
Horvath Sandor

7. Miiveszek a munkapiacon

A gazdasagi magatartas tekinteteben nehezen lehetne ellentetesebb jellemeket talalni a
bohem muveszember es a racionalis homo oeconomicus sztereotfpiainal. Alkalmazha-
t6ak-e vajon es milyen ervennyel a muveszek munkapiaci magatartasanak elemzesenela szokasos kozgazdasagtani modellek? Mil en sa'atossa okat mutat a muv' .

-g"ltata~okpiaci kfnalatanak e~keresktenek~kulasaf- Igaz-e, bogy a muveszek atlago-
san rosszabbul keresnek, mint mas, hasonl6 kepzettsegu munkapiaci csoportok? Es
milyen tenyezokre vezethetoek vissza a jovedelmeikben megmutatkoz6 jelentos kil-
lonbsegek? A kovetkezo fras e kerdesek vizsgalataval foglalkozik majd.'

A muveszi munkakinalat modelljei: a neoklasszikus magyarazat

A kulrura-gazdasagtan kepviseloinek velemenye elter a tekintetben (is), bogy mennyire
alkalmazhat6ak a szokasos kozgazdasagtani megkozelftesek a muveszi szolgaltatasok
munkapiaci jellemzoinek vizsgalatanal. Az elso nehezseg mar rogton abb61 ad6dik,
bogy oem egykonnyen definialhat6: ki is a muvesz, akinek a gazdasagi-munkapiaci
magatartasat, motivaci6it itt Ie szeretnenk Ifni. Jogasz, konyvszakerto, villamosmern6k
az, akinek diplomaja, "papfrja" van errol - de ez a kriterium a muveszek eseteben,
mint azt szamos peldab61 pro es kontra ismerjiik, oem alkalmazhat6 egyertelmuen. De
akkor fogadjuk el, bogy minden skribler szepfr6? Hova soroljuk az amator muveszeket
(akik a kulturalis elet fontos szereploi - mfg oem igazan szeretnenk amator cipesszel,
netan fogorvossal dolgoztatni...)? S mit kezdjiink azzal, bogy a muveszetek egyes agai-
ban tevekenykedok tobbsege egyidejuleg mas, olykor alkot6 jellegunek egyaltalan oem
tekintheto munkat is vegez? Vagy kozelftsiik meg a dolgot az intezmenyi keretek fel-
hasznalasaval, es mondjuk azt, bogy egy-egy neves szfnhazhoz, festoi muhelyhez stb.
val6 tartozas az erintettet mar a muveszek koze sorolja (errol az a rockzenesz ismero-
som jut eszembe, aki az egyik neves hazai zenekar gitarosakent mindig igyekezett hatul
allni a ~zfnpadon - nehogy masnap, epftesi vallalkoz6kent targyalva, az iizleti partne-
rei koziil valaki felismerje...). Persze, meg a partallami idokben, muvesznek volt te.

, Koszonettel tartozom Des Laszl6nak, lnkei Peternek, Koltai R6bertnek es Kovats Kolosnak

a temaban folytatott beszelgetesekert.
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kintheto az, akinek peldaul engedelye volt az ORI':tol {Orszagos Rendez6 Iroda) arra,

ogy egyiltalan penzert (is) a szfnpadra lepjen...
Ezek a kerdesek az empirikusadatgyujtes, a jellemz6 tenyleges folyamatok feltarasa

szempontjibol sem mellekesek, a statisztikai szambavetel eredmenyeit is befOlyasoljak'i
\egyiik tel, bogy adhato valamilyen elfogadhato valasz minden egyes teriileten arra

'fiezve, hogy ki tekinthet6 muvesznek - ennek eldontese alapvet6en az ott tevekenyke- I

d6k, illetve a muelvez6k dolga, s nehezen fogalmazhatoak meg e tekintetben tudoma- I

I'fiyosnak run6 kriteriumok. Vajon milyen modon kozelfthet6ek meg, frhatoak Ie tehat

amuveszek munkapiaci viselkedesenek jellemz6i? i
A mikrookonomia a munkavdllal6t altaliban olyan racionalis, haszonmaximalizalo !

gazdasigi szerepl6nek tekinti, aki alapvet6en ket dolgot ertekel pozitfvan: a szabad- '

id6t es az annak elvezetere, ill. fogyasztasra kolthet6 jovedelmet. Munkajat ennelfogva
a penzj6vedelem megszerzese erdekeben elkeriilhetetleniil meghozando aldozatkent

fogja tel. Ha feltessziik, bogy jovedelemre csak munkavegzessel tehet szert (nincsenek

peldaul tokejovedelmei), akkor penzjovedelmet es szabadidejet csak egymas rovasara
novelheti (valtozatlan berszint mellett). Napi 24 orajit tehat ezekkel a feltetelekkel
kell optimilisan megosztania a szabad- es munkaid6 kozott. Ezt kfvanja szemleltetni a
7.1. sz. dbra (Horvath-Kopanyi, 1996,378.).

J Graber
api (Ft)

aber
(Ft)

24 Z
Szabadid6 (ora) Munkamennyiseg (ora)

7.1. dbra Az egyeni munkakfnalat levezetese

Az ibra bal oldali reszen aZ szabadid6b61 es a J jovedelemszintb61 alia valaszthato
alternatfvik, "kosarak" kozombossegi gorbe-serege lathato. A haszonmaximalizalas
korlatjit a kiilonboz6 oraberek mellett berajzolt egyenesek jelzik (ezek egyes pontjait
ugy kapjuk meg, bogy a ledolgozott oramennyiseget - ami 24 ora mfnusz napi sza-
badido - megszorozzuk az adott egyeneshez tartozo oraberrel. A fiigg6leges tengely-

metszet fgy azt jelzi, bogy mennyit keresne a munkavallalo, ha egesz nap dolgozna). Az
optimilis, az egyes oraberekhez tartozoan a legmagasabb osszhasznot ado valasztasok-
ban ledolgozando napi munkaid6 es az ahhoz a ponthoz tartoz6 egyenes berajzolasa-
kor feltetelezett oraber kapcsolatat egy kiilon abran feltiintetve kapjuk meg a munka-
villal6 egyeni munkakfnilati fiiggvenyet (jobb oldali abra). Ez egy pontig pozitfv
meredeksegu, mivel az oraber novelesere a munkavallalo alacsonyabb jovedelemszint-
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i Del a munkaido novelesevel reagal. Ahogyan azonban osszjovedelme no, ugy kezdi el
egyre inkabb ertekelni a csokkeno szabadidot a jovedelem tovabbi novelesevel szem-
beD - mig egy ponton rul a szabadido mar oly ertekes lesz szamara, bogy az 6raberek
tovabbi novekedese munkavallalasi hajland6saganak csokkeneset eredmenyezi.

