
Itt nem a van, tehát a valahogyan támogatja, jelen 
idejű tényszerűségének suk-sük változatáról van 
szó. A kell elméleti, elsősorban közgazdasági indo-
kait vázolom.1

Az állam a központi államhatalmi (Országgyű-
lés) és államigazgatási (Kormány) szerveket, vala-
mint a helyi, területi államigazgatást (megyei- és 
települési önkormányzatok) jelenti.

A kultúra fogalmának tágabb, szűkebb és ér-
ték-tételezett értelmezését több, korábbi tanul-
mányban vázoltam; például Koncz [2004/a, b és 
2010/c]. Itt a kultúrát szűkebben értelmezem: a mű-
vészetek, a tömegkommunikáció, a sajtó, a köz-
gyűjtemények, a közművelődés intézmény- és 
tevékenységrendszerét jelenti; valamint a közmű-
velődés és az oktatás határterületét: a felnőttkép-
zést, továbbképzést.

1 A tanulmány eredeti, bővebb változata: Koncz 
[2010/b]. Készült az Állami Számvevőszék 
Kutatóintézete felkérésére, amelyért ezúton is köszönetet 
mondok Jánossy Dániel kutatásvezetőnek. Az 
összefoglaló tanulmányt lásd: Jánossy [2010]. A eredeti 
írás tartalomjegyzékét a Függelékben közlöm, a további 
tájékoztatást igénylők és a művelődés-gazdaságtani 
kutatásokhoz kapcsolódni akarók orientálása érdekében.

Ebben az írásban nincs szó arról, hogy bőveb-
ben és tágabban kik fi nanszírozzák a kultúrát és 
arról sem, hogy miként, hogyan teszik ezt. Ezek 
sémáit már korábban elemeztem: Koncz [2005, 
2006/b, 2010/c].

A miért tegye az állam témakörben a legfontosabb 
hazai, szakirodalmi előzmények az irodalom jegyzé-
kében találhatók; elsősorban Vitányi Iván, Kuti Éva 
és Marschall Miklós írásaira hívom fel a fi gyelmet.2

Az állam szerepe a kultúrában (és ezen belül: 
miért, mit és hogyan fi nanszírozzon az állam a 
közművelődés terén) kérdéskörben korábban az 
alapos, átfogó elemzést Kuti Éva és Marschall Miklós 
végezték el, döntően közvetlenül a rendszerváltás 
előtt és alatt. Később tanulmánykötetek [Daub-
ner-Horváth-Petró, 2000; Karikó, szerk. 2006; Tö-
rök, szerk. 2010.] és esszék [pl.: Szilágyi, 2002; L. 
Simon, 2007.] sokasága foglalkozott a témával.

Tételeim és javaslataim megfogalmazásánál, az 
elméleti irodalom mellett, fi gyelembe veszem az 

2 Lásd az irodalomjegyzékben, ahol egyébként nem 
csupán az itt ténylegesen megidézett forrásokat közlöm, 
hanem az eredeti tanulmányhoz készített válogatást, az 
oktatás és kutatás segítése érdekében.
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Állami Számvevőszék alábbi jelentését és tanulmá-
nyait (ezek adatait lásd az irodalomjegyzékben: 
ÁSZ… kezdettel):
– Jelentés a helyi önkormányzatok közművelődési 
és könyvtári feladatellátásáról és fi nanszírozásáról. 
2005. június;
– Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a 
XXI. század elejének globális gazdaságában. 2005. 
szeptember;
– A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nem-
zetközi összehasonlításban. 2009. október.
Itt most a tárgyalási logikám és kérdéseim a következők:
– Miért, milyen okok miatt avatkozzon be az állam 
a kultúrába és fi nanszírozza azt?
– Milyen funkciókkal, célokkal avatkozzon be?
– Miként, hogyan, milyen eszközökkel avatkozzon be?
– És végül, milyen mértékben avatkozzon be; tehát 
az állami pusztítás, romboló passzivitás és a csilla-
gos ég között hol van az optimum… és ez hogyan 
mérhető?

Az alábbiakban csak az okokról és a funkciókról 
lesz szó. A leíró elemzést több esetben kiegészítem 
a normatív tételezéssel.

