonban nem vettük 
figyelembe. Ha ezek a figyelem rendelkezésre állnának, és hozzáadnánk az állami 
kiadásokhoz, a különbség az USA és a nyugat-európai kontinens között 
valószínűleg sokkal kisebb lenne. 

3 A lottópénzről mint támogatási formáról lásd a 2. fejezet 7. megjegyzését. Nem 
minden olyan kormányzati magatartás tartozik azonban ide, amely a 
művészetekre nézve következményekkel jár. Ez vonatkozik például a művészeti 
szabadságot garantáló vagy a szerzői jogi törvényeket érvényesítő 
jogszabályokra. Bár az országok eltérőek, a jogszabályok általános céljai az 
igazságosság fogalmán alapulnak. Ezért az ilyen jogszabályok általában nem a 
művészetpolitika eszközei. Ugyanez vonatkozik számos általános adóügyi 
intézkedésre, amelyek hatással vannak a művészetekre. Csak akkor van szükség 
magyarázatra e fejezet keretében, ha az ilyen intézkedések kifejezetten a 
művészetekre vonatkoznak, és kivételt képeznek a meglévő szabályozás alól, 
mint például egy különleges adókedvezmény vagy egy csökkentett áfatarifa. 
Mivel az áfa-intézkedések közpénzekbe kerülnek, azokat a művészetek 
támogatásaként kezeljük. O'Hagan (1998) 73-129. o. foglalkozik mindezekkel a 
témákkal; általános értékelést nyújt be mindenféle szabályozás és adó 
művészetekre gyakorolt hatásáról. 

4 Abbing (1978), Abbing (1980), Austen-Smith (1980), Cwi (1980), Fullerton (1980). 
(1991), Peacock (1969), Robbins (1963), Scitovsky (1983). O'Hagan (1998) 
21-47. számában hasznos áttekintést ad, beleértve a legújabb hivatkozásokat 
is. További hollandiai hivatkozásokat találunk Puffelen (2000) 14-36-ban. 

5 A jóléti közgazdaságtan viszonylagos sikere részben azzal magyarázható, hogy 
fogalmai közel állnak a közgondolkodáshoz. A jóléti közgazdaságtan egy olyan 
szabad piacgazdaság hipotetikus helyzetét írja le, ahol "maximális jólét" van. A 
valóságban a piacon túlélő tevékenységek a jelek szerint az általános érdekeket 
is szolgálják. Más szóval, "a szabad piacok az általános érdekeket szolgálják". 
Ez leginkább abban nyilvánul meg, hogy az elavult vállalkozások általában 
megszűnnek, miközben más, szükséges vállalkozások lépnek a helyükre. "Csak 
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azoknak a tevékenységeknek van létjogosultságuk, amelyek fenn tudják tartani 
magukat, mert az emberek hajlandóak fizetni értük. Ez a piac "logikája", amelyet 
mindenki megért. A jóléti közgazdaságtan eltér ettől a logikától. 

6 A társadalomfilozófusok, mint például Blokland (1992) és Laermans (1992) elutasítják 
a jóléti filozófiát. 
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a közérdek gazdasági értelmezése. Rushton (1999) elutasítja a jóléti 
közgazdaságtan eredményeit, mert az a módszertani individuizmuson alapul. 

7 Bár mindhárom érv a piaci kudarc formáira utalhat, a "piaci kudarc" kifejezést 
néha a harmadik érvre tartogatják, mivel bizonyos áruk eladásának 
képtelensége tűnik a piacok legközvetlenebb kudarcának. 

8 Figyelmen kívül hagyom a jóléti közgazdaságtan nehézségeit a beavatkozó 
preferenciák esetében. Vö. Sen (1970). 

9 Pot (2000) 272-78. 
10 Vannak közgazdászok, akik az érdemi érv ellen érvelnek. A szabad piacok és a 

fogyasztói szuverenitás iránti elkötelezettségük miatt ezek a közgazdászok a 
fogyasztói preferenciákba való minél kisebb beavatkozást részesítik előnyben, 
ezért óva intenek az érdemi javak fejlesztésétől. Mindazonáltal politikai döntés 
kérdése, hogy az általános érdekeket a fogyasztói szuverenitás védelme vagy a 
felelősség alapján történő beavatkozás engedélyezése szolgálja-e a legjobban. A 
közgazdaságtannak erről nem sok mondanivalója van. Én személy szerint 
furcsának tartanám, ha a jobban képzett és több pénzzel rendelkező emberek 
nem "törődnének" és nem éreznének felelősséget másokért. Az egyének 
felelősségérzetüket mindenféle cselekedettel fejezik ki, beleértve az ajándékozást 
is, és közösen alkalmazzák a kormányt e célok előmozdítására. A felelősség nem 
ér véget a családdal, és az oktatás sem áll meg tizennyolc éves korban. Ezért 
minden felelős társadalomban létezik érdemi politika. Ebben a fejezetben 
azonban az a kérdés foglalkoztat, hogy az alárendeltek hatékonyak-e, és hogy az 
érdemi érvelés mögött nem rejtőznek-e szelfik motívumok. 

11 Vö. Pots (2000). 
12 Hollandiára vonatkozóan lásd Pots (2000) 177-82. 
13 Hollandiára vonatkozóan lásd Pots (2000) 295-326. 
14 Swaan (1988). 
15 Abbing (1992) részletesebben foglalkozik a művészet és a többi ágazat 

összehasonlításával. 
16 Levine (1988) és Peterson (1997). Pots (2000) leírja a jelenség jelentőségét 

Hollandiában. 
17 Lásd az 43árucsoporthoz tartozó megjegyzést. 7. 
18 Vö. Swaan (1986). 
19 A közvetlen és közvetett támogatás különböző országokban alkalmazott 

különböző formáit O'Hagan (1998) ismerteti. IJdens (1999) a hollandiai 
példákat mutatja be. 