Mennyiben lehet jellemzo ez az okfejtes a muveszi tevekenysegekre? Eloszor is -
mennyire "munka" a testes, a szinpadi szereples hagyomanyos ertelemben - s mennyi-
beD oem az? Tekinthetjiik-e csak a szabadido felaldozasanak, a jovedelemszerzes esz-
kozenek? A kerdes koltoi, hiszen a valasz nyilvan nemleges. A temaval foglalkoz6 szer-
zok egy resze (lasd pl. Filer, 1986) megis arra a kovetkeztetesre jut, bogy a muveszek
munkakinalata sem ter el jelentosen a normal munkapiaci jelensegektol. Hisz a muve-
szek eppugy jovedelemorientaltak es kockazat-keriilok, mint mas foglalkozasi agak
kepviseloi. S ha a jovedelmek kale az un. nem penzbeli, belso vagy lelki juttatasokat
vagy jutalmakat is beepitjiik - amelyek mindeD sikeres alkot6tevekenyseggel egyiitt !
jarna1<-=,akkor a kinalati magatartas elemezheto a fentebbi modell segitsegevel
(Singer, 1981). Sot, egyes velemenyek szerint, ha az alkot6i eredmenyt, ~n__iLbe-
vessziik a muvesz altaI kivanatosnak tartott celok kale (a fogyasztas es a szabadid6
melle vagy inkabb ele), akkor az alkot6tevekenysegek kepviseloi sokkal racionalisab-
ban hasznaljak Eel e celok elerese erdekeben eroforrasaikat, mint az atlagos munka-
vallal6. Masok szerint (lasd Throsby, 1992) viszont ha a muveszi teljesitmeny fokozasa
a legfobb motivaci6, ez korlatozza a fentebbi modell alkalmazhat6saganak ervenyesse-
get -mlvelegynehezen megragadhat6 elemet visz bele az optimalizaci6s folyamatba
(hiszen ez esetenkent a muvesz elete vegeig oem .igazol6dik megbizhat6an vissza...). Es
bonyolitja a helyzetet az a mar emlitett teny is, bogy a muveszek jelentosebb reszenek
egyszerre tobb foglalkozasa, megbizasa is van, es ezekben oem teljesen azonos motiva-
ci6k vezerlik.

Megemlitjiik itt meg, bogy hosszabb tavon termeszetesen mas, fentebb oem emll-
tett gazdasagi es szocidlis tenyezok is befolyasoljak a muveszi munka kinalatanak ala-
kulasat: igy a sz6ban forg6 szemely neme (nyugati empirikus felmeresek szerint a fer-
fiak nagyobb aranyban vannak ielen e piacokon); a csaladi allapot (asok gyerek ritk{m-
kedvez a kezdetben alacsonyabb jovedelmu es kockazatosabb muveszpalya vallalasa-
oak), az illeto kepzettsege es eletkora (ezekrol kesobb meg lesz sz6); a kisebbsegi let-
hez tartozas (az tobbnyire oem elonyos, kiveve nehany specialis teriiletet); az erintett
oem munkajellegu jovedelmeinek az aranya (egy vagyonos ember konnyebben elhet
csak a hivatasanak - bar az ellenkezojere is sok pelda akad); es a lak6hely (nyilvan
konnyebb zongoramuveszkent Budapestrol befutni, mint egy eldugott kis falub6l...).

I

Egy alternariv megkozelftes

A muveszi tevekenyseg alan munkafajtak korebe tartozik, amelyben a kreativitdsnak
es az ahhoz val6 tehetsegnek kiemelkedo szerepe van. E konyv egyik kesobbi fejezete
kiilon is foglalkozik majd azokkal a nemcsak a gazdasagtan, hanem a pszichol6gia,
kulrur-antropol6gia stb. eszkozeivel is elemezheto jellegzetessegekkel, amelyek az al-
kot6tevekenysegekre altalanosabban is ervenyesek. A kovetkezokben egy olyan mo-
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7.2. dbra A human motivaci6k maslow-i piramisa

dellt mutatunk be, amely az elozoekben adott elemzest kibovfti a nem penzbeli jutal-
mak es a tobbfele munkakor egyideju feltetelezesenek a beepftesevel, a muvesz-
munkavallal6 elsodleges celjanak az alkot6i teljesftmeny maximalizalasat tekintve (lasd
b6vebben Horvath, 1999c. Egy masik megkozelftes: RimIer, 1991).

lnduljunk ki a pszichol6gus Maslow (1970) szukseglet-piramisdb61 (7.2. dbra). En-
nek als6 szintjein az un. anyagi szuksegletek (fiziol6giai sziiksegletek, egzisztencialis
biztonsag), felsobb szintjein a]. St;. Mill altaI magasabbrendunek nevezett sziiksegletek
(szeretetigeny, vagy az onbecsiilesre, onmegval6sftas) szerepelnek.