A beavatkozás okai
1.) A központi kormányzat és a területi önkor-
mányzatok tulajdonában van kulturális vagyon; 
ingatlanok, épületek, szervezetek, ingóságok. 
Mindaddig, amíg ezek vannak, valamit kezdeni 
kell velük: őrizni, stagnáltatni, fenntartani, mű-
ködtetni, felújítani és fejleszteni… A rabló priva-
tizáció, az ország kifosztása után nem engedhető 
meg a vagyon további erodálása, széthordása. 
Abban az esetben is a kultúra számára kell a vagyont 
hasznosítani, ha az eredeti funkciójára már nincs 
szükség; tehát eladás esetén a szférán belül kell tartani 
és új beruházásra vagy más kulturális vagyon felújítá-
sára kell fordítani a befolyt összeget. Tehát: kulturális 
vagyont csak kulturális vagyonra szabad cserélni és 
tilos felélni!3

2.) Az állami tulajdonú műemlékek és gyűjte-
mények megőrzése, konzerválása, hasznosítása és 
tágabban a tárgyi és szellemi kulturális örökség őrzése, 
társadalmi hasznosítása (megismertetése), haszná-
latukkal az oktatás és a turizmus segítése, bővítése 
állami feladat. Továbbá a nem állami (pl. egyhá-
zi) tulajdonú tárgyi és szellemi kulturális örökség 
megőrzésének és hasznosításának ösztönzése is vi-
tathatatlanul az.

3 Ezzel megismétlem az 1990-es évek elején felvetett és 
bizony elúszott szempontokat. Lásd pl. az irodalomjegyzékben: 
Magyar Kulturális Kamara Államháztartási Szakértői 
Bizottsága [1993].

3.) A művelődés-gazdaságtan, kultúra-gazda-
ságtan egyik (immár klasszikus) alaptétele a költ-
ség-kór. (Első hazai leírását lásd Koncz, 1981; to-
vábbi elemzések: Daubner-Horváth-Petró, szerk., 
2002.) Baumol-Bowen amerikai közgazdászok az 1960-
as évek elején fi gyeltek fel a következőkre:
– Az előadóművészetek területén a reálköltségek ugrás-
szerűen emelkedtek, ugyanakkor a fi zetőképes kereslet 
lényegesen nem változott. Szerintük a kulturális szektor 
termelékenysége az átlagos termelékenységénél alacso-
nyabb, ugyanakkor a béreket itt is a nemzetgazdasági át-
lagos termelékenység határozza meg. A kulturális „out-
put” növekedési üteme tehát kisebb, mint a béreké, 
így az ütem csak növekvő ráfordításokkal tartható 
fenn. Ezért a kultúrára fordított összegek növeke-
dése nem feltétlenül mutatja az „output” növeke-
dését és önmagában semmiképpen sem jelenti a 
hatékonyság javulását. Ezt a tendenciát Baumol-Bo-
wen-hipotézisnek, majd tételnek nevezte a szakiro-
dalom. Vizsgálatukban a színház, az opera, a zene 
és a táncművészetek közös gazdasági dilemmájára 
kerestek választ. A jelentés később az elemzések 
sorozatát indította el. Érdekessége abban is rejlett, 
hogy először derült bizonyítottan fény arra, hogy az 
előadóművészetek terén valóban érvényesülnek speciális 
gazdasági összefüggések. Ez az „iparág” valóban meg-
követeli a gazdasági elemzést és a sajátos menedzse-
lést, s nem csupán a művészek panaszairól van szó.
– Nyilvánvalóvá vált, hogy a korszerű nézőtér és 
színpadtechnika kialakítása ténylegesen nagyipari 
jellegűvé vált, s ezzel párhuzamosan növekedtek a 
színészekkel, a statisztákkal, a technikai személy-
zettel és a kiszolgáló adminisztrációval kapcsolatos 
személyi költségek. A technikai fejlődés az alkotás 
koncepcióját és folyamatát is befolyásolta; maga az 
alkotás is egyre inkább technikaigényessé vált. A fi -
zetőképes kereslet viszont nem növekedhet a költ-
ségeknek megfelelő ütemben; egyrészt azért, mert 
a nem városi települések színházakkal való ellátat-
lansága és a színház iránti érdeklődés stagnálása 
miatt a színházat látogatók száma nagyobb ütem-
ben nem növelhető. Másrészt azért, mert a belépője-
gyek árát nem lehet olyan mértékben emelni, hogy 
fedezzék a költségeket, hiszen ebben az esetben a 
színházi közönség – elsősorban az alacsonyabb jö-
vedelműek – egy részét eleve elriasztanák a szín-
háztól és az előadóművészetek más formáitól.4

