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A KULTÚRA PÉNZE, A PÉNZ KULTÚRÁJA 
Hatodik alkalommal rendezte meg 1999. április 8-9-én a 

Kultúraközvetítők Társasága a fenti című konferenciát, hagyo
mányosan - kissé hivalkodó helyszínen - a budapesti Átrium 
Hyatt szállodában. Ezúttal Elvek és technikák a kultúra finanszí-
rozásában alcímmel került sor a tanácskozásra. 

A z első napon - szokás szerint - előadások hangzottak el, a 
második napon pedig kerekasztal-beszélgetésre került sor néhány 
meghívott magán-mecénás részvételével. 

Próhle Gergely a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumá
nak közigazgatási államtitkára kifejtette, hogy 1999-ben forra
dalmi változás történt a kultúrafinanszírozásban, a kultúra forrásai 
óriási mértékben növekedtek. A kormány - szerinte - ugyanis 
felismerte, hogy a kultúrafinanszírozás jó befektetés. Mondaniva
lója később önellentmondásossá vált. A z t fejtegette ugyanis, hogy, 
ha már egyszer az állam fenntart egy intézményt (infrastruktúra, 
bérek), akkor köteles ezen intézmény tevékenységeinek költségét 
is fedezni. A kérdésre, hogy akkor a rengeteg pénzből, ami a 
kultúrára jut, a kormány miért nem oldotta meg ezt a problémát: 
nem válaszolt. Később Vitányi Iván egy mondat erejéig visszatért 
a kormány kultúrafinanszírozására. A z t állította, hogy valójában 
összességében most sincs több pénz a kultúrára, mint korábban. 
Mindössze annyi történt, hogy más - a kultúrához közel álló -
területek (pl.: vallás) támogatását is itt tüntették fel. 

Marschaü Miklós a Kelet-közép-európai Kulturális Obszerva
tórium Alapítvány elnöke a mindenkori kulturális politikái felada
tairól, funkcióról és modelljeiről fejtette k i véleményét. Több érde
kes gondolatmenetet ismertetett a feladatokkal kapcsolatosan. 
Ezek röviden: a hosszú távú piacépítés a jövő időszak kulturális 
fogyasztóját "hozza létre"; a nemzeti identitást nemcsak a múltban 
kell keresni - minden nemzedéknek saját korában kell megtalál
n i azt; a nemzetközi versenyképesség megőrzése megoldható 
lenne úgy, hogy az ország egész kulturális stratégiáját Bartókra épít
jük stb. A modellek közül a szovjet, a német, az angolszász, a hol 
land és az amerikai típust ismertette röviden. Érdekes különbség: 
az amerikai - többek között - abban különbözik a többiektől, 
hogy ez esetben rásegítő magatartásról van szó, a közpénzek a 
bevételeknek csupán mintegy 5%-át teszik k i . 

Arjo Klamer holland közgazdász ismert tétellel indított: 
mind a művészek mind a közgazdászok azt gondolják, hogy csak 
az a fontos, amit ők csinálnak. Mindkettő számára terhes a má
sik tábor. Oscar Wi lde szerint a közgazdász mindennek tudja az 
árát, de semminek az értékét, míg a művész mindennek tudja 
az értékét, de semminek az árát. Ez az ellentmondás - szerinte -
kreativitással hidalható át. Nincsenek fix módszerek. Előadásá
ban több érdekes kérdést vetett fel, amiket azután nem vála
szolt meg. PL: Hollandiában a színház, az opera, a könyvtár 
90%-os állami támogatást élvez, míg a rockzene esetében ez a 
hányad 0%. M i v e l lehet ezt igazolni1. Sok kulturális szakember 
elkerüli ezt az egész szubvencionális cirkuszt. M i legyen velük? 

Enyedi György akadémikus a kultúra területi különbségei
ről valamint a kultúra regionális fejlődés-béli szerepéről tartott 
előadást. Eltűntek a hagyományos iparágak, a gazdaság tudásin-
tenzívvé vált. A modern világban alkalmazkodó tudásra van 
szükség. A nagyobb tudáskészlettel bíró helyi társadalmaknak 
van nagyobb esélyük. Mondanivalójának lényege: a kultúra el
sőrendű gazdaságserkentő elem. 