20 A holland kormány, amely különösen nagylelkű volt a szegény művészekkel 
szemben, mindazonáltal mindig is igyekezett a művészeknek nyújtott szociális 
támogatásokat a művészeti támogatásoktól elkülöníteni. Pots (2000) 262 és 
319. 

21 Azok, akik nem fizetnek, nem zárhatók ki ezekből az árukból és javakból. Ez a 
megközelítés a kollektív javakra és külső hatásokra vonatkozó, többek között 
Musgrave (1959) által megfogalmazott úgynevezett kizárhatatlansági 
kritériumon alapul. Samuelson (1954) (aki nem kollektív javakról, hanem 
közjavakról beszél) a kollektív javakra és külső hatásokra vonatkozóan egy 
másik jól ismert kritériumot dolgozott ki, amely a nem-versengésen alapul: az 
egyik személy fogyasztása nem feltétlenül csökkenti a kollektív javakból vagy 
külső hatásokból a másik számára fennmaradó mennyiséget. Elméletileg ez 
utóbbi definíció az egyetlen releváns definíció a jóléti közgazdasági 
megközelítésen belül. A közkiadások magyarázata szempontjából azonban az 
exkluzivitás definíció használata az egyetlen releváns definíció. (A kettő 
kombinálása 
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nincs célja.) 
22 Mivel ez a könyv inkább a művészeti támogatások magyarázatával, mint azok 

legitimálásával foglalkozik, csak érintem a kollektív javak és a művészetek külső 
hatásainak témáját. A művészeti szubvenciók gazdasági legitimációjának a jóléti 
érvekre gyakorolt hatása iránt érdeklődő olvasók számos olyan cikket és 
könyvet tanulmányozhatnak, amelyek a kollektív javakkal és a művészetek 
külső hatásaival foglalkoznak. Abbing (1978), Abbing (1980), Abbing (1989), 
Austen-Smith (1980), Cwi (1980), Fullerton (1991), 
Grampp (1989), Peacock (1969), Robbins (1963), Scitovsky (1983) és Thros- by 
(2000). Hasznos áttekintést, beleértve a legújabb hivatkozásokat is, nyújt 
O'Hagan (1998) 21-47. 

23 Lásd a megjegyzésben szereplő hivatkozásokat. 4. 
24 Vö. Throsby (2000). 
25 A művészetekben az immateriális kulturális javakért való fizetési hajlandóság 

mérésére többek között Throsby és Withers (1986) tett kísérleteket. Az ilyen 
elemzések eredményeit óvatosan kell kezelni. Mivel az értékelések nem részei 
egy folyamatos értékelési folyamatnak, sötétben tapogatózhatnak. Abbing 
(1989) 21-22. Ezért a kollektív javak és a külső hatások preferenciáinak 
"mérése" politikai vita tárgya. 

26 Vö. Throsby (2000). A művészeti innovációról szóló fejezetében Throsby 
kvázi közjavakról beszél. 

27 Ez utóbbi esetben a szerzői jog érvényes. 
28 Ezt a témát részletesebben a következő szakaszokban és9.9 a 11.7. 
29 A beavatkozással és a beavatkozás nélküli helyzetek nem teljesen azonosak, mert 

a támogatás megváltoztatja a kollektív javakat és hatásokat, de ez nem jelenti azt, 
hogy a beavatkozás költségeit figyelembe véve a beavatkozással való helyzet 
szükségszerűen jobb, mint a beavatkozás nélküli helyzet, vagy fordítva. 

30 Amint az előző fejezetben jeleztük, a potyautas-probléma kevésbé fontos 
akadálya a kollektív cselekvéseknek, mint azt a közgazdászok korábban 
gondolták. 

31 Jóléti-gazdasági értelemben az emberi erőforrások pazarlása. Vö. Frank és Cook 
(1995) 102-3 és 107-10. 

32 Vö. Klamer és Zuidhof (1999). 
33 Nem értek egyet Hütterrel (1997) 171, aki szerint a klasszikus kulturális 

örökségben "az alulfinanszírozás tipikus feltételeit találjuk". 
34 A közös hatástanulmányra utalok, amely a fogyasztói kiadásokon alapul. Vö. 

Seaman (1987) és Abbing (1989) 218. Puffelen (1992) és Puffelen (2000) 64-
71 a hatástanulmányok részletesebb tárgyalását mutatja be. 

35 Ha a benzin ára csökken, több autót adnak el. Hasonlóképpen, ha a szállodai 
szállások olcsóbbak vagy vonzóbbak lesznek, több ember fog elmenni a Rijks 
Múzeumba. Másrészt, ha a Rijks Múzeum csökkenti árait vagy más módon 
vonzóbbá válik, akkor több ember fog megszállni a fent említett szállodákban. 
Ezek tehát nem külső hatások, hanem árhatások. (Abbing (1989) 218 mutat be 
néhány kivételt). 

36 Bár a "kollektív jó" kifejezést néha a fogyasztási cikkekre tartják fenn, ebben az 
esetben inkább a kollektív jót választom az externáliák vagy a "közjó" helyett, 
hogy ne bonyolítsam a dolgokat. A "kollektív jó" kifejezés azért használható, 
mert a kizárhatóság a termelési szférában korlátozott. 