A kreatfv tevekenysegek nyilvanval6an nemcsak az elobbi, hanem eppugy - sot ta-
Ian inkabb - az ut6bbi tfpusu sziiksegletek kielegfteset is szolgaljak. A muveszi munka
semmikeppen sem foghat6 tel puszta aldozatkent, mint azt a fentebbi modellben lat-
tuk. A muveszt, mint az alkot6 ember egyik megtestesftojet, nemcsak a haszonelvuseg,
de az onkifejezes, alkotasszeretet erkolcsi maximaja is vezerli (Horvath, 1998). S ami-
kor egy muveszi agat valasztva maganak, kepessegeit ott kifejleszti - azaz, kozgazdasa-
gi szakkifejezessel, beruhaz a human tokejebe -, akkor nemcsak a befektetes varhat6 i
anyagi megteriileset nezi, hanem sokkal inkabb lelki jutalmakra vagyik: tapsra, cfmlap-
fotora, az altala tisztelt palyatarsak megbecsiilesere es fgy tovabb. E tekintetben a mu-
veszek gazdasagi magatartasanak elemzese a kozgazdasagtan szamara is kihfvast jelent
- hiszen itt e lelki motivaci6kat is be kell valamikeppen epiteni az elemzesbe. (A mun-
ka kellemessege termeszetesen mas teriileteken is vonz6va teheti azt, meg a szabadido-
vel szemben is - gondoljunk pl. a fodraszatra vagy a fohivatasu kerteszkedesre - kiilo-
noseD sanyaru eletkoriilmenyek eseten...)

Mivel az alkot6i teljesftmeny merese, mint utaltunk fa, nem egyszeru feladat, a to-
vabbiakban induljunk ki abb6l, bogy a munkaval val6 megelegedettseget befolyasolja 'I
annak kreatfv jellege is. Sot, az alkot6 ember annal tobbre ertekeli munkajat, minel
jobban kifejezheti magat altala, fejtesztheti-megval6sfthatja kepessegeit. Tegyiik tel te-
hat, h:ogyamuvesz is ezt a munkaval val6 alkot6imegelegedettseget kfvanja maximal i-
zaIDi - mikozben termeszetesen arra is iigyelnie kell, bogy a megelhetesehez sziikseges
jovedelmeket is eloteremtse. Az onmegval6sftasi vagy es a penzkeresesi kenyszer
Scyllaja es Charybdise kozott orlodik, keresi a legjobb megoldast sok muvesz - erre l
utalt pesszimistan ]6zsef Attila is: "...iigyeskedhet, nem fog a macska / egyszerre kint s r

bent egeret".

. - ,
.,

i
: 131

-



r' ,

lnduljunk ki abb61, bogy egy adott kepzettseggel rendelkezo muvesznek rovid ta- ,
Iyon egyszerre tobbfele munkaalkalma is nyflik. Egy testa sajat ontorvenyu kepei meg- i

alkotasa mellett dolgozhat megrendelesre, vallalhat reklamgrafikussagot vagy rosszabb
esetben muszaki rajzolast, de megpr6balhat tamtani rajzot is egy gimnaziumban, s
esetleg elmehet, ha az j61 filet, kepkeretezonek vagy taxisofornek is. E tevekenysegek
az alkot6i teljesftmeny, onkifejezes szempontjab61, bar tokeletleniil, de helyettesftik is
egymas (hiszen ez, bar masfajta konkret vonasokkal es mertekben, de mindegyikben
megtalalhat6). A szeme elott mindig a sajat maga szamara ertelmezett muveszi ertek
maximalizalasa szerepel - de, kiilonosen ha csaladja is van, gondolnia kell a megelhe-
tesre is. Ezeket a keszteteseket kfvanja szemleltetni a 7.3. libra, ahol ketfele tevekeny-
seg, mondjuk a testes (F) es a tamtas (T) kozott osztja meg napi idejet a festo-tanar
munkavallal6 (hajdani gimnaziumi szakrajz-tanarom, Farkas Bandi bacsi is epp ezt
tette...):

T
6ra/nap

8

5 24 F
7.3. tibra Optimalis valasztas kiilonboz6 alkot6tevekenysegek kozott

A kozombossegi gorbek most a ketfele tevekenyseg lehetseges napi kombinaci6it
reprezentaljak. Minel magasabban, az orig6t61 tavolabb helyezkedik el egy-egy ko-
zombossegi garbe, annal nagyobb a hozza tartoz6 alkot6i teljesftmeny vagy megelege-
dettseg (a ket kifejezest itt azonos ertekuen kezeljiik). Termeszetesen tobb-kevesebb
ervenyesseggel megjelolheto leone az abraban egy olyan tartomany, amelyen beliil he-
lyezkedhetnek el a realis valasztasok - hiszen valamennyi idot a pihenesre, regeneral6-
dasra, szabadidos tevekenysegekre is kell szanni. A koltsegvetesi egyenes (a sziikseges
penzjovedelem egyenese) pedig itt azt a jovedelemszintet fejezi ki, amelyet a muvesz-
munkavallal6 a megelhetesehez meg kfvan szerezni - a festesbol es a tamtasb61 egyiit-
tesen. Az egyes tevekenysegekben eltoltott napi munkaido szorozva az egy 6rara es6
jovedelemmel adja a megkfvant jovedelemszintet. Az optimalis valasztas e feltevesek
szerint ott van, ahol a biztosftand6 csaladi koltsegvetes egyenese alulr61 erinti a legma-
gasabban elhelyezkedo, meg elerheto onmegval6sftasi szintet reprezental6 kozombos-
segi gorbet. Az ehhez az optimumhoz tartoz6 vfzszintes ill. ruggoleges k6ordinatak
adjak meg, bogy mil yen aranyban kell kombinalnia a racionalis muvesznek a ketfele
tevekenyseget napi munkaidejeben. Ha a tevekenysegek jovedelmezosege aranyosan
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no, a koltsegvetesi egyenes felfele parhuzamosan eltol6dik, es a muvesz-tanar egyre
, magasabban fekv6 optimum-pontok kozott valaszthat. Eppfgy m6dosulnak a legmeg-

felel6bb kombinaci6k, ha csak az egyik tevekenyseg dfjazasa valtozik meg - mondjuk a
festese folyamatosan csokken,mert a muvesz egyre nehezebben tudja eladni kepeit. Ez
ut6bbib61 vezethet6 Ie most az adott tevekenysegre vonatkoz6 egyeni munkak{nalati
Korbe (7.4. abra).

