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Kultúra a gazdaságban 

Olvastam egy nagyon szemléletes leírást a kultúra és a gazdaság kapcsolatáról, amelyet 

elhatároztam, hogy kölcsönveszek. Álljon hát itt a David Throsby előadásaiban1 használt 

metafora, amely – megítélésem szerint – egyszersmind magyarázatot nyújt a téma kutatásának 

értelmére is.  

Történetünk főszereplője egy féri és egy nő. Előbbi egy kissé hajlamos az elhízásra, 

társadalmi súlya is jóval nagyobb, mint az utóbbié. A hölgy ellenben – mint ahogy az lenni 

szokott – csinos, és meglehetősen rafinált, érzelmeit és cselekedeteit viszont sokszor 

kimondottan nehéz megmagyarázni vagy előre jelezni. A férfi nem annyira komplikált: 

viszonylag kiszámítható, és nyíltan feltárja gondolatait – talán a kelleténél többször szólal 

meg. Stílusát tekintve alapvetően konzervatív, de ne éppen az angolos eleganciára 

gondoljunk, benne az egyszerűség inkább rusztikus, ápolatlan vonásokkal párosul. (Talán nem 

ő az a személy, aki mellett szívesen ülünk egy hosszú repülőúton.) A nő egészen más. Habár 

megjelenésében sokféle stílust ötvöz, mégis kifinomult, bár egy kissé túl érzékeny. Az urat 

Gazdaságnak hívják, a hölgyet Kultúrának.  

Bemutatásuk után már csak az a nagy kérdés merült fel bennem, hogy vajon miért kap 

mégis nagyobb figyelmet a kiszámítható, racionális férfi? Vagy lefordítva: miért csak a 

gazdasággal foglalkozunk? Ez persze nem teljesen így van. Adam Smith-szel kezdődően 

kutatók sorát foglalkoztatta, hogy milyen kulturális kontextusai vannak a gazdasági 

tevékenységeknek. Keynes, Robbins, Blaug, Peacock, Galbraith, Baumol, Scitovsky, 

Boulding, Veblen, Weber, és a közgazdaságtan más teoretikusai is össze tudták kapcsolni a 

kultúrát a gazdasággal. Az évek során azonban szakspecifikusabb gondolkodás nyert teret a 

neoklasszikus közgazdaságtanban, (miközben a kulturális antropológia vizsgálata is mélyült) 

ennél fogva egyre jobban és jobban különült el egymástól a két terület. 

Tegyük fel, hogy ez a két személy mégis összetalálkozik. Vajon mutatják-e a 

legcsekélyebb érdeklődést is egymás iránt? Van-e bennük bármi közös, ami egy kapcsolat 

alapját képezheti? És ha összejönnek, vajon mi jó sülhet ki, két ennyire eltérő személyiség 

találkozásából? Mielőtt válaszokat keresek a feltett kérdéseimre, próbáljuk meg feltérképezni 

ezt a rafinált és kifinomult, túl érzékeny és kiszámíthatatlan nőszemélyt, akit Kultúrának 

neveztünk el. 

                                                
1 Throsby, David (2001): Economics and Culture. Cambridge University Press, Cambridge, 2004. p. XI. 
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A kultúra 
A kulturális kutatások mindegyike azzal az alapkérdéssel küzd meg elsőként, hogy mit is 

értünk a kultúra kifejezése alatt. Mit gondol a hétköznapi ember, amikor azt mondja valakire, 

hogy kulturált, vagy mit nevezünk kulturális értékeknek? Miért állítjuk azt, hogy az egyik 

közösség merőben eltér a másiktól, és miért definiáljuk ezt sok esetben kulturális 

különbségként? Mire gondolt az Olvasó, kutatásom címének értelmezésekor, és egyáltalán 

mire gondoltam én, amikor belevágtam a tanulmány megírásába? A következő bekezdéseket 

ezen kérdések megválaszolására szentelem, és igyekszem értelmet adni az amúgy száraznak 

tűnő, definíciókkal terhelt szövegrésznek. 

Fogalom meghatározás 
Amikor egy kifejezés beható, és nem csupán felszínes (mondhatni kötelességszerű) 

tanulmányozását célozzuk meg, akkor a legérdekesebb dolog a szó etimológiai vizsgálata. 

Nyilván ezt nem fogom sokáig taglalni, de néhány sor erejéig engedjék meg, hogy elidőzzek 

benne. Tehát mi is a kultúra? A szó eredetileg a latin ’colere’ igéből származik, és ennélfogva 

művelést jelent. Elsősorban a föld művelésére, ápolására használták, majd később a lélek 

művelésére is kiterjesztették. Fő területei tehát az etika és a pedagógia. „Az eddigiek alapján 

a kultúra általános fogalmát meghatározhatjuk egyrészt valamiféle olyan teremtő 

tevékenykedés felől, mely egyfajta belső viszonyulást és magatartást fejez ki, másrészt e 

tevékenységek objektivációi, tehát a vallás és az állam, a művészet a tudomány, a nyelv, a jog, 

stb. felől is. Azaz a kultúra fogalma magába foglal mindenfajta teremtő tevékenységet és azok 

eredményeit, ekképp valamiféle értéket is.” 2 - fogalmazza meg Kondor. Érdekes tény, hogy a 

Teremtés könyve szerint3 az ember rendeltetése is a művelés ezen tevékenységéhez 

kapcsolódik. 