37 Frank és Cook (1995) 102-3. és 107-10. tanulmánya bizonyítja, hogy társadalmi 
szempontból túl sok résztvevője van ezeknek a piacoknak. Nyilvánvalóan nem 
értenek egyet Adlerrel (1985), aki megpróbált tudományos alapot szolgáltatni a 
nagy tó szükségességének a művészetekben. Towse (2001) egy drága effi-484 
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ciency benefit. (Frank és Cook normatív következtetései az úgynevezett Pareto-
optimalitáson alapulnak.) 

38 Az átlagos ízlés megváltozott. Ez nem jelenti azt, hogy az egyének ízlése is 
feltétlenül megváltozott. Vö. 7.8. szakasz. 

39 Ezt az információt Bas de Koning a holland nvpi-től kapta. 
40 A holland zenei díj, az "Edison", a díjak között már korán megjelent, de soha 

nem vált igazán rangossá. 
41 Mint már említettük, egy, a francia külügyminisztérium által megrendelt és 

Charles Bremner által a The Times 2001. június 13-i internetes kiadásában 

ismertetett vizsgálat kiemeli az állami mecenatúra negatív hatásait a kortárs 
francia képzőművészetre. "A francia kortárs művészek kiszorulnak a 
világpiacról, mert az állami mecenatúra egyre erősödik". 

42 Ebből a szempontból nem meglepő, hogy a művészethez való társadalmi jog 
soha nem alakult ki, ahogyan azt a 9.4. szakaszban említettük. A művészethez 
való jog egyszerűen nem hasonlítható össze a fent említett, Swaan (1988) által 
elemzett, az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való alapvető szociális 
jogokkal. 

43 Goudriaan (1990). 
44 Lásd a szakaszt 9.11. 
45 Frey és Pommerehne (1989) 184-5 és Goudriaan (1990). Az utalványokkal 

végzett kísérletek ritkák. Az árdiszkrimináció nem szokatlan. Például a diákok 
vagy a fiatalok gyakran alacsonyabb árat fizetnek. De a nem támogatott 
művészeti intézményekben is alacsonyabb belépődíjat fizetnek. Ráadásul a kínált 
minőség gyakran alacsonyabb. (A kedvezmény például csak az utolsó pillanatban 
történő jegyvásárlás esetén érvényesülhet.) Ezért a meglévő árdiszkrimináció 
nagyrészt kereskedelmi eszköz. 
Az egyetlen terv, amely az érdemi politikát szolgálhatja, a sokkal erősebb 
árdiszkrimináció vagy az utalványok. 

46 Grampp (1989), Grampp (1989a), Frey és Pommerehne (1989), Abbing (1992) 
és Cordes és Goldfarb (1996). A közgazdaságtanban a nyilvános választási 
megközelítésben a bérleti díj keresése kap hangsúlyt. 

47 Többek között Lindblom (1959) is eljátszott azzal a gondolattal, hogy a 
különböző csoportok influence nagyrészt kiegyenlíti egymást. Ezért ezeknek a 
csoportoknak a tevékenysége elsősorban a kormányokat tájékoztatja, és így 
potenciálisan javíthatja a demokráciát. Később Lindblom és mások 
felülvizsgálták véleményüket. Az az elképzelés azonban, hogy az 
érdekcsoportok a kormányt is tájékoztatják, még mindig alapvető fontosságú a 
közválasztás elméletében. 

48 Vö. Buchanan (1962). 
49 Grampp (1989a) alaposan tárgyalja a művészetekre alkalmazott rent seeking 

elméletet. Grampp két olyan feltételt tesz hozzá, amelyeket nem említek, mert e 
fejezet kontextusában túlságosan technikai jellegűek. Grampp (1989) 205-31. 
fejezetében a művészetekben a járadékkeresés kevésbé technikai jellegű 
tárgyalása található. 

50 A szövegben említett támogatott színházak átlagára valószínűleg alacsonyabb, 
mint amire számítottunk. Ennek oka az ingyenes jegyek nagy száma. 

51 A látogatók nemcsak azért kapnak támogatást, mert a művészeti társaságokat 
támogatják, hanem azért is, mert a szálláshelyeket is támogatják. Ezért az 
áremelkedések kiszámításakor feltételezem, hogy nemcsak a művészeti 
vállalatok, hanem a szálláshelyek is elveszítik a támogatásukat. A 
szálláshelyektől független áremelkedést az ocw (1999) 2. függelékének B. 
táblázatából származtatom. 60%-kal növeltem az egy látogatóra jutó 
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támogatásokat, hogy fedezzem a szálláshelyeken keresztül érkező látogatókra 
jutó támogatást. Ezt a százalékos arányt a Schouwburg- en Concert- gebouw 
Directies (2001) 3. szakaszának táblázatából vezettem le. 

52 Az előadóművészet támogatói olyan jövedelmi előnyt élveznek, ami 
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amit az átlagos adófizetőktől kapnak. Hollandiában a lakosság felső jövedelmű 
fele kapja az előadóművészeti támogatások 73%-át. A felső 10%-os jövedelmi 
réteg 29%-ot kap. Pommer és Ruitenberg (1994) 167. Ezek a figyelembe vett 
adatok elméletileg azt mutatják, hogy a támogatott előadó-művészetek jelenlegi 
fogyasztóinak megéri nyomást gyakorolni a kormányra, hogy támogassa az 
előadó-művészetek támogatását. Ezek a rent seeking jelöltjei. (A jövedelmek 
másodlagosan jönnek be. Ezek 1991-es adatok. Újabb adatok nem állnak 
rendelkezésre. A korábbi adatokhoz képest a felső jövedelmi rétegek előnye az 
előadóművészeti támogatásokból az idő múlásával növekszik. Ha az adókulcsok 
közötti különbségeket is figyelembe vesszük, a leggazdagabb 10% előnye 
jelentős, és sokkal nagyobb, mint más támogatási formák esetében). 