T WF

"""""""""""""""""

F F
Szabadid6 (ora) (ora/nap)

7.4. dbra Az alkoto ember egyeni munkakinalati gorbejenek levezetese

A bal oldali abra most azt reprezentalja, bogy a muvesznek egyre robber kell fest6-
kent dolgoznia, fgy "eladnia magat", ha megelheteset valtozatlan szinten kfvanja tarta-
ni. Az optimalis valasztasokban novekedhet a tanftas aranya, ezzel helyettesftVe a
gyengebben jovedelmez6 festest, de - ahogy a 7.4. dbran lathat6 - a tanftasra szant id6
csokkenhet is. A modellben nem tertiink ki szamos tovabbi osszefiiggesre: fgy arra,
bogy mikeppen m6dosftja a kozombossegi gorbek lejteset, ha az egyik tevekenyseget
csak a penzkeresesert, aldozatkent vegzik (ami a standard mikrookon6miai modell
alapfeltevese mint fentebb lattuk); bogy mikent abrazolhat6 az a minden muvesz sza-
mara kfvanatos helyzet, amikor csak a f6 hivatasab61 is meg rod elni az altala sziikse-
gesnek tartott szinten es fgy tovabb. A tisztelt Olvas6ra bfzzuk annak eldonteset, bogy
az alkot6 tevekenysegek munkapiaci kfnalatalakulasanak lefrasara inkabb az el6z6ek-
ben bemutatott hagyomanyos, vagy az itt szerepl6 alternatfv, esetleg egy harmadik
modellt talal meggy6z6bbnek.

(
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A muveszek munkapiaci osszkfnalatanak es -keresletenek egyes
jellemzoi

Filer (1986:56) a kovetkez6 ismervekkel jellemzi a muveszi munka piacar61 hagyoma-
nyosan kialakult kepet:

1. A jovedelmek alacsonyabbak, mint amit hasonl6 kvalifikaltsaggal masutt keres-
nek a gazdas;igban;

2. Mivel a sztarok jovedel~~kiugr6an magas, a keresetek megoszlasa szelsPsege-
sebb, mint a munkapiacokon altalaban;

3. A munkaer6 atlagosan j6val £iatalabb, mint a tobbi piacon;
4. Magas a be- es kilep6k aranya, kiilonosen a fiatalabbak koreben.

Vizsgaljuk meg e feIteveseket es a mogottiik meghuz6d6 osszeruggeseket reszlete-
sebben a fejlett piacgazdasagok peldajan.

Kfnala~i olda/r6/ a muveszi szolgaltatasok piacanak szerepl6it jellemz6en ketfele
szempont alapjan csoportosfthatjuk:

- a jovedelemszerzes biztonsaga es nagysagrendje szerint - palyakezd6k, befutot-
tak es sztarok;

- az alkor6i onal16sag es teljesftmeny jellege szerint - anyagi vagy szellemi alkotast

el6allft6 es el6ad6muveszek.

Az el6bbiek altalaban egyeni vagy kisvallalkoz6k, mfg az ut6bbiakat intezmenyek
(szfnhazak, zenekarok stb.) foglalkoztatjak, ideiglenesen vagy tart6san - ennelfogva
szakszervezeteket is inkabb 6k alkotnak.

I A mai, posztindusztrialis tarsad;almakban megfigyelhet6 a "muveszkf~alat" lassu
! novekedese. Peldaul az Egyesiilt Allamokban az osszes munkavegz6nek 1950-ben

O,73%-a, 1990-ben 1,31 %-a volt muvesznek tekinthet6 (vegyiik figyelembe iff a ko-
rabban mar emlftett definfci6s nehezseget is a szambavetelnel - Throsby, 1994, 17.

old.). Ugyancsak amerikai adatokra tamaszkodva azt a kovetkeztetest vonhatjuk Ie,
bogy meglep6en alacsony lehet a teljes munkaid6ben foglalkoztatott muveszek resz-
aranya: Rosen (1981, 845;)adatai szerlnt peldaul az USA-ban nincs ketszaznal tobb
f6allasu szfnesz, es nehany szazra tehet6 az ugyancsak f6allasu hangszeres el6ad6k
szama. Mas becslesek szerint ugyanitt az osszes muvesz mintegy 20-25%-a foglalkoz-
tatott teljes munkaid6ben (Throsby, uo.).

A muveszpiacokra ujonnan belep6k termeszetesen a korabbi fejezetekben mar jel-
lemzett els6dleges piacokon jelennek meg outputjaikkal. Bizonyos teriileteken szinte
teljesen szabad a belepes. A festeszetben peldaul aligha lehetne barmilyen kriterium
alapjan megszabni, bogy ki vehet ecsetet a kezebe - mas kerdes, bogy vegiil kinek a

I) kepei kelnek el a nagy aukci6kon. De nem sziikseges rul sokat gyakorolni es nagyobb
,: t6kebefektetest eszkozolni ahhoz sem, bogy valaki utcai zeneszkent pr6baljon meg ki-

~ t egeszft6 jovedelmet keresni, esetleg magara vonva valamelyest a figyelmet is... Nem
, ~\ f konnyu meghuzni a hatarvonalat kozgazdasagi szempontb61 sem az amat6rok (akik

~; tulajdonkeppen nagrres~~~~e sem lepnek a piacra - vagy csak alkalmilag,pl:.!?gy id6n-
! kent fellepeseket vallal6 enekegyiittes tagjakent) es a palyakezd6 - legal~bbisszande~
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kuk szerint - "professzionalis" muveszek kazan. Az ut6bbiak eseteben tobbnyire mar

lkomo~yabb sza~~ai eI6~a~ulmanyok ,kelle?ek (pI: operaen:kesek), es lehet a belepe.s-
nek tqke_kor!atB_ls (~z Idosebbek talan meg emlekeznek fa, bogy a 60-as evek egylk
nepszerti rock-zenekara, az Atlantis annak idejen azert esen ki hirtelen a piacr61 est
oem is tudon mar visszakeriilni, mert egy videki turne soran leegen a szerelese). A be-
leplisi kor!atok a befuton muveszek, es meg inkabb a szrarOK re'sz-munkapiacain mar
nagyon jelent6~ek .{megjelenhet ez reklamkoltsegekben, ~szkozigenyben, un. kapcsolati
t6kliben S"1TJ".):'Elter e belepesi korlatok er6ssege muveszeti agak szerint is. !