A továbbiakban mások kultúra-definícióiból is szemezek, annak érdekében, hogy egy jól 

megfogható, körülhatárolt (és ezáltal vizsgálható) jelenséghez jussunk. A Magyar Értelmező 

Kéziszótárban tárgyszavunknál háromféle definíciót olvashatunk. Elsősorban kultúra alatt 

értendő „az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége. A 

művelődésnek valamely területe, ill. valamely korszakban, valamely népnél való 

megnyilvánulása.”4 A civilizáció kifejezéssel rokon értelműnek tekinthetjük a kultúrát, de 

míg előbbi inkább a technikai fejlettségre utal, addig címszavunk magában foglalja a szellemi 

                                                
2 Kondor Zsuzsanna: A kultúra fogalmának és tartalmának változása Cicerótól Carey-ig. Forrás: 
http://www.phil-inst.hu/uniworld/kkk/crosscul/kondor/1.htm (letöltés: 2014.05.06) 
3 „És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt.” (Gen. 2,15.) 
4 Juhász, Gábor et al. (szerk.): Magyar Értelmező Kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. p. 799-800.  
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javakat és a műveltséget is. Másodsorban a kéziszótár az emberek művelt mivoltára használja 

a kultúra kifejezést. Harmadsorban pedig – ahogy ezzel bizonyos élelmiszerek csomagolásán 

is gyakran találkozunk – a biológiai értelemben vett tenyészetet jelenti a szó.  

A Britannica Hungarica felhívja figyelmünket a kultúra egyéb aspektusaira, tárgyi 

megnyilvánulásaira is. Benne a kultúra „az emberi ismeret, meggyőződés és magatartás 

összefüggő elemeiből kialakuló rendszer. (…) Magában foglalja a nyelvet, a különféle 

eszméket, hiedelmeket, szokásokat, tabukat, szabályokat, kódokat, intézményeket, eszközöket, 

technikákat, művészeti alkotásokat, rituálékat, szertartásokat, valamint egyéb kapcsolódó 

elemeket.”5 Természetesen a kultúrát kisebb közösségekre, nemzetekre, etnikumokra is 

értelmezhetjük.  Kluckhohn, a kultúraközi kommunikáció kutatója is saját definíciót alkotott, 

amely szűkebb csoportokra is alkalmazható. Szerinte a „nemzeti kultúra azoknak az 

érzéseknek, reakcióknak és megszokott, hagyományos gondolkodási formáknak az együttese, 

amelyek egy adott társadalom tagjainak problémamegoldó gyakorlatát és módjait egy adott 

időpontban jellemzik.”6 Meghatározása szerint tehát a percepcióinkat és az ezekre irányuló 

válaszunkat nagyban befolyásolja a közeg, amelyben élünk/szocializálódtunk, hisz ebből 

indulnak ki gondolataink, döntéseink, és cselekvéseink (szokásaink). 

Az egyik legátfogóbb, ugyanakkor konkretizált meghatározást véleményem szerint az 

UNESCO7 adja, melynek értelmezésével sikerült megalkotnom saját kultúra-definíciómat is. 

A kultúra magában foglalja egy csoport vagy a társadalom egészének különböző szellemi, 

anyagi, intellektuális és érzelmi vonásait, amely tartalmazza a közösség művészetét, 

életstílusát, az együttélés módjait, értékrendszerét, hagyományait és hitét. 

A definíció alapján láthatjuk, hogy rendelkezünk egy bizonyos kollektív, szellemi 

beprogramozottsággal (erről Hofstede8 is írt), amelyből táplálkoznak szokásaink és 

értékrendszerünk. A kultúra eltérő rétegeit, látható és rejtett elemeit érdemes 

megkülönböztetnünk. A következőekben eltérő szemléltető eszközök segítségével kívánom 

strukturálni azt a nagy halmazt, amelyet a kultúra gyűjtőfogalmán értünk. 

                                                
5 Halász, György (szerk.): Britannica Hungarica. Világenciklopédia, XI. kötet. Magyar Világ Kiadó, Budapest, 
1998. p. 121. 
6 Kluckhohn, F., Strodbeck, F. L. (1961): Variations in Value Orientations. Evanston, IL. Row, Peterson. 
7 UNESCO (2009); The 2009 UNESCO framework for cultural statistics. UNESCO Institute 
for Statistics. Forrás: http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/FCS09_EN.pdf (letöltés: 
2013.11.20) 
8 Holland szociálpszichológus, a nemzeti és szervezeti kultúrák szakértője. Hofstede, Geert (1993): Cultures and 
Organizations: Software of the Mind. Administrative Science Quarterly (Johnson Graduate School of 
Management, Cornell University) No. 38 Vol. (1) p. 132–134. 
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A kultúra elemei 
Tapasztalataim szerint a hétköznapok során legtöbbször a kulturális termékeket és tárgyi 