53 Grampp (1989a). 
54 Valószínűleg a legtöbb olyan országban, ahol a művészeti támogatások jelentős 

mértékűek, léteznek művészeti lobbik valamilyen formában. A művészeti 
képzéssel kapcsolatban Towse (1996b) 319 rámutat a "képzési lobbi" bérleti 
díjat kereső tevékenységére. 

55 A holland minisztert, Hedy D'Anconát és kisebb mértékben Aad Nuist a 
művészeti világgal való kapcsolataik és adósságaik miatt keresték meg. 

56 A holland költő és képzőművész, Lucebert mondása. ("Alles van waarde is 
weerloos"). 

 

10 A művészet a kormányt szolgálja 

 
1 A következő lépés lehet a fejezet megközelítésének összekapcsolása egy politikai 

elmélettel. Vö. 
Lindblom (1990), Dahl (1956), Dahl (1985). 

2 Thorbecke okot adott ezekre a különböző értelmezésekre, amelyek időnként 
összezavarták a hollandiai politikai vitát. Vö. Pots (2000). 

3 A semleges kormányzat megközelítése számos, az államháztartásról szóló 
tankönyvben jelen van, például Musgrave (1959). A modern tankönyvekben, 
például Wolfson (1988) 308-13, némi figyelmet szentelnek a nem semleges 
kormányzás lehetőségének, de nem hangsúlyozzák azt. 

4 Mueller (1997), Koopmans, Wellink et al. (1999) 49-58. 
5 Az állam önálló létezésének koncepcióját a modern közgazdaságtanban 

központi szerepet játszó libertárius individualizmus elveti, amint azt Throsby 
(2000) 2 megjegyzi. 

6 A kielégítő viselkedés elismerése óta (Simon (1982)) a diszkrecionális tér 
fogalmának van értelme. A művészetekkel kapcsolatban a Financial Times 
(különleges felmérés, 2000. február) Business and the Arts (www.ft.com, 
20007,. júliusában letöltve) számos olyan esetről számol be, amikor az üzleti 
vállalkozások részt vesznek a művészetekben, amelyek a jelek szerint a 
diszkrecionális tér használatán alapulnak. 

7 Lásd az 16árucsoporthoz tartozó megjegyzést 3. 
8 Többek között Buchanan (1962) és Wilson (1989) is hangsúlyozta a bírák 

bérhajhászását. 
9 Vö. Kempers (1994 ed.princ. hollandul: 1987) és Pots (2000). 
10 A "feltűnő fogyasztás" kifejezést Veblen (1934) vezette be. 
11 Abbing (1992). 
12 Lásd az 10árucsoporthoz tartozó megjegyzést 2. 
13 Abbing (1989) 221-7. 
14 Epstein (1967) és Lash (1968) 63-113. További referenciák a következő könyvben: 

http://www.ft.com/


342 A FEJEZET JEGYZETEI 342   

Guilbaut (1983) 
237-8. 

15 O'Hagan (1998) 8-11. A harmincas években a művészeknek nyújtott segítség a 
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A Work's Progress Association, Roosevelt New Dealjének része, érdekes. 
16 Hollandiára vonatkozóan lásd Pots (2000). Kevés figyelmet mutat be, de 

elemzésének tartalma a támogatás alacsony szintjét mutatja. 
17 Bár Hollandiában a zene és a múzeumok támogatását általában 

magánszemélyek kezdeményezték, a kormányzat általában már korán 
csatlakozott, és hamarosan a támogatás nagyobb részét kezdte fizetni. (Kivételt 
képezett a színház.) Vö. Bevers (1993) 40-5. Ennek ellenére 1945-ig az egy főre 
jutó kiadások alacsonyak voltak például az akkori Franciaországhoz, valamint az 
évekkel későbbi Hollandiához képest. 

18 Más, de ezzel kapcsolatos véleményt képvisel Bevers (1992). Bevers olyan 
belső erőket hangsúlyoz, amelyek elősegítették a kulturális, üzleti és politikai 
szféra bizonyos fokú integrációját. 

19 Az államadósságok megléte csökkenti a kollektív vagyont, de az állam 
monopóliumai miatt hatalma még mindig rendkívüli. 

20 Bár azt kell mondanunk, hogy az általános kormányzati bemutatóban, mint 
az os- tentatikus ünnepségeken, egy választáson vagy egy beiktatáson, a pompa 
és a díszletek nagyon is jelen vannak. 

21 A jelenlegi kultúrpolitika és a kormányzati hatalom megszervezésének eredete 
több évszázaddal ezelőtti fejleményekre vezethető vissza, amint azt Staay (1999) 
Hollandia kapcsán bemutatja. 

22 Pots (2000) szerint, aki a hollandiai kormányzati művészeti szerepvállalás 
történetét elemezte, a holland művészeti politika két célkitűzéssel 
magyarázható: a társadalmi koherencia előmozdításának és az emberek 
nevelésének vagy polgárosításának szándékával. 

23 Egyes közszolgálati műsorszolgáltatók, mint például a bbc, még mindig jelentős 
összegeket kapnak, de kevesebbet, mint a múltban. 

24 Bevers (1995) 422 szintén megkülönbözteti a kultúrát, mint önmagában álló 
érdek vagy a külpolitikát szolgáló kultúrát. 

25 Weil (1991) írja: "A művészetek nemcsak egyfajta társadalmi "ragasztót" 
biztosítanak, hanem olyan eszközt is, amellyel a társadalom azonosítani és 
megkülönböztetni tudja magát másoktól". Weil szerint azonban a második 
funkció kevésbé válik fontossá. (O'Hagan (1998) is idézi). 