-fa-radoxTelensegnek mnhet, bogy az alacsonyabb kezd6 berek es a bizonytalanabb !
foglalkoztatasi kondfci6k ellenere a muveszi szolgaltatasok piacai jellemz6en tulkfnala-
tosak. Ezt altalaban a mar korabban emlften lelki jutalmak megletevel es a »befutas", s
ezzel a kes6bbi magas jovedelmek megszerzesllehet6segei val6szfnusegenek az alabecsle-

! sevel hozhatjuk osszefiiggesbe. A munkapiaciegyensuly e tenyez6knek betudhat6 eltol6-
, das'at, a magasabb foglalkoztatasi szint kialakulasat szemlelteti a 7.5. dbra.

Munkaber
(W)

W'E -

~
LE L' E Foglalkoztatottak

szama (L)

7.5. dbra Kereslet-kinalat a muveszek munkapiacan

Az 6jonnan belep6, palyakezd6 fiatalok jelent6s resze egy atmeneti pr6balkozasi {
Iiid6szak utan, a kudarcok hatasara aztan el is hagyja e piacokat - mas, kockazatmente-, i

se1>b es kisse jobban fizet6 foglalkozasok utan nezve. Akik viszont bent maradnak:l
(amelyben gyakran a magasabb kudarctur6 kepessegnek is van szerepe - az onma-

\!
gunkban val6 hit is resze a tehetsegessegnek...), azok biztosabb foglalkoztatasra, rend- !
szeresebb es novekv6 jovedelmekre szamfthatnak. S akik elhagyjak a palyat, azok j
gyakran az eredetileg ahfton hivatashoz valamilyen m6don kapcsol6d6 megelhetest ;
valasztanak: operaenekesekb61 peldaul enektanarok, impresszari6k, kulturalis vallal-
koz6k lesznek. Abefutas es elmnes id6horizontja is elter6: a komolyabbnak min6sften
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mint pl. a popzeneben, ahol tucatjaval talalkozha- i
~ Mint az alkot6 foglalkozasu embereknek altalaban, a muveszeknek is az atlagosnal
\ hosszabb a napi osszmunkaidejiik (Towse, 1996). A kifejezett muveszi tevekenyseggel

toltott munkaido kisebb, mint amennyit mas szakmakban dolgoin~k-de ehhez jarul a
felkesziiles,a pr6bak,azutazas stb. idQigenye is. A muveszpiac szereploi a megfigyele- I
sek szerint az atlagosnal kvalifikaltabbak, bar a kepzettsegnek, mint meg utalunk maid 1

fa, "ki~~~~h ~-~z,,~.,r~pe a palyan val6 elorejutasban, mint masutt.
A muveszek jovedelme, mint lattuk, ket nagy reszre, a penzbeli e~~e~cpen~f?eli jut- I

tatasokra oszthat6. Inkabb kiegeszitofoglalkoza~cai.k9an{tanitas, szakertes, reklamsze-
reples stb.) penzjovedelem-orientaltak. Muveszi tev.~k~p'y~~gii.ket viszont, mint emli-
tettiik, mas alkot6 eletvitelu emberekehez hasonl6an, elsosorban a oem penzbeli

szempontok motivaljak: onkifejezes, tanulasi-tovabbfejlodesi lehetoseg,belso megele-
gedetts6g, siakmaipresztizs stb. Ezeket fogiaija ossze a pszichol6giai szakirodalom bel-
so vagy lelki jutalmak (intrinsic-psychic rewards) neven (lasd Lane, 1991). A muveszek
tehat, az elozo alpontban szereplo modell szerint, a penzbeli es oem penzbeli haszno-
;kat es (alternativ) koltsegeket egyiittesen merlegelik, keverik jovedelemszerzesi strate-

r; i giajuk kialakitasanal, a kiilonfele lehetseges allasokra vonatkoztatva. Muveszi munka-

i~ ikiQalatuk idomennyisege pozitiv kapcsolatban van a muveszi tevekenyseg dijazasanak
il : alakul~savat,Tgy csokken a kiegeszito"penzkeresoetfoglaltsag.,r~"f.orditott idejiik. Ha vi-
~ 'iszont a kiegeszito foglalkozasdfjazasa noj a hatas oem egyertelmu. Lehet, bogy elvonja
:j laz erintetteket a hivatasukt61. De az is lehet, bogy - a fentebbi modell feltetelezese sze-

riot - oem novelik a megkeresheto penz mennyiseget, es a kiegeszito alias magasabb
jovedelmezoseget kihasznalva tobb idejiik marad a muveszi tevekenysegre. Minden-
esetre, a kiegeszito allasokra forditott ido erz6kenyebb a keresetszint alakulasara - hi-

SleD itt az erintettek elsosorban penzert dolgoznak.
Palyajukon elorehaladva, nil azegzisztencialis hatter megtereroxes~nek gondjain, a

muveszek szamara (is) egyre no a oem penzbeli jutalmak fontossaga. Mig fiatalabb ko-
Iii rukban egy rockbanda tagjai kepeseKvoltak osszeveszni akoncertek csekely tiszta ho-
J zamanak a felosztasan - a befutottak mar megengedhetik maguknak, bogy kevesbe

j szamitson egy-egy uj lemez varhat6 bevetele, es inkabb feltegyek az internetre. Vagy
azoknak leone igazuk, akik azt mondjak: evi tizmilli6 forint felett m~r mindeD filler