elemeket azonosítjuk a kifejezéssel, ugyanakkor a kultúra szó ennél sokkal többet takar (amint 

a definíciókból is láthattuk). Trompenaars9 a hagyma rétegeihez hasonlítja a kultúra egyes 

elemeit. A legkülső (explicit) réteg tartalmazza a kultúra látható elemeit, mint a művészetek, a 

nyelv, gasztronómia, és így tovább, amelyek a mélyebb rétegek kifejezésmódjai, 

szimbólumai. A középső rétegben találhatóak a normák és értékek. Előzőek a közösség 

számára elfogadott értékeket jelenítik meg, erre alkotnak szabályokat, míg utóbbiak az ideális 

viselkedést, a jót és rosszat határozzák meg. (Társadalmi feszültségek általában az értékektől 

eltérő normaalkotás esetében jönnek létre.) A modell legbelső, implicit rétegét az 

alapfeltevések (axiómák) adják. Ezek általában olyan válaszok, amelyek a civilizáció 

legalapvetőbb működéséhez, a túléléshez szükséges megoldásokat mutatják.  

A kultúra elemeit sokan mások is megkülönböztették, Rudnak disszertációja 

tartalmazza az elméletek összefoglaló táblázatát, melyet az alábbiakban közlök. 

1. ábra 
A kultúra elemei, összefoglaló táblázat 

A KULTÚRA 
ELEMEI 

Brinkerhoff, 
White Schreyögg Goldman 

Bassis 
Gelles 
Levine 

Hofstede Trompenaars Rosengreen 
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Nem 
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Látható 
Nem 

látható 

6 fő 
elem 

Észlelhető 
Nem 

észlelhető 

Explicit 
Középső 
Implicit 
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SZIMBÓLUMOK 
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TUDOMÁNY 
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GONDOLKODÁSI 
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  NL     

ALAP-
FELTEVÉSEK 

 NL NL   I  

Forrás: Rudnak10 (2010) p. 18. alapján Saját szerkesztés 

                                                
9 Trompenaars, Fons (1995): Riding the waves of culture. Nicholas Bredlay Publishing, London.  
10 Rudnak, Ildikó (2010): A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében. 
Doktori értekezés, Szent István Egyetem, Gödöllő.  
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A táblázatból kiolvasható, hogy a legtöbb kutató szellemi (NL=nem látható/ NE=nem 

észlelhető) és anyagi (L=látható vagy É=észlelhető) tartományokra bontotta a kultúrát. 

Előbbiek mindegyikét sötétszürke színezéssel láthatjuk az ábrán, míg a materiális elemek 

halványszürke kiemelést kaptak. Érdemes figyelembe vennünk azt is, hogy a kétféle réteg 

között nem mindig egyszerű a határvonalak meghúzása (középszürke átmenet).  

Mindezt illusztrálja Hall jéghegy-modellje is, amely rávilágít arra, hogy a kultúra 

felszíni elemei sokkal mélyebben gyökereznek, mint azt sokszor feltételezzük.11 Sőt mi több, 

az elsőre nem észlelhető rétegek jóval szerteágazóbbak, a kultúra 9/10-ed részét teszik ki. 

2. ábra 
A kultúra látható és rejtett elemei 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Hall kulturális koncepciója alapján 

 

Kulturális értékek és tevékenységek 

Az egyik legátfogóbb, nemrégiben készült tanulmány12 szerint a kulturális közösségeket 

megkülönböztethetjük egymástól regionális (városi/vidéki), vallási, etnikai vagy politikai 

                                                
11 Hall, Edward T. (1976): Beyond Culture. Anchor Books, New York.  
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alapon, ill. generációs szempontokat is figyelembe vehetünk (pl. ifjúsági kultúra). A 

csoportokat azonosíthatjuk különböző jelek, szimbólumok, nyelvhasználat, célok, viselkedés 

és hagyományok alapján. Ezeknek a belső értékeknek a kifejeződései mind az adott közösség 

identitását és hovatartozását jelzik. 

A kultúra témájában készített statisztikai elemzések sok esetben az egy országban 

előforduló kulturális tevékenységek számosságát és minőségét, annak fogyasztását vizsgálják. 

A definíciókból következően a kulturális tevékenységek három fő összetevőjét nevezhetjük 

meg:  

- a kulturális értékek kifejezéséhez kapcsolódnak; 

- szimbólumok létrehozásában és közvetítésében gyökereznek; 

- sok esetben szellemi tulajdonvédelem kapcsolódik hozzájuk (jogdíjak). 