26 Inez Boogaarts a (holland lapban) de Volkskrant 14-2-01. 
27 Vö. Bevers (1995) 424. 
28 Boogaarts (1999) a második világháború óta a holland kultúrpolitika 

tényleges bel- és külföldön folytatott tevékenységét tárgyalja. Lásd még 
Bevers (1995). 

29 Vö. Boogaarts (1991). 
30 Janssen (2001) írja: "...egyértelmű, hogy a finanszírozó szervek nem 

semlegesebbek, mint bármely társadalmi szervezet, és hogy egyes 
művészek sikere a szponzoráció megszerzésében, mások kudarca pedig 
valószínűleg összefügg azzal, hogy milyen típusú munkát végeznek". Lásd 
még Pearson (1980). 

31 Jelenleg a holland kormányzat képviselői jobban tudatában vannak a 
kormányzati választás korlátainak. Elismerik, hogy a kormány nem lehet 
semleges, valamint azt is, hogy a kormány nem feltétlenül hoz jobb döntéseket. 
Egy konferencián 
1999 decemberében az Erasmus Egyetemen a holland művészetpolitikáért 
felelős legmagasabb rangú köztisztviselő Commandeur-t (1999) idézte, aki 
három listát mutatott be a képzőművészek neveiről: az egyik a kormány által 
kedvelt művészek, a másik a piac által kedvelt művészek, a harmadik pedig a 
mindkettő által kedvelt művészek listáját. Álláspontja meglepően szerény 
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volt. Hangsúlyozta, hogy a kormányzat a saját ízlésével kiegészítheti a piacot. 
32 Egy művészeti ágon belül a minőség megítélése néha változhat. Például 
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a 11. fejezet első illusztrációja azt mutatja, hogy a nyolcvanas években a 
holland kormányzati szervek meglehetősen hirtelen kezdték el támogatni 
azokat a művészeket, akik figuratív műveket készítettek, és akik néhány évvel 
korábban nem kaphattak támogatást. Ezeket a jelenségeket csak az a felfogás 
magyarázhatja, hogy a kormányzatnak van ízlése, és nem semleges. 

33 A különböző történetek hozzájárulnak a státuszbeli különbségekhez. 
Nagymértékben általánosítva a következőket lehet megállapítani. Egyrészt a jazz 
és a popzene a zenei intézményrendszeren kívül alakult ki, és így nem tudta 
könnyen kisajátítani a klasszikus zene által birtokolt magas státuszt. A kortárs 
zenészek esélyei jobbak voltak, de alapvetően alárendeltek maradtak elődeikhez 
képest. Másrészt az avantgárd képzőművészek az establishmenten belülről 
fejlesztették művészetüket, ugyanakkor kihívást jelentettek elődeiknek, és így 
viszonylag könnyen átvehették azok magas státuszát. 

34 Tanács (2000). 
35 Swaan (1988) 230. 
36 A művészeti szakértők rendszere nagyjából ugyanazt a területet fedi le, mint 

amit Bevers (1993) 191 "a szervezett kultúra szakembereinek" nevez. 
37 Ez utóbbi rendszerek biztosítják az egészségügyi ellátáshoz, a szociális 

biztonsághoz és az oktatáshoz való szociális jogok teljesülését. Az évszázados 
kollektív cselekvések után ezek a rendszerek e szociális jogok fejlődésének 
legújabb szakaszát képviselik. Vö. Swaan (1988). Abbing (1992) szerint a 
művészeteknek nincs története jelentős kollektív cselekvésnek, és ezért a 
művészethez való társadalmi jog soha nem alakult ki. 

38 Ebben az értelemben a kormányok csatlakoztak a közvetítők nagyobb 
csoportjához, akiket Bourdieu (1977) már a műalkotás "társproducereinek" 
nevezett. 

39 Vö. O'Hagan (1998) 3-13, aki rövid történelmi áttekintést ad az állami 
szerepvállalás fejlődéséről Nyugat-Európában és az USA-ban. 

40 Mulcahy (2000) 173. 
41 Benedict (1991) 54. 
42 Mulcahy (2000) 171. 
43 Montias (1983). (O'Hagan (1998) is idézi). 
44 Ezek a cégek zenét is szponzorálnak, de ez kevésbé kivételes, mivel szinte 

kizárólag kockázatmentes régi zenét szponzorálnak. 
45 O'Hagan (1998) és139 O'156.Hagan, 104-30, az adókedvezmények sokféle 

formájáról nyújt tanulságos áttekintést. 
46 Mulcahy (2000) 178.Más szóval, a kormány közvetve növeli a pénz hatalmát 

és a művészet definiálásának hatalmát - 3. fejezet - elsősorban a gazdagok és a 
vállalatok számára. Az amerikai kormány a pénz hatalma, míg az európai 
kormányok a szakértők "szavainak hatalma" pártján állnak. 

 

11 Informális akadályok A művészetek struktúrája 

 
1 Hollandiában a legrangosabb ösztöndíjak a "werkbeurs" és a "start- stipendium". A 

first olyan művészeknek jár, akik kiemelkedő és innovatív munkássággal 
rendelkeznek, és több mint két éve hivatásszerűen dolgoznak. A legutóbbi 
ösztöndíj olyan kezdő művészeknek szól, akik különösen ígéretesek. A harmadik, 
a "bázis-ösztöndíj" némileg kevésbé tekintélyes, és valamivel könnyebben 
elnyerhető, mivel célja nem csupán a minőség előmozdítása, hanem a művészek 
gazdasági helyzetének javítása is. 