, , I
szamlt Magyarorszagon, reszben az alacsonyabb eletszmvonal, reszben a kulturalis piacok

viszonylagos fejletlensege, s talan bizonyos intezmenyi korlatok miatt is a komplex
megelhetesi strategiak fontosabbaknak tunnek, mint a fejlett piacgazdasagokban - s az

alkalmaz6k is jobban toleraljak. Mig kiilfoldon "az enekes hangja a bankban kamato-
zik", itthon befutott operaenekesek sz6rakoz6helyeken vagy magan-partikon is ene-
kelnek olykor. Mindez persze erinti a muveszi identitas kerd~set is, napl v~lasztasok
ele allitva az erintetteket. Bar, a posztmodern ertekpluralizmusjegyeben is gondolkod-
va, egy szmesz szamara a versmondas mint feladat nero fiigghet az erte felajanlott fel-
lepti dfjt61. Ezzel es a korabban emlitettekkel kapcsolatban felvetodhet az a kerdes,

! bogy vajon milyen viszonyban l~h~tp~k~gym~~s~l~pen?;beli~sl.elkiju.talmak - kiege-
! \ szitik, reszben helyettesitik vagy esetenkent eppen gyengitik-e egymast? Lehet-e csak a

" \
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szeretetert is jatszani - a penztigyi szempontoknak csekelyebb jelentoseget tulajdonftva
(vagy azokat egy megbfzhat6 menedzserre bfzva...)?

Atterve a munkapiac masik oldalara, kifei~zeq~.~~~~~~eres!etr6/ inkabb csak azok
eseteben beszelhettink, akiket intezmenyek foglalkoztatnak. Az egyeni vallalkoz6 fes-
tonek nincs kiilso kereslete - a festmenyeinek van. A kereslerioldalmagatartasat -
akir intezmenyrol, akar egyeni fogyasit6r61 van sz6 - alapvetoen az jellemzi, bogy a
lehet6 legjobb minoseget szeretne, az ezert eszkozlendo rafordftasok es a varhat6 mu-
veszi teljesftmenybenrejlo kockazat minimalizalasa mellett. Az eload6muveszek esete-
hen a nemzetkozi tendencia az, bogy a szfnhazak a fix koltsegeik aranyanak csokken-
test erdekeben igyekeznek minel kevesebb foallasu muveszt alkalmazni, es inkabb
szerepre, darabra, esetleg szezonra stb. szerzodtetnek (staggione-rendszer). Az e gya-
korlatb61-fakad6-kockazatok elkertilese celjab61 viszont egy elegge koltsegigenyes ki-
valasztasi mechanizmust mukodtetnek. Towse (1992) szamol be arr61, bogy az angol
operahazak evente atlagban 3-40Q enekest alkalmaznak, a tobbsegtiket eseti megbfzas-
sa!. T6bb meg.fi~1§_.c"§QP9r_tjukis van, akik jarjak a vilag operahazait es muveszeket
ajanlanak a tervezett eloadasokhoz. A kiszemelteket aztan meghfvjak egy bemutatkoz6
meghallgatasra, amely ujabb koltsegekkel jar (a nagy sztaroknak, akarcsak a futball-
ban;termeszetesen nincs sztiksegtik ilyen elozsurizesre). De meg e tetemes informaci6-
szerzesi koltsegek m~!le~~solcs6bb ez a:!;e'jar~sJ"!1lintha a megfelelo osszetetelu es
meretu tarsulat naif resze foallasu foglalkoztatott lenne.

Ezeketakeres~si k6/tsegeket (search costs) merseklik az tigynoksegek - hiszen ezek

;mintegy atvallaljak a kivalasztasi teendok egy reszet, amikor kiszemelik az altaluk me-
'nedzselendo muveszeket. Mivel a keresesi koltsegek az egy-egy ujabb, meg kevesse is-
mert-vagy"'abT)aOadarabban, az adott tarsulatban meg nero kipr6balt muvesz alkalma-
zasaval jar6 minosegi kockazat merteket hivatottak csokkenteni, az tigynoksegeknek e
tekintetben kell megbfzhat6 szolgaltatast nyujtaniuk (a muveszeket nalunk is gyakran
csaladi kisvallalkozasban menedzselik). Ezert is van az, bogy a mar befutottak nehe-
zebbenszorulnak ki a piacr61, ill~tve rovidebb ideig maradnak szerzodes nelktil - mert
naluk lehet tudni, bogy a kovetkezo eloadason is mindig "hozzak" magukat, teljesftme-

.; nyiik szfnvonala kevesbe ingadozik. De a fogyaszt6knak is vannak informaci6szerzesi
k61tsegeik (vo. Horvath 1999b). Ktilonosen a j6l keresok, a keves es draga szabadidovel
rendelkezok szamara fontos, bogy ha egyszer-egyszer eljutnak szfnhazba, ne b6vlit kap-
janak. Ezert is valasztjak a befutott tarsulatokat, meg ha dragabb is a jegyar - e tobblet
megfizetesever-ositoiriak 'i sZ(Iihazzal; tigynoksegekkel stb. a keresesi koltsegeken.

A muveszek altalanos jovedelemszintjenek osszehasonlftasa mas

foglalkozasi agakeval

A kultura-gazdasagtan muveloinek empirikus vizsgalatai (ezek osszefoglalasat lasd
McNertney-Waits, 1988) tobbnyire azt mutatjak, bogy a fejlett piacgazdasagokban a
muveszek -citr~gQ§in"kesebbet keresnek, mint a hasonl6 szintu kepzettseggel mas
szakmakban, allasokban foglalkoztatottak. A felmeresek 6-10% kortili (Panasuk,
1974, Filer, 1986) elmaradast val6szfnusftenek. Egyesek ezert ugy is fogalmaznak,
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I
I bogy a muveszek penzben meg nem fizetett munkajukkal implicite mintegy tamogatjak

::~;m a muveszeteket, es az ide erkezo tamogatasok reszben csak ezt kompenzaljak (Withers,
(i¥fft, 1985).: Masok viszont ugy velik, bogy a jovedelmek alert kisebbek, mert effektiven a
I~ muveszek az atlagnal kevesebbet dolgoznak (Alper-WassaIl, 1992). .
~ ' A nemzetkozi szakirodalomban is keves megbizhato adat van arra, bogy a Jovedel-
~; meik milyen hanyaQat keresik a fohivatasukban illetve kiegeszit9"cf.oglalkozasaikban.