Az uniós kutatások többnyire együtt kezelik a kulturális és a kreatív iparágakat. A 

statisztikai kimutatások az alábbi tevékenységi köröket vizsgálják:13 

a) Művészeti tevékenység: vizuális művészetek (rajz, festészet, szobrászat, 

fotózás), előadó művészet (színház, tánc, cirkusz), művészeti örökség 

(múzeumok, műgyűjtemények és antik piacok, könyvtárak, régészeti 

tevékenység, levéltárak). 

b) Kulturális iparág: film- és videógyártás, rádió- és televízió-sugárzás, 

videójátékok, könyv- és lapnyomtatás, zene.  

c) Kreatív szektor: dizájn (divattervezés, belsőépítészet, grafika), építészet, 

reklámipar.  

Megállapíthatjuk tehát, hogy a (gazdasági) döntéshozatal szintjén kultúra-kutatás alatt az 

egyes tagországok szűken vett, kulturális fogyasztását mérik. A kutatók szerint ennek 

mennyisége, minősége (habár ezt már kevesen vizsgálják) és az infrastruktúra megléte, 

állapota hatással bír később az államok gazdasági teljesítményére.  

A téma aktualitását jelzi, hogy az Európai Bizottság is több tanulmányt készíttetett arra 

vonatkozóan, hogy miként lehetne kiaknázni a kulturális tevékenységekben rejlő gazdasági 

hasznokat, mind a helyi, regionális, és nemzeti szintű fejlesztések terén. Érdemes szem előtt 

tartani, hogy ezek a tanulmányok a kultúrát szűken értelmezik, a közigazgatásilag 

megkülönböztetett, kulturális szektort elemzik. A 2011-2014-es időszakra vonatkozó 

                                                                                                                                                   
12 ESSnet Culture (2012): European Statistical System Network on Culture – Final Report. European 
Commission, Luxembourg. Forrás: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/ess-net-
report-oct2012.pdf (letöltés: 2013.11.20) 
13 KEA (2006): The Economy of Culture in Europe. Study prepared for the European Comission. KEA European 
Affairs, Brussels, 2006. Forrás: http://www.keanet.eu/ecoculture/studynew.pdf (letöltés: 2013.09.21) 
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Kulturális Kézikönyv14 a kulturális és kreatív iparágak (továbbiakban KKI szektor) 

megerősítésének hatásmechanizmusát is kidolgozta (ld. 4. ábra).    
3. ábra 

A KKI szektor fejlesztési keretei 

 
Forrás: EU kulturális kézikönyv (2012) p. 4. 

A folyamatábra alapján láthatjuk, hogy a fejlesztések előkészítése feltérképező tanulmányok 

szerkesztésével indul. A fejlődés alapját természetesen itt is az infrastruktúra (intézmények, 

kommunikáció) javítása képezi, melynek megfelelő háttért biztosítanak a különböző stratégiai 

megfontolások. Uniós javaslat a kreatív üzletágak létrehozása is (ebben a skandináv országok 

élenjárnak), melyek hozzájárulnak a vállalkozások versenyképességének növeléséhez. A 

kulturális és kreatív iparág fejlődése tovagyűrűzik a társadalmi mechanizmusok megújulására.  

Az Európai Bizottság által felügyelt kultúrakutatásokat áttekintve megfigyeltem, hogy 

azok többnyire a legszűkebben értelmezett kultúra elemekkel foglalkoznak. Hall jéghegy-

modelljére visszatekintve azokat a felszín feletti rétegeket vizsgálják, amelyek statisztikai 

módszerekkel könnyebben megragadhatóak. Ez egy kicsit olyan, mintha a Throsby által 

                                                
14 OMC (2012): European Agenda for Culture – Work plan for culture 2011-2014. European Union Open 
Method of Coordination Expert Group on Cultural and Creative Industries, Brussels. Forrás: 
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/120505-cci-policy-handbook.pdf (letöltés: 
2013.11.17) 
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Kultúrának nevezett hölgyet olyan módon leegyszerűsítenénk, hogy csak a szoknyájáról 

beszélünk. Láthatjuk azonban, hogy van bizonyos szintű összefüggés a kulturális szektor és a 

gazdasági szektor között, és ezt a későbbiekben Nyugat-Dunántúl régiójára vonatkozóan is 

számszerűsíteni kívánom. Ugyanakkor megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy vajon csak 

ez a szűken értelmezett kultúra képes-e befolyásolni a gazdaságot? Lehet-e olyan aspektusa 

kutatásom tárgyának, amely szintén meghatározza a gazdasági teljesítményt? A kultúra szűk 

értelmezéséről most áttérek a tágabb értelmezésre, és annak gazdaságbefolyásoló szerepére. 

A gazdálkodás társadalmi tőkéje 

 „Nem abból kell kiindulni, hogy mennyi pénz kell a kultúrához, hanem hogy mennyi 

kultúra kell a pénzhez” – írja Vitányi István,15 akinek szavai útjelzői lesznek a fejezet további 

részének. Ebben az olvasatban az emberek értékrendje, tudása, normarendszere, gondolkodási 

sémái és alapfeltevései döntő befolyással bírnak az anyagi javak létrehozásában.  