4 A nemzetközi szakirodalom felhasználásával, 1984-
ben elvégeztem a magyarországi színházak gazdasági-
statisztikai elemzését; részben bizonyítva a költség-kórt. 
Lásd: Koncz [1984/a]. Ezt hazánkban is számos színház-
gazdaságtani elemzés követte. Ezekről és az újabbakról 
lásd: www.szinigazdasag.hu



6

S
Z
A

K
F
E
L
Ü

G
Y
E
L
E
T
 –

 S
Z
A

K
M

A
P

O
L
IT

IK
A

 –
 K

o
n
cz

 G
áb

o
r:

 M
ié

rt
 t

ám
o
g
as

sa
 a

z 
ál

la
m

 a
 k

u
lt

ú
rá

t?

– Mindez az imént említett örökség-őrzés és hasz-
nosítás, bizonyíthatóan a komoly műfajú alkotás-ter-
jesztés-befogadás és az egyházak működése terén 
érzékelhető. A költség-kór kezelése állami beavatkozást 
igényel, noha az állami és vállalkozói szektor (álla-
mi szorgalmazású, ösztönzésű PPP rendszerű) szi-
nergiája (1+1>2) is komoly lehetőség. A klasszikus 
őrzési, egyházi hitéleti és a komoly műfajú alko-
tások világán kívül sokkal nehezebb a költség-kór 
probléma feltárása, különösen a közművelődés te-
rületén. (A budapesti művelődési otthonok gazda-
sági elemzése is bizonyítja a költség-kór létezését; 
lásd: Margitai, 2010/a és b.)

4.) A klasszikus jóléti közgazdaságtan szerint a 
negatív externáliák kezelése állami beavatkozással 
lehetséges. E tanulmányban az imént említett költ-
ség-kór és az externáliák (a pozitívról a funkcióknál 
lesz szó) értelmezése jelenti a kulcsfogalmakat. Ezért 
is hívom fel a fi gyelmet Tóth J. János tanulmányá-
ra (Tóth, 2008), amely az elméleti alapvetésen túl a 
negatív externáliákat tárgyalja.

Szennyezés és virágoskert. Ám ezek között 
nem szól a negatív kulturális externáliákról, mint 
pl. az elbutító kereskedelmi média, amelynek jár-
ványa immár a közszolgálatira is átterjedt; vagy 
a piaci giccs mérhetetlen burjánzása. Ezek kultu-
rális elszegényedéshez vezetnek, tehát a társadalom 
szellemi, lelki, pszichikai leépülését generálják, s 
ezzel az ellenálló képességet és vállalkozókedvet 
rombolják. Mindez ok az állami beavatkozásra. 
A pozitív externáliák viszont már a célokhoz tar-
toznak…

Szennyezés és virágoskert
„A gazdaság, környezet és társadalom viszonyá-
val foglalkozva az ember óhatatlanul beleütközik 
a külső gazdasági hatás fogalmába. Externalitás-
ról beszélünk, ha a kérdéses gazdasági aktivitás 
olyan résztvevőt (harmadik személyt) is érint, 
aki nem vesz részt a piaci tranzakcióban… En-
nek tankönyvi példája a vízszennyező vegyi gyár, 
amely negatív módon befolyásolja az alvízi halá-
szatot (termelési jellegű negatív externália), vagy 
a szomszéd virágos kertje, amely szép kilátást biz-
tosít számomra is (fogyasztáshoz kapcsolódó po-
zitív externália).