Y\Egy amerikai reprezentativ felmeres az elobbiek aranyat 46o/Q::J~ ~~~~'?!_~_muveszek .,
\ iosszjoveclelmeben, megjegyezve, bogy peldaul az irok es ze~e~~~~~.c:.~~ben altala-
baQ.kis~bb az atlagosnal a muveszi teljesitmenybol, jogdijakbol eredo keresetek aranya
(Alper-WassaIl, 1992). Ha korabbi hipotezisl1nk igaz, akkor hazankban a kiegeszit6
'jellegu jovedelmek aranya a nyugat-europai vagy amerikai atlagnal magasabb lehet. Az
viszont bizonyosnak latszik, bogy a mar beerkezettek, a 40 folottiek atlagosan jobban
keresnek, mint masutt a hasonlo kepzettseguek. Ez is egy lehetseges erv az alulfizetett-
seg ellen - hiszen lehet-e muveszkent szamon tartani azt a palyakezdo szininovende- ,
ket, aki par ev probalkozasa, statiszta- es epizodszerepei utan van ott szinte ehberert a
muveszpiacon, s csak a statisztikat rontja...?

A relative alacsonyabb berszinthez hozzajarul az is, bogy a muveszek kozott tobb a
koltseg-elszamolo egyeni vallalkozo (ez nalunk is feltehetoen igy van). Gyakori a natu-
ralis, esetleg adot kikeriilo tamogatasi forma is - elobbinel gondoljunk egy reklamszer-
lodes kereteben hasznalt autora, utobbinal mondjuk egy csinos szineszno altaI a rajon-
gojatol kapott ajandektargyakra. (Az altalanos eletszinvonal ezt a nem penzbelinek
tekintheto jutalmazast is befolyasolja: nemregiben egy szentpetervari szinieloadas ve-
gen lattam, bogy a noi foszereplonek nem egy nagy csokor viragot, hanem egy doboz
bonbont adtak tel a szinpadra...).

Az osszehasonlitast torzitja az a mar emlitett s kozismert teny is, bogy a muveszi si-
keressegben kisebb a szerepe a formalis kepzettsegnek es nagyobb a szakmai tapaszta-
latoknak, mint altalaban (ezert is kezdenek a mar befutottak'jol keresni). Ennek felel
meg az a megfigyeles, bogy a m~veszjovedelmek es a kepzettseg kozott negativ, mig a
jovedelmek es a szakmai tapaszta[atok kozott pozitiv a korrelaci6 (Alper-Wassail,
1992:195). Az elobbi, talan paradoxnak tuno osszerugges oka1 a kepzettebbek tobbet
toltenek nem kozvetleniil muveszi tevekenyseggel, ahol diplomajukat jobban megbe-
csiilik. Ezert a kvalifikaltabbak kereseteben nagyobb a hanyada a nem muveszi teve-

kenysegbol ered? jovedelemnek.
Vegiil utalhatunk arra az informacios vagy tudastarsadalom kibontakozasaval egyre

fontosabb kerdesre is, bogy az al~~~?~X~.l?,~",l?yeqele~s:z;int egyikokaJehet a szerzoi
jogok korlatozott vedhetosege is. Az uj informacios technologiak reven egyre nagyobb
aranyban ferhetnek bozza es elvezhetik-felhasznalhatjak a muyeszi alkotasokat olya-
nok is, akik egyaltalan nem fizetnek ertl1k (lasd err61 bovebben Towse, 1996).

A muveszek szamara odaitelt dijak, osztondijak, egyeb tamogatasok csokkentik a
val6szinusitheto kerese~~~lon~s~get - es ennek a palyakezdok esete~~~ ~~~J~ltehetoen
nagyobb jelentosege. Ezzel kapcsolatban mindig felmeriil annak a kerctese, bogy vajon
az elkeszitendo vegtermekhez keil-e a tamogatast kapcsolni, vagy a direkt teljesit-
menykenyszer helyett inkabb az alkot6i feltetelek javitasat kell segiteni, bizva az alko-
tomuvesz belso motivalt~~1O-erreI:eImbenvett-megszanoffsaga5an. Felton (1980)

~-~-
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vizsgalatai szerint az inputtamogatas a koltseghatekonyabb. Es a penzbeli jovedelem-
kiilonbsegek elemzes~1 tcrmeszere5en-nem szabad megfeledkezniink a mar tobbszor
emlitett "lelki jutalmakrol" sem - amelyekkel viszont a muveszek az atlagosnal jobban
el vannak latVa, Ha ezt is figyelembe vessziik, akkor a muveszpiacokon is ervenyesnek
tekinthetjiik a human toke-modell alapgondolatat, mely szerint hosszabb tavon a
munkavallalok azooterfitetek-fele-iramlanak, ahol a szaktudasuk gyarapftasa erdeke-
hen eszkozolt kozvettenes kozveteffiafordftasaik, befekteteseik jobban megteriilnek
(Schu)tz, 1983).

Megemlftendo, bogy a muveszeknel az atlagosnal magasabb a kockdzata a human
t6ke-befektetes megteriilesenek. Reszben alert, mert a muvesszevatas inkabb a gya-
korlatban valosul meg;sakepzes szerepe nem annyira meghatarozo. Masreszr ossze-
fiigg ezaszaKmai-paFfalut:is majclani sikeressegenek nagyon bizonytalan elore-
jelezhet6segeve!, a menedzseles, az image-epftes stb. buktatoival. E nagyfok~kotkazat
leteze~~ent anriaKa1ab~~~~elliegis osztonzi a fiatalokat az alacsony berek el-
tenere a muveszp1acra- ~ D~r"az igazi befutasra tobbnyire alig van tobb eselyiik, mint
egy nagy kaszalasra a tozsden. Santos (1976) a lottozashoz hasonlftja ezt a helyzetet-
ott is hajlandok vagyunk rovidebb-hosszabb ideig kisebb aldozatra alert, bogy esetleg
egyszer bejojjon a nagy dobas. A palyakezdok eseteben a tobb labon allasnak, a kiege-
szito foglalkozasok vallalasanak kockazat-csokkento szerepe is van. Erre a befutottak-
nak tobbnyire mar nincs sziiksegiik - kiegeszfto allaskent is inkabb a lelki jutalmakat,
presztfzst eredmenyezo megkereseseket fogadjak el.