A kultúra tágabb értelmének vizsgálatához segítségünkre lesz a humán tőke 

szakirodalma, melynek fogalmi magyarázatával indítok. A termelés-irányú megközelítésben16 

Thurow az egyén termelőképességével, tehetségével és tudásával hozza összefüggésbe a 

humán tőkét, mely révén termékek és szolgáltatások állíthatók elő. Más megfogalmazásban az 

„emberi tőke az ember részét képezi, tőkének tekinthető, mert a jövőbeli szükséglet 

kielégítésének vagy a keresletnek, esetleg mindkettőnek a forrása.”17  Schultz és Thurow 

megfogalmazása egyrészt eszünkbe juttatja Hall jéghegy-modelljének elemeit, másrészt azt az 

üzenetet közvetíti számunkra, hogy a fizikai tőkéhez hasonlóan a felsorolt elemek bizonyos 

beruházások útján tovább növelhetők.  

  Az OECD 1998-as tanulmánya még inkább bizonyítja a kulturális tőke és a gazdasági 

haladás kapcsolatát. Szerintük „a humántőke-állomány a tudás, a kompetenciák és egyéb 

olyan gazdaságilag releváns tulajdonságok összessége, amelyekkel a munkaképes korú 

népesség rendelkezik.” 18 Hasonlóképpen fogalmaztak 2001-ben is, amikor így írtak a humán 

tőke szerepéről: „az egyénben megtestesült tudás, készségek, kompetenciák és sajátosságok, 

amelyek megkönnyítik a személyes, a társadalmi és a gazdasági jólét megteremtését.” 19 

Amikor tehát a tágabb értelemben vett kultúra gazdasági hatásait vizsgáljuk, akkor a 

szakirodalom humán tőkéről szóló részét is érintjük. Ennek jelentősége megnyilvánul a 

                                                
15 Vitányi Iván (1997): A magyar társadalom kulturális állapota. Maecenas, Budapest. 
16 T. Kiss Judit (2012): A humán tőke statisztikai mérhetősége. Statisztikai Szemle, 90. évf. 1. sz. 64-88. 66. o.  
17 Schultz (1983): Beruházás az emberi tőkébe. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 71. o. 
18 OECD (1998): Education at a Glance, 1998. OECD Indicators. Centre for Educational Research and 
Innovation, Paris. 24. o. 
19 OECD (2001): The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital. Paris. 
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társadalom kreativitásában, az új ötletek létrehozásában. Ilyen módon tehát a humán tőke a 

termelés fontos alapfeltétele, inputja, melynek minősége nagyban befolyásolja a kibocsátást.  

Amint a kultúrát humán tőkeként értelmezzük, úgy egy olyan képességpotenciálról 

beszélünk, amely bizonyos tekintetben egy adott agglomeráció adottságának tekinthető, 

fejlesztésére hosszabb távú beruházások szükségeltetnek. Somogyit idézve: „egy nemzet 

emberitőke-beruházásainak gyümölcse, mint képességpotenciál áll rendelkezésre. Jelentős 

hiba lenne, ha kizárólagosan az oktatásra, kutatásra, egészségügyre és migrációra fordított 

összegekre vezetnénk vissza egy társadalom termelési teljesítményét. Annyi viszont 

bizonyosan állítható, hogy az emberitőke-modellek által számon tartott képességpotenciál – 

még ha bizonyos fenntartásokat hangsúlyozunk is – és egy nemzet gazdasági sikerei között 

nagyon szoros az összefüggés.”20 Érdemes lehet tehát megvizsgálni, milyen minőségű 

képességpotenciál áll rendelkezésre egy adott földrajzi területen. A humán tőke összetétele 

időben is változhat, ahogy például a magyar képességpotenciálról elmondható, hogy a 

kiegyezés idejében érte el egyik csúcspontját. Akkoriban élt több polihisztorunk, mint például 

Eötvös József vagy Herman Ottó, és Nobel-díjasaink java része is. A magyar 

képességpotenciál vizsgálata, a változás hátterében zajló folyamatok elemzése nem célja 

ennek a dolgozatnak. A későbbiekben rövid, de megítélésem szerint hasznos kitérő erejéig 

azonban érinteni fogom a világ egyik legismertebb és elismertebb képesség-mérésének 

magyar eredményeit, a PISA-felmérés egyes kérdéseit. 

Czeizel Endre orvos-genetikus szerint a tehetségek – vagy a tudós szóhasználatában 

géniuszok – kibontakozásának alapvetően négy feltétele van. A szülőktől, az iskolától 

(pedagógusok), a társadalomtól származó minták ill. elvárások, és a saját motiváció, 

eltökéltség határozza meg, hogy ki mit érhet el az életben. (Korábbi ismereteink tükrében 

ezen a ponton ismét a tágabb értelemben vett kultúra befolyását fedezhetjük fel.) A gazdasági 

haladást nyilvánvalóan meghatározza, hogy egy társadalom tagjai mennyire képesek 

felszabadítani az önmagukban és környezetükben rejlő potenciált. Véleményem szerint a 

kultúra szerepe olyan módon érhető tetten, hogy támogató vagy akadályozó légkört alakít ki a 

tehetségek kibontakozásában. „A magyar nemzet jövője pedig jórészt a kivételes adottság 

felismerésének, fejlesztésének és érvényesülésének a függvénye”21 – írja Czeizel professzor.  