A közgazdaságtan ezzel a másodlagos jelentő-
ségűnek tekintett technikai jellegű fogalommal ra-
gadja meg mindazokat a jelenségeket, amelyek so-
rán a gazdasági-piaci folyamatok „túlcsordulnak” 
a közgazdaságtan alapvető törvényein és modell-
jein. Multidiszciplináris nézőpontból azonban ép-
pen ezért érdekes ez a fogalom…

…elvileg lehetséges olyan gazdasági-piaci 
tranzakció, amely nyereséges, de az összes érintett 
szempontjából összességében káros. Hasonló logika 
alapján juthatunk el a veszteséges, de az összes érin-
tett szempontjából összességében hasznos tevékenység 
fogalmához…

Extern hatás esetében olyan személyek jóléte 
nő vagy csökken, akiknek az adott gazdasági ügy-
lethez nincs közük (sem nem termelők, sem nem 
vásárlók.

„A külső gazdasági hatások döntő vonása, hogy 
vannak olyan javak, amelyeket az emberek értékel-
nek ugyan, de nem piaci adásvétel tárgyai. Nincs 
piaca a korai hajnali hangos zenélésnek, az olcsó 
szivar füstjének vagy a szomszédnak, aki szépen 
gondozza a virágoskertjét.” [Idézi Varian munká-
ját] A fi lozófusok előtt azonban közismert, hogy az 
előre nem látott, nem szándékolt hatások és követ-
kezmények gyakran sokkal fontosabbak, mint az 
előre tervezett szándékos következmények. Ezzel 
kapcsolatban elég, ha csak a következő fogalmak-
ra utalok: láthatatlan kéz (Adam Smith), ész csele 
(Hegel), célellentétes cselekvés (J. P. Sartre). Ezek 
a fogalmak arra hívják fel a fi gyelmet, hogy min-
den cselekvésnek lehetnek olyan nem szándékolt 
eredményei és következményei, melyek az objek-
tív világ részévé válva, alapvetően módosítják az 
eredeti szándékokat.” [Tóth, 2008.]

A beavatkozás funkciói (céljai, szerepei):
1.) A leginkább szemléletes példára, az 1970-es 
években, Kuti Éva hívta fel a fi gyelmet; Jánossy 
Ferenc egyik sziporkázóan szellemes tételéről van 
szó. Hajótöréskor az egyik szigetre két matróz vető-
dött. Egy másik, ugyanolyan adottságú szigeten egy 
matróz és egy pap kötött ki. Az előző tönkrement, az 
utóbbi felvirágzott, mert a pap jól imádkozott a matróz 
munkájáért…

A költészeti, a fi lozófi ai, kultúraelméleti szoká-
sos, emelkedett érvek lényege:

„Nem szükséges, hogy én írjak verset, de szük-
séges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a 
világ gyémánttengelye.” (Nagy László). Mert nem 
arról van szó, hogy lehet nyelv és művészet, kom-
munikáció és viselkedés-kultúra nélkül élni, de mi-
nek…; hanem az állítás az, hogy nem lehet ezek nél-
kül élni, mert elsodornak, felszívnak, sőt elpusztítanak 
más kultúrák.

Az ilyen érvelések halmazába sorolható az, 
hogy a szekularizáció ellenhatásaként egyre in-
kább terjedő spiritualizmus is igényeket fogalmaz 
meg. És pedig a nem mérhető, lelki és szellemi 
jól-léti szolgáltatások négy szektoros (költségveté-
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si, profi t, nonprofi t, háztartás), ezen belül állami 
fi nanszírozása érdekében.

2.) Az 1970-es évektől világszerte elkezdődött 
művelődés- avagy kultúra-gazdaságtani elemzé-
sek próbálták összegyűjteni és kimutatni a kultúra 
gazdasági effektusait, mint pl. az alábbiak:
– A gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos álláspontok-
ra való hatás. Ahhoz, hogy az ember megtanulja az 
értelmes életet, az „élet művészetét”, megtalálja a 
célszerű értékítéletet, a tudatos választást, abban a 
művelődés jelentős segítségére lehet. A kultúrának 
a gazdaságra gyakorolt eme funkcióját értékelő-sza-
bályozó effektusnak nevezték.
– A kultúra általános hatása a gazdaságra. A műve-
lődés jelentős mértékben hozzájárulhat az egyén 
egyensúlyához, ezáltal a társadalom tagjainak gaz-
dasági tevékenységében az intenzitás és a termelékeny-
ség növelésének feltételévé válik. Ezt a kultúrának a gaz-
daságra gyakorolt stabilizáló effektusaként értelmezték.
– A művelődés kedvezőbb szellemi és lélektani 
légkört teremt a tudomány új eredményeinek foga-
dásához, alkalmazásához. Ez a kultúrának a gaz-
daságra gyakorolt stimulációs effektusa.5