2 A jel nélkül mind a fogyasztók, mind a jobb minőségű termelők rosszabbul 
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járnának. Akerlof (1970) elemezte az aszimmetrikus információt. Spence 
(1974) a jelzés modelljét vezette be. Mindkét jelenségre találhatunk 
magyarázatot 
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bármelyik legújabb mikroökonómiai tankönyvben, például Varian (1999) 641-53. 
3 Vö. Janssen (2001) 333-5. Janssen számos hivatkozást mutat be. 
4 Megmutatom, hogy a művészetekben is léteznek bennfentes diskurzusok, amelyek 

néha hatékonyan kizárják a betolakodókat. Mindazonáltal az implicit korlátok 
nem függnek egy offizikai tekintélytől, és ezért inkább informális, mint formális 
korlátok. 

5 Ráadásul a szociális juttatásokban részesülő munkanélküli autodidakta művészek 
nem kényszerülnek nagyobb mértékben arra, hogy nem művészeti munkát 
vállaljanak, mint a képzett művészek a holland országokban. 

6 Vö. Towse (1996b) 317. és 322. o. A művészek számára, akik a 
művészetoktatásban keresnek vonzó másodállást, ezek a diplomák nem 
lényegtelenek, mert a művészeti szakmától eltérően a tanári szakmában a 
diplomák számítanak. 

7 Filer (1986), Towse (1992), Throsby (1992) és Throsby (1996a). Throsby 
azonban arra a következtetésre jutott, hogy a képzett művészek jobban 
boldogulnak a művészetekkel kapcsolatos munkakörökben, például a tanításban. 
Számos tanári munkakör betöltéséhez diplomára van szükség, de Hollandiában 
ezeket az okleveleket nem művészeti iskolák, hanem olyan iskolák állítják ki, 
amelyek művészeti tanárrá képeznek ki embereket. Az egyetlen helyzet, amely 
ellentmond a formális ellenőrzés hiányának a művészetekben, az amerikai 
egyetemekhez kötődő művészek helyzete, akik rezidens művészként dolgoznak, 
vagy akik jó fizetésért és a munkaeszközök használatáért cserébe egy kisebb 
tanári megbízást kapnak. Ezeknek a művészeknek általában diplomára van 
szükségük, de nem mindig. 

Ebben az összefüggésben érdemes megemlíteni, hogy Filer (1987) szerint a 
művészeti oktatás az általános oktatás egy formája, és hogy azok, akik 
elhagyják a művészeteket, viszonylag jól fizetett, művészeten kívüli állásokat 
találnak. 
Towse (1996b) (és Towse (2001) 483-4) azzal érvel, hogy mivel az autodidakta 
művészek ugyanolyan jól teljesítenek, mint a képzett művészek, a művészeti 
iskola választása nem magyarázható az oktatási előnyökkel, ahogyan azt az 
emberi tőke megközelítés vagy a "győztes mindent visz" perspektíva alapján 
várhatnánk. Ehelyett inkább a jelzés, a szűrés és a saját képességek 
megismerésének folyamatával magyarázható. A diákoknak nagyobb esélyük van 
arra, hogy a különböző művészeti közvetítők kiválasztják őket. Véleményem 
szerint azonban a megnövekedett képességek is számítanak. Towse megjegyzi, 
hogy az autodidakta művészek ugyanolyan sikeresek, mint a képzett művészek, 
de meg kell jegyezni, hogy leginkább a sikeres autodidakta művészekre figyelnek 
fel. Ezért minden sikeres autodidakta művészre egy sereg sikertelen autodidakta 
művész juthat, sokkal több, mint a sikertelen képzett művészek száma, akik 
minden sikeres képzett művész mögött eltűnnek. Lásd még Rengers és Plug 
(2001) 9. jegyzetét. 

8 Egyetemi szinten azonban numerus clausus általában csak akkor létezett, ha a 
szakmák szokatlanul erősek voltak, mint például az európai orvosi filmek 
esetében. 

9 Éppen ellenkezőleg, amint azt már említettük,6.5, valószínű, hogy a művészeti 
lobbik által gyakorolt nyomás hozzájárult a beiratkozások számának további 
növeléséhez, hogy a művészként nem elég munkával rendelkező, egyre növekvő 
számú művésznek tanári állást tudjanak kínálni. Menger (1999) ebben a 
tekintetben azt javasolja607, hogy a képzési rendszer egyszerre 
alkalmazkodik és hozzájárul a művészek "túlkínálatához". Towse (1996b) 
318-19 említi, hogy az Egyesült Királyságban létezik egy "képzési lobbi", 
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amely a bérleti díjakat keresi. Pénzügyi ösztönzője van annak, hogy több 
képzési helyet biztosítson a hallgatóknak. 

10 Vö. Janssen (2001) 335. 
11 Vö. Frey és Pommerehne (1989), Moulin (1987, franciául szerk. Princ 1967), 

White és White (1995). 
12 A Francia Akadémia még a tagság növelésével és a "Menekültszalon" 

megszervezésével sem tudta kordában tartani az újonnan érkezők nagy számát. 
Az impresszionisták például általánosan ismertté váltak, és sikeresen adtak el 
festményeket. 



349 A FEJEZET10 JEGYZETEI    

amely nem felelt meg az Akadémia stílusának. A korábbiakkal ellentétben az 
újonnan érkezők most már anélkül is sikeresek lehettek, hogy az Akadémia 
elfogadta volna őket. Vö. Jensen (1994) és White és White (1995). 