 Ugyanakkor nem csupán nemzeti, hanem helyi vagy regionális szinten is érdemes 

figyelmet fordítani a kultúra szerepére. Egy adott ország kultúrája mellett olyan helyi 
                                                
20 Somogyi-Józsa-Somogyi (2011): A magyar emberitőke-állomány állapota. L’Harmattan Kiadó, Budapest. 92. 
o. 
21 Czeizel E. (1998): A művészi tehetség korai felismerése és fejlesztésének pedagógiai kérdései. Forrás: 
www.art.pte.hu/muveszetterapia/download/laczo/czeizel-kecskemet.rtf (letöltés: 2014.04.29) 
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sajátosságok is megjelenhetnek, amelyek nemzetközi versenyelőnnyel vértezhetik fel az adott 

tájegységet. A kultúra támogató légkört képezhet a helyi összefogások létrejöttéhez, 

klaszterek és hálózatok kialakításához is.22 A társadalmi tőke regionális gazdaságban betöltött 

szerepét vizsgálta Patik Réka is. Cikkében az alábbi hipotézist fogalmazza meg: „A kérdésre 

tehát, hogy miért figyelhetőek meg egyes helyek gazdasági élete között látványos 

különbségek, kiinduló hipotézisünk alapján válaszolunk: a „csomósodás” megjelenése a helyi 

társadalom és kultúra által teremtett feltételek között lehetséges vagy ellehetetlenített 

együttműködések függvénye. Vagyis a hálózatok létrejöttét a helyi társadalom és kultúra teszi 

lehetővé vagy lehetetleníti el.” 23 Három évvel később keletkezett doktori disszertációjában 

ismét foglalkozik a témával, immár állításként fogalmazza meg a következőket: „A társadalmi 

tőke tehát a személyek közti kapcsolatokból táplálkozó, gazdasági előnyöket is hordozó 

„eszköz”, mely a klaszteresedésben a fentiek alapján kiemelt szerepet játszik. Megfelelő 

magyarázó erővel bír ahhoz, hogy a közgazdasági elméletek által a hálózatosodás 

vizsgálatában hagyott fehér foltokat tartalommal töltse meg. Képes továbbá az empirikus 

megfigyeléseknek egységes hátteret adni.”24 Kijelentésének alapjául a dél-alföldi régió 

vizsgálata szolgált, ahol az egyes kistérségekben a klaszterek kialakulását, és ezzel 

párhuzamosan a társadalmi tőke erősségét kutatta. Habár regionális szinten a társadalmi tőke 

hiányosságait észlelte a kutató, egy települést kiemelt a disszertáció. Mórahalom térsége a 

dolgozat alapján pontosan azt példázza, hogy a gyengébb infrastrukturális adottságok ellenére 

a társadalmi tőke jelenléte segítséget adhat a kistérségi együttműködések létrejöttében, és a 

gazdasági megerősödésben.  

Konklúzióként Richta sorait idézem: „A fejlődés bizonyos fokán szükségképpen 

megmutatkozik, hogy a társadalmi termelőerők és az emberi életerők megsokszorozásának 

leghatékonyabb módja magának az embernek a fejlődése, az ember képességeinek, 

alkotóerejének fejlődése, végül pedig az emberé, mint öncélé.”25 

 

                                                
22 European Commission (2002b): Regional clusters in Europe. Observatory of European  
SMEs. 2002/No.3. European Communities, Luxembourg. 
23 Patik Réka: A társadalom és a kultúra hatása a hálózatosodásra. In: Czagány L. – Garai L. (szerk): A szociális 
identitás, az információ és a piac. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei, 2004. JATEPress, Szeged, 168-
185., 169. o.  
24 Patik Réka (2007): A klaszteresedés lehetőségei és vizsgálata a kevésbé fejlett régiókban: példák a Dél-
Alföldről. Doktori értekezés, SZTE Gazdaságtudományi Kar. 124. o. 
25 Richta, R. et al. (1968): Válaszúton a civilizáció. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 37. o. 
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A kultúra szintézise 
Ismerjük már a kultúra etimológiai hátterét, különböző megfogalmazásait és értelmezésének 

kettős (szűk és tág) jellegét. Ahogy az az életben lenni szokott, itt sem határolhatjuk el élesen 

egymástól ezeket a rétegeket, éppen ezért megpróbáltam rendszerbe foglalni a kultúra 

gazdaságfejlesztő mechanizmusát. Kutakodásom során találkoztam egy összefoglaló cikkel, 

amely a magyar kultúra állapotáról szól.26 Az írás később elkalauzolt Kapitány Ágnes és 