Az elemzők a kultúra szabályozó, stabilizá-
ló és stimuláló hatása mellett azt is feltételezték, 
hogy a művelődés motiváló gazdasági effektus, kü-
lönösen az intézményrendszerével szorosabb 
kapcsolatban álló gazdasági tevékenységekre. 
Ilyen például a kulturális eszközök (és elsősor-
ban a tömegkommunikációs eszközök) gyártása, 
forgalmazása; az idegenforgalom; a kulturális 
javak külkereskedelme. A van-ból a kell-re kö-
vetkeztettek, s azt javasolták, hogy a céltudatos 
művelődéspolitika törekedjen arra, hogy a fogyasztók 
igényskáláján a kulturális fogyasztásra kedvezőbb át-
csoportosításokat érjen el. A kulturális szférához kap-
csolódó gazdaságpolitikai igény tehát azt szorgalmaz-
ta, hogy az adott társadalmi modellben nőjön a kultúra 
jelentősége és funkciója.

Többen hangsúlyozták, hogy a kulturális rá-
fordítások hatékonyságát úgy mérhetjük, hogy a 
célok összességét a ráfordításokhoz viszonyítjuk. 
A kulturális fejlődés gazdasági feltételeivel foglal-
kozó kutatások során a jövedelem-képződés és az 
elosztási viszonyok elemzésére fi gyeltek. A kultu-
rális fogyasztás törvényszerűségeinek megismeré-

5 Ezek a megállapítások az 1960-as évek végének és az 
1970-es éveknek a termékei; lásd: Koncz [1981] kötetben 
pl. Novotny munkáit. Akkor a főirányú közgazdászok 
vagy nem fi gyeltek erre, vagy lenézték ezeket a 
meggondolásokat. Ma erről szólnak Scitovsky és Sen 
művei; az ennek hiányában keletkező veszélyekre hívja 
fel a fi gyelmet Huntington.

séhez a szabadidő és a fogyasztói igényskála vizs-
gálatára koncentráltak.

A hagyományos gazdasági szemlélet (ráfordí-
tások és ugyanolyan mértékegységben mérhető 
eredmények összevetése) itt nem elegendő. A szín-
ház jó reprezentatív modell. Egyrészt produktuma 
nem ölt olyan anyagi formát, mint például a könyv 
vagy a fi lm, így tipikusan az anyagi javakban nem 
megtestesülő szolgáltatásokat reprezentálja. Más-
részt a színházi szolgáltatás térítésköteles; így mód 
van a ráfordítások és bevételek összevetésére, va-
lamint a ráfordítások és a hatókör közötti össze-
függések felderítésére. Harmadrészt a színház gaz-
dálkodó egység, így összevetésre ad alkalmat az 
anyagi javakat előállító szervezetekkel. És végül az 
új kultúraközvetítők és más tényezők hatására ér-
zékelhető a látogatottság csökkenése, így a fi nan-
szírozás problémái különösen erősen jelentkeznek.

3.) A közjavak teóriájában gondolkodók szerint a 
közjó érdekében akar és kell, hogy akarjon tenni az 
állam a kultúrában is. Először is megmaradni. Ehhez 
pedig a jogrenden, oktatáson és a közszolgálati mé-
dián (valamint a nem közszolgálati sajtó és tömeg-
kommunikáció orientálásán) keresztül értékelően 
kommunikálni kell. A felfogás, megértés, interio-
rizálás kulturális kérdés, tehát az ilyen értelmű 
megmaradásban is döntő a művészeti, kulturális, 
közművelődési intézmények és a civil szervezetek 
szerepe. („Az önszerveződő civil világ tartja hátán 
a mindenkori államot…”)

Hasonlóan közjószág és közcél az örökség haté-
kony őrzése és működtetése, tehát: ha már van, akkor 
szolgáljon. Itt kell igazán fi gyelni a szétfolyó fagy-
lalt veszélyére (lásd: Koncz, 1989) és kalkulálni a 
komponens hatással: egy tíz komponenses gyógy-
szer nincs, ha csak kilenc komponens van jelen!