Hoffmann Istvánné egyetemi tanár rendkívül érdekes kér
dést boncolgatott, a háztartások társadalmi szerepét. Szerinte a 

családok szolgáltatásaiért a társadalom semmit sem ad, de ezek 
nélkül a társadalom működésképtelenné válna. Ezen szolgáltatá
sok (hajlék, főzés, mosás, takarítás, oktatás, tanítás stb.) a nem
zeti összterméknek legalább 50%-át adják. H a mindezt a szol
gáltatóiparnak kellene ellátnia, az mintegy 2,3 millió embernek 
adna munkát. Gyakorlatilag a teljes keresőképes lakosság ezzel 
foglalkozna, nem lenne termelő kéz! A háztartások nagy érté
ket termelnek, de ennek nincs piaca. 

Horváth Sándor egyetemi docens egy másik érdekes témát 
mutatott be, a sztár-jelenség haszon-elvű mérlegelését. A sztár
sághoz - szerinte — a következő ismérvek tartoznak: siker, piaci 
befolyás, magas jövedelem, megközelíthetetlenség. A vizsgálatok 
azt mutatják, hogy a tehetség és a "sztárság foka" nincs összefüg
gésben. A tehetség szükséges, de nem elégséges feltétel. A szak
mai rang és a fellépti díj között viszont van összefüggés. Itt 50-
szeres különbségek is előfordulhatnak. Előadásának második fe
lében néhány - nem kutatói körben - új fogalommal ismertette 
meg a hallgatóságot. Egy ilyen kultúráról szóló konferencia köz
vetett kulturális felhalmozásnak számít. Pozitív szenvedély-jószágnak 
nevezte a fogyasztói kulturális tőkét. A fogyasztó azért ragaszkodik 
az általa kiválasztott sztárhoz, mert egyébként kulturális tőkét ve
szít. A z új sztárra való átállás új befektetést igényel. 

Varsányi Gyula újságíró a kultutális fogyasztási szokásokról 
közölte megfigyeléseit, ismertette töprengéseit. 

Vitányi Iván szociológus a magyar kultúra állapotát, az or
szág helyzetét elemezte. Ot t vagyunk a startvonalon, ez jó . De ez 
fordított hendikep-helyzet. A vetsenyzőtársak jobban fel vannak 
készülve (van vitaminjuk; tudják, mik a szabályok, mekkora a 
táv; milyen szabálymódosítások várhatók a verseny közben 
stb.) - mégis ők indulnak jobb pozícióból. A z esélyegyenlőséghez 
háromszorosára kellene emelni a nemzeti jövedelmet! Magya
rország a magas kultúrát illetően nem marad le a fejlett nyugat
tól. A közkultúra birtokosai viszont nagyon kevesen vannak 
(nyugaton a lakosság 2/3-a). Nálunk túl nagy a leszakadók ará
nya is. A gazdasági fejlődés fenntartásához több kultúra ke l l . 
Magyarország kulturális állapota ellentmondásos. Vannak pillérek, 
amikre építhetünk. De a dolgok megmerevedtek. A l i g van fejlő
dés. Valójában a kulturális politikában Kádár óta nincs válto
zás. A z ország vezetésében újra és újra ugyanaz a gazdasági kon
cepció érvényesül. Ez nem baj, sőt ez jó is lehet az országnak. 
Ám, ha a kultúra terén előbbre akarunk jutni, akkor valakinek 
lépnie kel l : vagy a kormánynak, vagy a pénzügyi irányításnak 
vagy a társadalomnak! 

A konferencia második napján a kultúra magán mecénásai
val és a közönséggel folytatott beszélgetést Mélykúti Ilona. A z 
eszmecserén hamar kiderült: a meghívott vendégek valójában 
„botcsinálta mecénások", afféle muszáj-Herkulesek. Lényegében 
az történt, hogy mindegyikük belekezdett egy szíve szerint való 
munkába, amely akkor finanszírozhatónak látszott. Később 
azonban kiderült, hogy a feltételek megváltoztak. Emberünk 
azonban már nem tudott szabadulni a saját maga által létreho
zott műtől, így egyre több magánjövedelmét volt kénytelen bele
tenni, hogy az továbbműködjék. így támogatja ő a kultúrát. 
Rendkívüli erőfeszítéssel, maga-szabta kényszerből egy kicsiny 
szegmenst. Itt tartunk ma! Mecénások vannak, igazi mecéná
sok nincsenek! 

Talán jövőre. 
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