13 Más európai országokkal ellentétben Hollandiában soha nem volt erős formális 
ellenőrzés a vizuális művészetek terén. A XVII. században a képzőművészet 
piaca nagyobb volt, a céhek pedig kevésbé voltak aktívak és korlátozóak, mint 
más országokban. 
Azóta és egészen a tizenkilencedik század második feléig a gazdasági stagnálás 
miatt a művészeti piac viszonylag gyenge volt Hollandiában. A tizenkilencedik 
század második felében a hollandiai gazdasági helyzet javulni kezdett, és 
fokozatosan emelkedni kezdett a művészek jövedelme és státusza. 
Vö. Stolwijk (1998). Ebben az időben a korlátozott tagsággal rendelkező 
művészek egyesületei közvetve segítettek a művészek összlétszámának 
alacsonyan tartásában. A huszadik században kezdtek nagy létszámú 
egyesületek kialakulni, és véget vetettek a kevéske ellenőrzésnek. 

14 Anheier és Gerhards (1991) megjegyzi, hogy a művészetekben létezik egy 
státusz-meghatározhatatlanság. 

15 IJdens (1999) 221-231 megjegyzi, hogy a művészet mint szakma saját maga által 
létrehozott és nem intézményesített. Kempers (1987) a művészetek 
professzionalizálódási folyamatának hullámvölgyeit vizsgálta. Ő de- és 
reprofesszionalizációról beszél. 

16 A vásár esetében az akadály több volt, mint pusztán egy árakadály. Még a 
magas belépődíjak ellenére is sokkal több galéria jelentkezett a vásárra, 
mint ahányat beengedtek. 

17 Gubbels (1995) 152-66. 
18 A vásárban és a támogatási tervben részt vevő új rendszer nem tartott sokáig. 

Több okból kifolyólag mind a terv, mind a vásár néhány évvel később ismét 
hozzáférhetőbbé vált. Gubbels (1995) 152-66. 

19 A kapuőrökről lásd például a Patrónusok, kapuőrök és kritikusok című részt 
Albrecht, Barnett et al. (1970), valamint Foster és Blau (1989) és White és White 
(1995) tanulmányaiban. Az osztályozásokról és a hírnévről lásd Janssen (1998) 
és Nooy (1993), a hálózatokról Crane (1976), Nooy (1993) és Peterson (1994), a 
mentor-protege kapcsolatról pedig Bourdieu (1979). 

20 A diskurzus helyett használhattam volna a retorika kifejezést is. McCloskey 
(1986), valamint Klamer és McCloskey (1988) munkája nyomán a "retorika" 
kifejezés ismerősebben hangzik a közgazdászok számára, mint a "diskurzus" 
kifejezés. Jelen kontextusban a "diskurzus" kifejezés jobb, mivel a "retorika" 
kifelé irányul - meg akar győzni -, míg a diskurzus elsősorban csoportos ügy. 

21 Peterson és White (1989) a trombitások példáját hozza fel. Ebből kiderül, hogy 
a "helyes" hozzáállás mennyire fontos lehet a stúdiózenészek csoportjához 
való csatlakozáshoz. 

22 Vö. Rosengren (1985). 
23 Zolberg (1990) a "jutalmazási rendszer" helyett a "támogató struktúra" kifejezést 

használja. 
24 Az "ízlés bizonytalansága" kifejezés Oosterbaan Martiniustól (1990) származik. 
25 A művészetekben az ár is jelezheti a minőséget. Sok fogyasztó számára a magas 

és nagyon magas árak azt jelzik, hogy egy festménynek jónak kell lennie. Vö. 
Velthuis (2002). Ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely fiatal festő sok pénzt 
kereshet pusztán azzal, hogy magas árakat szab meg. Az ár csak akkor jelzi a 
minőséget, ha más jelzőkkel kombinálják. 

26 A "kisajátíthatóság" kifejezést Weinberg és Gemser (2000) használja. 
27 Abbing (1980). 
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28 Goodman első fejezetben bemutatott művészeti megközelítése szintén a 
megújulást, a szimbólumrendszerek megújítását hangsúlyozza. Vö. Goodman 
(1954). 

29 Singer (1981a). 
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30 Ez a jelenség a művészetekbe vetett hit termelésének része, ahogyan azt 
Bourdieu (1977) leírja. 

31 Crane (1976) a változatosság és a folyamatosság kritériumait használva 
értékelte a művészet, a tudomány és a vallás jutalmazási rendszereit. Zolberg 
(1990) szintén foglalkozik ezzel a témával. Mint megjegyezte, a "jutalmazási 
rendszer" helyett a "támogató struktúra" kifejezést használja. 

32 Ha a bizottsági tagok nem ismerik a diskurzust, akkor ezt titokban tartják. 
Ebben az esetben egy vagy két bizottsági tag döntően befolyásolhatja a 
döntéseket. Vö. Hekkert és Wieringen (1993). Ez az egyik módja annak, hogy az 
újoncok megtanulják a diskurzust. 

33 Goodman (1954) a művészetre vonatkozó megközelítésében hangsúlyozza, 
hogy bár az új művészet megsérti a szabályokat, a nyelvtani rendszert nagyrészt 
érintetlenül hagyja. Ebből a szempontból il- lusztratív, hogy a "forradalmárok" 
gyakran hangsúlyozzák, hogy megközelítésük hűségesebb a lényeghez, a nagy 
elődök vívmányaihoz, mint a jelenlegi megközelítés, amelyet 
megkérdőjeleznek. Vö. Bourdieu (1977). 

34 Párhuzamot vonhatunk azzal, ahogyan a paradigmák változnak a tudományban, 
ahogyan Kuhn (1962) tárgyalja, és ahogyan a tudomány többé-kevésbé szilárd 
magok körül fejlődik, ahogyan azt Lakatos és Alan (1978) javasolja. 