4.) Ugyancsak funkció, cél a költség-kór ellensú-
lyozása, tehát a létezésén túl a kiterjedés és a terje-
dési sebesség bemérése. Azt tapasztaljuk, hogy a 
kór elburjánzása esetén a leggyakoribb reakció az 
állami tevékenység csökkentése, az intézmény be-
zárása és eladása. (Kivonul az állam…) Csakhogy: 
a résen nem a lakossági vagy vállalkozási szféra 
nyomul be, hanem a kulturális elszegényedés és 
ezzel együtt a belső és külső korlidércnek, az ön- és 
közpusztításnak való kiszolgáltatottság. Ez a belső 
etnikai problémákat is felerősíti és egyre inkább a 
külső hatalmi beszivárgás számára nyit teret!

5.) Míg az előzőek kényszerből fakadó, az 
okokból következő funkciók, a pozitív externáliák 
az ideológiailag megalapozott, tudatos szándé-
kú, határozott állami cselekvés céljai. A legtágabb 
halmazból indulva, valamely határozott koncep-
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ció, jövőkép, stratégia, terv, projekt és program 
érdekében, a központi állam és/vagy az önkor-
mányzat megfi nanszíroz valamit vagy hozzájárul 
a fi nanszírozáshoz. Egyre többen hangsúlyozzák 
azt, hogy a közművelődés leköti a magával mit kezde-
ni nem tudó, inaktív tömegeket, tehát „mérhetetlen” a 
prevenciós jelentősége és haszna. Érzékelhető és egy-
re lényegesebb lehet a közművelődés szerepe a ci-
gányság kultúrájának, életmódjának elfogadása és 
a kultúrák (viselkedésmódok, magatartások) har-
monizálása terén. Tehát vessük el a cigányság asz-
szimilálásának, sőt integrálásának koncepcióját és 
a kultúrák harmonizálására törekedjünk. Ebből a fenti 
halmazokon át eljuthatunk a közös munka (útszél 
tisztítás), a közös falunap (együtt ebédelés…), a kö-
zös istentisztelet (együtt úrvacsorázás…) államilag 
(is) támogatott programjához…

A munkanélküli tömegek (elsősorban az ebben 
nevelkedett fi atalok) veszélyesek, különösen, ha a 
pillanatnyi többségtől eltérő kultúrájúak. Kulturá-
lis kínálattal lehet és kell lekötni őket és kulturá-
lis eszközökkel lehet és kell orientálni a lehetséges 
munkavállalást. Egyrészt tehát arról van szó, hogy 
a segélyezéshez kell a cirkuszi játék is. Másrészt viszont 
az új magatartási- és játékszabályok megteremtése 
és megértetése a cél. Ha a segélyhez nincs cirkusz, 
jön az alkohol, a drog, az erőfi togtató rombolás és a 
gyilkolás. A beavatkozás személytelen eszköze a média, 
a személyes eszköze viszont a közművelődés intézmény 
és tevékenység rendszere.

Itt említem az állami/önkormányzati agitációt, 
propagandát és önfelmutatást, reprezentációt is, 
amely nem csak szükséges rossz, de pozitív exter-
nália is lehet.

6.) A tömegtársadalom rétegeinek lehetséges jövő-
orientált nevelése (pl. egészségügyi felvilágosítás, 
szemetelés fékezése, nemzeti identitás őrzése, kul-
turált magatartás, tolerancia), kritikus helyzetekben 
való irányítása (katasztrófa, járvány) és a prognosz-
tizált változásokra való felkészítése (klímaváltozás, 
migráció, EU csatlakozás és integráció) a médián 
kívül döntően közművelődési feladat és lehetőség. 
Nem csak a jóléti és az e felé tartó gazdaságok-
ban, de a szegény országokban (pl. Brazília, India, 
Kuba) is kialakult az élmény-gazdaság. A vásárok, 
fesztiválok, népünnepélyek, parádék, sportrendez-
vények, egyházi ünnepségek, mega-rendezvények 
hatalmas tömegeket és pénzeket megmozgató 
iparágai állami erőket is lekötnek: közbiztonság, 
köztisztaság, közegészségügy… Továbbá: közvet-
len, közvetett és rejtett módon rászorítják az álla-
mot a részvételre – a vezetők személyes megjelené-
sétől (tehát: állami pénzbe kerülő idő és utazás…) 

a csurran-cseppen állami és alapítványi támogatá-
sokig, illetve a máshol elszámolt költségekig. Az 
élmény-gazdaság, mint a pozitív externália lehetősége 
mérlegelendő és kihasználandó az állam szempontjából.