Gábor témába vágó tanulmányához, melyet személyes megkeresés útján megkaptam a 

szerzőpárostól. Munkájuk rávilágított a kultúra mibenlétére, legfontosabb kérdéseire, melyből 

a következőekben több gondolatot is közlök (dőlt kiemeléssel).27  

Már korábbi vizsgálataim során is felfedeztem, hogy egy terület vagy szervezeti 

egység gazdasági fejlettségét alapvetően meghatározza az emberek mentalitása, erkölcsi 

beállítódása.28 Amit korábban csak kapiskáltam, azt Kapitányék írása sokszorosan aláhúzta:  

„Ha érteni akarjuk, hogy egy társadalom mitől tud innovatív lenni, előretörni vagy 

éppen lemaradni a társadalmak versenyében – ez nagymértékben a (tág értelemben 

vett) kultúra kérdése. Ha a nehézségek okát a társadalom megosztottságában véljük 

felfedezni: a kultúra kérdéseinél vagyunk. Ha a társadalmat az 

optimizmus/pesszimizmus dimenziójában próbáljuk megítélni, annak mérlegelésekor, 

hogy mitől optimista vagy pesszimista egy társadalom, a kultúra kérdéseinél 

vagyunk. Ha a vállalkozó képesség hiányáról vagy a bürokratikus beidegződésekről, 

a “feudális” kapcsolatrendszerekről vagy a “gulyáskommunizmus” iránti 

nosztalgiákról panaszkodunk, a kultúra kérdéseinél vagyunk. Minden gazdasági, 

politikai, etikai problémaforrás kapcsán a kultúra kérdéseinél vagyunk.” (1. o.) 

A gazdaságfejlesztés kérdéskörét vizsgálva tehát elemi összefüggések rejlenek a kultúra 

talaján, amely sokkal inkább befolyásolja a társadalom működési mechanizmusait, mint azt 

gondolnánk. A probléma – amellyel a kutatási kérdések meghatározásakor szembesültem – 

talán éppen abban rejlik, hogy a kultúrának két eltérő síkja van, és ki egyiket, ki másikat 

gondolja lényegesnek. Beszélgetőpartnereim közül legtöbben a társadalmi elit 

                                                
26 Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér (2009): Jelentés a magyar kultúra állapotáról – Átfogó 
körkép. Forrás: http://mta.hu/fileadmin/2009/strategia/Magyar_kultura.pdf (letöltés: 2014.03.25) 
27 Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: A kultúra változása – Változások kultúrája. In: Hankiss Elemér, Füstös 
László: Vészjelzések a kultúráról – Jelentés a magyar kultúra állapotáról. L’Harmattan Kiadó, 2009.  
A tanulmány a szerzők eredeti dokumentumaként került birtokomba, így a hivatkozások oldalszáma egyessel 
kezdődik, melyeket az idézett szöveg után zárójeles megjegyzésként közlök. (Ennek oka az, hogy a publikált, 
szélesebb tömeg számára is elérhető változathoz sajnálatos módon nem sikerült hozzáférnem.) 
28 Gábora Bernadett (2010): Biblia a gazdaságban, gazdálkodás a Biblia szerint. TDK dolgozat, Partiumi 
Tudományos Diákköri Konferencia, Nagyvárad, 2010. 



 13  

színházlátogatási gyakoriságát (magas kultúra) vagy a szélesebb rétegek könyvolvasási 

szokásait elemezték volna az én helyemben. Úgy gondolták, hogy a jegyeladások, a 

fesztiválra érkezők száma és egyéb forgalmi (esetleg minőségi) tényezők befolyással lehetnek 

a gazdaságra. Én sem zártam ki ennek eshetőségét, ugyanakkor a „kultúra gazdaságfejlesztő 

szerepeként” sokkal mélyebb beidegződésekre, erkölcsi alapállásra gondolok. A fent idézett 

szerzőpáros szerint a kultúrafogyasztás kérdése csak a kultúra felszín feletti, szűk dimenzióját 

jelenti. Ha visszaemlékezünk Hall jéghegy-modelljére, akkor a lényegi részek, melyek a hegy 

90%-át kiteszik, pontosan a felszín alatt találhatóak, melyet Kapitányék terminológiájában a 

„tág értelemben vett kultúra” kifejezése jelöl.  

Érdemes újra elolvasnunk az előző idézet utolsó mondatát. A tételmondat szerint 

minden gazdasági problémaforrás kapcsán a kultúra kérdéseinél vagyunk – ez egy nagyon 

erőteljes állítás. Nem azt mondja, hogy egy adott terület anyagi helyzete, gazdasági 

teljesítménye meghatározza, hogy milyen az ott élők kultúrája vagy kulturáltsága, hanem épp 

az ellenkezőt állítja. Hozzászoktunk a gondolatmenethez, miszerint a gazdagabb területek 

lakói nagyobb anyagi biztonságban élnek, több szabadidővel rendelkeznek, nagyobb 

jövedelmet költenek a turizmusra vagy kultúrára, és ennél fogva boldogabbak a szűkebb 

lehetőségekkel bíróknál. Mi lenne, hogyha ezt az érvelést a feje tetejére állítanánk? Az idézett 

szerzőpáros lényegében ezt tette. Így tehát, egy terület boldogulása, gazdasági teljesítménye 

nem forrása, hanem következménye a kultúrának, mégpedig a tágabb értelemben vett 

kultúrának. Hogy mindebben milyen szerepet töltenek be az olvasási szokások, a kulturális 

események látogatása vagy egyéb kulturálódási tevékenységek, azt így magyarázzák: 