35 Vö. Bourdieu (1977). Heilbron (1993), Strauss (1970) és Tas (1990) a 
mentor-pártfogó kapcsolatot tárgyalja. Peterson és White (1989) a "b á s t y á k " 
és a "lázadók" kifejezéseket használták a trombitások szolgáltatásainak piacát 
elemezve. 

36 Mint korábban, a "kockázat" kifejezés a bizonytalanságot is magában foglalja. 

 

12 Következtetés: kegyetlen gazdaság 

 
1 A fejezet szerint9 ugyanez vonatkozik az érdemi és a piaci kudarcra vonatkozó 

érvekre is. 
2 Menger (1999). Pontosabban, Linden és Rengers (1999) szerint a művészek 

közül többen hagyják el a művészeti pályát a főiskola elvégzése után másfél 
éven belül, mint más szakemberek, de az figyelmet követő két év után általában 
tovább maradnak, még akkor is, ha továbbra is alacsony jövedelemmel 
rendelkeznek. Ha pályafutásuk későbbi szakaszában hagyják el a művészeti 
pályát, különösen hajlamosak a jövedelmi szankciókra; financiálisan rosszabbul 
járnak, mintha nem lettek volna művészek. (Azok a hallgatók, akik a főiskola 
után a leghamarabb elhagyják az al- kalmat, azok közé tartozhatnak, akik 
számára az oktatás inkább egyfajta fogyasztás, mint a szakmai tevékenységre 
való felkészülés.) Filer (1987) szerint azonban a büntetés nem olyan nagy. 

3 Amint azt a 6.10. szakaszban említettük, ebben az esetben a művészeti 
tevékenység nagyobb része szabadidős tevékenységgé alakulna át. A komoly 
amatőrök válnának a művészet fő termelőivé. A képzettségi szintjüknek 
megfelelő, kielégítő, nem művészi jellegű munkájuk lenne. Továbbra is maradna 
néhány főállású hivatásos művész. Ez utóbbiaknak nem lenne különösebb 
státuszuk, vagy talán még kevesebb státuszuk is lenne, mint az amatőröknek. A 
művészet ismét valóban kiváltságos foglalkozássá válna. 
Függetlenül attól, hogy ez a fajta forgatókönyv vonzó-e vagy sem, számos ok 
miatt nem valószínű, hogy ez a helyzet egyhamar bekövetkezik. Az egyik ok az, 
hogy a legtöbb művészeti ág jelenleg jelentős mennyiségű képzést igényel. Ezért 
a potenciális művészeknek minden idejüket a művészeti képzésre kell 
fordítaniuk, és így nem marad idejük arra, hogy vonzó másodállásokhoz 



352 A FEJEZET JEGYZETEI 352   

képezzék magukat. Ezért, a művészetoktatás kivételével, a másodállások 
nagyrészt képzetlen munka maradnak. Továbbra is szükséges rosszat 
jelentenek. Mindazonáltal, ha szabadjára engedjük a fantáziánkat, a késő 
kapitalizmusban eljöhet egy nap, amikor Marx ideálja valóra válik; az emberek 
szabadon elmehetnek vadászni vagy vadászni, vagy - a jelen kontextusban - mu- 
zikát, verseket, színdarabokat és festményeket készíteni. A művészetek 
gazdasága többé nem lenne 



 

könyörtelenül. 
4 Gouldner (1960). 
5 Lásd a fejezeteket és 8,910. 
6 Lásd a fejezeteket és 810. 
7 Lásd a szakaszt 9.8. 
8 Goodman (1954) 225-65. 
9 Durkheim (1964, szerk. Princ 1914) 325-340 és Giddens (1978) 80-100. 
10 Lásd az 20árucsoporthoz tartozó megjegyzést 1. 
11 A művészetben és a tudományban rejlő varázslatról az utószóban lesz még szó. 
12 Ezt a pontot a következő szakaszban tárgyaltuk 9.9. 

 

Epilógus: a művészetek jövőbeli gazdasága 

 
1 Laermans (1996) valószínűleg azzal érvelne, hogy nemcsak a művészetek 

gazdaságáról alkotott nézetem elavult, hanem az elemzésem is, amely 
nagymértékben Bourdieu habitus- field elméletére támaszkodik. Ezzel a 
felfogással a 33fejezet jegyzetében foglalkozom 4. 

2 Ez vonatkozik az általános adományokra és támogatásokra. Az Egyesült 

Államokban azonban a magánszemélyek az elmúlt évtizedekben csökkentették 
a művészetekre szánt összegeket. Humanities (1997) 19. 

3 Ez a legtöbb európai országban nem így van. Hollandiában azonban, ahol a 
művészeti iskolák új és szigorúbb kormányzati finanszírozási rendszerét 
vezették be a Művészeti Minisztérium információi szerint2000,, az első jelek 
arra utalnak, hogy jelenleg kevesebb diákot vesznek fel a holland művészeti 
iskolák művészeti tanszékeire. 

4 Laermans (1993). 
5 Ez a németországi színházi menedzsmenttel kapcsolatos szakirodalom 

növekedésében nyilvánult meg. Noordman (1989) 180. 
6 Ez a négy típus egyszerre különbözik a Becker (1982) 8. fejezetében szereplő 

integrált szakemberektől és kapcsolódik hozzájuk. 
7 Jobb alternatíva híján a "posztmodern művész" kifejezést használom ideiglenes 

kifejezésként. Tekintettel a "posztmodern" hétköznapi jelentéstartalmára, ez a 
jelző a legjobb, amivel elő tudtam állni. Ezeket a posztmodern művészeket 
azonban nem kell a posztmodern mozgalomhoz kötni. Más jelzők, mint a hibrid, 
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