7.) A közművelődés állami fi nanszírozása mel-
letti nevelési, kulturális érv az oktatást megelőző, 
erősítő és kiegészítő, tovagyűrűző hatás. Milyen 
hangszeren játszik? Ezt legátfogóbban a pszicho-
lógiai közgazdaságtan megalkotója, Scitovsky Tibor 
fogalmazta meg, a stimulációs effektus bemutatásával. 
„Az unalom gyógyszere a műveltség… A nagy kér-
dés az, hogyan lehet az embereket arra ösztönözni, 
hogy a jótékony hatású tevékenységeket előnyben 
részesítsék a kártékonyakkal szemben, méghozzá 
önszántukból válasszanak így – hogyan lehet rábírni 
a lakosságnak azt az egyre nagyobb részét, amely-
nek több az ideje és energiája, mint amennyit fel tud 
használni, hogy ezt a fölösleges időt és energiát a 
zenének, a festészetnek, a színjátszásnak, a sportok-
nak vagy más pozitív foglalatosságoknak szentelje, 
s ne a kábítószereknek, az utcai hangoskodásnak, a 
gorombaságnak, az erőszaknak.” [Scitovsky, 1990., 
235. old.] Scitovsky Tibor szerint tehát az örömtelen 
gazdaság, az anyagilag fejlett társadalmak unalma ellen 
és helyett a kultúra gyakorlása (alkotása és befogadása) 
segíthet. Ez Fukuyama és Sen következtetése is: a ha-
talmas, ázsiai munkanélküli tömegek anyagilag 
fejletlen világa esetében. Mindezzel irányultságában 
egyezik az új megközelítések, tehát az etikai-, a hu-
mán-, a pszichológiai-, a spirituális – stb. gazdaság-
tanok megoldási javaslata is. (Lásd László, 2005.)

Milyen hangszeren játszik?
„…fi atalok voltunk, egy barátom közgazdász 
akart lenni. Felkereste az akkor már nyolcvan felé 
járó híres közgazdászt, Heller Farkast, a határha-
szon-elmélet megalkotóját. „– Professzor úr, én 
közgazdász szeretnék lenni, milyen úton induljak 
el? – Milyen hangszeren játszik? – Sajnos semmi-
lyenen… – Akkor menjen el és két év alatt tanuljon 
meg tűrhetően zongorázni. Amikor ez megvan, ak-
kor jöjjön vissza, és akkor megadom a további út-
mutatásokat.” Vagyis még a látszólag olyan szikár 
tudomány, mint a közgazdaságtan is, elsősorban a 
valamiféle „ritmikai-melodikai” törvényszerűsé-
gekről, mondhatnám, „esztétikai” szükségszerűsé-
gekről, az emberi természetben működő törvények 
mindig újra helyreállítandó összhangjáról szól. 
Mert az látszik, hogy a zseniális, ám pusztán racio-
nális közgazdasági elméletek öt-tíz-harminc évig 
működnek, aztán hirtelen összeomlanak. De hát 
mindezt jól tudta már Kung Fu ce is: a kínai biroda-
lomnak nagy államférfi akra van szüksége, mond-
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ta, ehhez pedig jó iskolák kellenek, ahol elsősorban 
táncot, éneket, zenét tanítanak! Így képezték aztán 
a mandarinokat, akik kétezer évig tényleg elég jól 
elvezették a kínai birodalmat, mert a tánc, az ének 
és a zene – így tanították a régiek – a kozmosz har-
móniáit (Püthagorasz: a Szférák zenéje) jeleníti 
meg az emberi testben és lélekben. [Vekerdy Ta-
más: A kiszikkasztott értelem esélyei. In: Bán Lász-
ló: Száz év múlva a Titanic-állandó. 21 beszélgetés 
a jövőről. Budapest, Saxum Kiadó, 2009, 93-94.old.]
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