A muveszek kozotti jovedelmi differenciak jellemzese

A muveszek kozott - akar az egyes muveszeti agak atlagat, akar alan beliil az egyeni
jovedelmeket osszevetVe - altalaban az masutt megfigyelhetonel nagyobb keresetku-
lonbsegek mutatkoznak. Utaltunk mar erre a jelensegre az elozo fejezetben, a kiilonbo-
z6 elmenyjoszag-piaci szintek elhatarolasanal. A palyakezdok dfjazasa, a mar emlftett
okok miatt, sokszor szinte csak jelkepes. A mar befutott, megfelelo image-dzsel bIrD

I muvesz viszont egyre nehezebben helyettesftheto masokkal egy-egy felkeresnel, fgy jo-
vedelmeben megno az un. gazdasagij~ra~ek reszaranya (s sztarok meg a beerkezett
atlaghoz kepest is kiugroan magas jovedelmeinek kozgazdasagi tenyezoirol lasd Hor-
vath, 1999b). Ha a kiegeszfto allasokban keresheto jovedelmeket is figyelembe vesz-
sziik, ez mersekli nemllega kiilonbsegeket - tekintettel arra, bogy ezekre inkabb a pa-

lyajuk elejenievOk tesznek szert.
Egy kiilon, es a kozgazdaszok altaI aligha megvalaszolhato kerdes, I bogy vajon

mekkora a szerepe a tehetsegnek ezekben ai~vedelmi differenciakban. Kiilonosen er-
dekes ez a szempont a kiugroan magas jovedelriiekkel rendelkezo sztarok eseteben. A
kulmra-gazdasagtan tobb muveloje (fgy peldaul Macponald, 1988) abbol indulnak ki,
hogy a muveszi teljesftmeny, kibocsatas a tehetseg konvex fiiggvenye (7.6. dbra), es fgy
egy glint folott a kis merteku tehetsegkiilonbsegek is egyre nagyobb eltereseket okoz-
nak a muveszi palyafutas eredmenyessegeben es sikeressegeben. Ennek kovetkezteben
pedig ha valakicsak.egy kicsit is tehetsegesebb, e szint folott jovedelmei jelentosen
meghaladhatjak palyatarsaiet.

139

I



." Muveszi
i~;~1. output

';;"'Y*

r~!1~

Tehetseg
7.6. sz. dbra A tehetseg es a muveszi kibocsatas kapcsolata

Ezen osszefiigges kovetkezteben is lehet a muveszpiacokon a jovedelmek megoszla-
sa - eraseD egyenlotlen, eltol6dva a befutottabb mu~szcsoportok fele. Ennek az
egyenlotlensegnek mas gazdasagi tenyezoire (a mediaiparok kialakulasa, a sztarok
korlatozott helyettesfthetosege, aiogyaszt6i kulturalis tokef.elhalmozassajatossagai) in
oem teriink bovebben ki. Vegiil meg egy, oem lenyegtelen eszrevetel: a nemzetkozi
adatok azt mutatjak, bogy a kiilonfele muveszeti agakban a nok altalaban rosszabbul
fizet~ttek -_kivetelt kepeznek a~ e.load6-muveszetek: T iiinazis'igaz, bogy altalaban
gyors~bban futnak be terti palyatcirsaikhoz viszonyftva - d~k!~~bb.,kere~~li_~.§{1~sokkal.

A nemek kozotti kiilonbsegeket e tekintetben olykor egeszen sajatos koriilmenyek is
befolyasoljak - ugy tunhet p~ldaul, bogy az operairodalomban valahogy~av'e-retes
ferfiszerep; mint a noi. "c".~-"--,_.,,

Konkluzi6k

A jelen fras talan meggyozte arr61 a tisztelt Olvas6t, bogy a muveszek munkapiac3:nak
jellegzetessegei viszonylag j6l lefrhat6ak a mikrookon6mia szokasos eszkozeivel is.
Ugyanakkor helyenkent (mint a muveszi teljesftmeny, a lelki j~ta)riiak beepftese a
munkavallal6 celfiiggvenyebe, a tehetseg szerepenek kezelese stb.) sziiks~gesnek latszik
az elemzesi m6dszerek kiterjesztese, mas tudomanyteriiletek szeriipontjait is figyelem-
be veve (fgy peldaul a kreaifv magatartas touros jellemzoi elsosorban a gazdasagpszi-
chol6gia eszkoztaranak a segftsegevel ragadhat6ak meg).

Vegezetiil megemlftjiik, bogy ebbeD az frasban szamos olyan osszefiigges szerepel,
amely eppugy megfigyelheto az egyetemi tanarok vagy a futballedzok munkapiaci
szegmensen is, illetve, altalanossagban mindeD kreatfv munkatevekenyseg eseten erve-
Dyes lehet. Ez alert is .tontos, mert a keso-modern, poszt-indusztrialis t;irSadalmakban
egyre no az ilyen tfpusu munkat vegzo emberek reszarany~~_~-991) kifejezesevel\
elve ok alkotjak a kibontakoz6 tudastarsadalom (knowledge society) rejtett privilegi-!\

~
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'\ lalt osztalyat. Azaz, ezekben a tarsadalmakban mar nemcsa:k a vagyon vagy a politikai
hatalom helyez valakit el6kel6 es befolyasos he lyre a tarsadalmi rangletran, de az is,

, I hogy mennyire engedheti megmaganak az alkoto munkavegzes, onkifejezes kivaltsagat.

i
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