„A szűkebb kultúra fejlesztésének nem az a lényege, hogy növekednek az olvasási 

mutatók, az egyes kulturális termékek fogyasztóinak száma, több a kulturális 

intézmény, stb. Természetesen ezek nagyon fontosak, de a lényegi változások abban a 

folyamatban ragadhatók meg, ahogy a szűkebb értelemben vett kultúra súlyának 

növekedésével erősödik (integráltabbá, aktívabbá lesz) az adott társadalom tágabb 

értelemben vett kultúrája, ez növeli az adott társadalom belső erejét, és kifelé is 

eredményessé teszi. Az oktatásra, a kultúrára való ráfordítás végül mennyiségileg is 

mérhető eredményeket, s például gazdasági felzárkózást is indukál (mint többek 

között a finn, a szlovén vagy az ír példa bizonyítja), de nem ez a lényege, hanem az, 

hogy a kultúra minőségileg erősödik (koherensebb, kiegyensúlyozottabb, 

természetesebb lesz), és minden további pozitív következménynek ez a kulcsa.” (41-

42.o.) 
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Összességében úgy látom, hogy a kultúra kutatásakor kettős felmérést érdemes 

folytatni. Egyrészt elemezendő a kulturális javakhoz való hozzáférés mértéke, az 

intézményrendszer állapota és kihasználtsága, esetlegesen a kultúrafogyasztás orientációja, a 

kereslet és kínálat minősége. Ebben több országos volumenű kutatás is segítségemre lehet, 

melyek eredményei szintetizálhatóak. Ez volna a kultúra szűk értelemben vett elemzése. 

Másrészt a tágabb kultúra kutatásakor a társadalom magatartás- és értékrendjét érdemes 

vizsgálni, amely a gazdasági teljesítményt is megalapozza. A továbbiakban alkalmazandó 

modellt az alábbi ábra mutatja.  

4. ábra  
A kultúra hatása a gazdaságra 

 
 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Az ábrán látható egy központi, az élet szinte minden dimenzióját meghatározó elem, amely a 

társadalom magatartás- és értékrendjét tartalmazza. Ennek látható vetületét mutatja a kultúra 

szűkebb értelmezése, amely az emberek kulturálódási lehetőségeire és szokásaira reflektál. Ha 

például egy nép kultúrájában erőteljes, központi elem az írásbeliség, ez annak olvasási 

szokásaiban is megnyilvánul. A kultúrafogyasztás maga is alakítja az emberek értékrendjét, 

növelheti a társadalom belső erejét, bár ennek hatása hosszú távon jelentkezik. Ebből az 

erőből, a kreatív- és kezdeményezőkészségből indul ki a gazdaság teljesítménye, az innováció 

realizálódása. Végül az elkölthető jövedelem és a terület fejlettségi szintje nyilvánvalóan 

visszahat a kulturális intézményrendszerre és a fogyasztási szokásokra is, ez jelenik meg az 

alsó, szaggatott vonalon.  

 

A kezdeti metaforánkat alkalmazva most már tisztább képünk van Kultúra Kisasszonyról. 

Találkoztunk legfőbb ismertetőjegyeivel, rácsodálkoztunk személyiségének összetettségére, 

és megállapítottuk, hogy a köznyelv általában csak a szoknyájáról beszél. Ezután kissé 

részekre bontottuk az ún. „szoknyát”, vagyis a kulturális szektorokat és tevékenységeket. 

Miután ezt megtettük, ráeszméltünk a kultúra meghatározó voltára, Kapitány Ágnesék 
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munkájára hivatkozva. Ha továbbra is tartani szeretnénk a metaforát, akkor most már úgy 

látjuk, hogy Gazdaság Úr léte és életminősége Kultúra Kisasszony állapotától függ – a kultúra 

tehát eredőként, kvázi „édesanyaként” jelenik meg. Elérkezett az idő, hogy modellezzük 

Kultúra Kisasszony és Gazdaság Úr találkozását, a két tudományterület határmezsgyéjén.  

 

A kultúra konkrétan gazdasági vonatkozásai 

David Throsby, a bevezetésben már idézett kultúrakutató külön könyvet szentelt a kultúra és a 

gazdaság kölcsönhatásainak vizsgálatára.29 Gazdaságfejlesztésről szóló fejezetében felsorolt 

öt lehetőséget, amelyet a kultúra biztosít a gazdaságban. 

- A szegényebb közösségek számára lehetőséget biztosít azáltal, hogy saját kulturális 

ismereteik és termelésük révén kitörhetnek a nehézségekből. 

- A helyi szintű fejlesztések katalizátora, hiszen hidat képez a különböző társadalmi, 

gazdasági és fizikai erőforrások között. 

- A fennálló kulturális javakból bevétel származik, például a városközpontok 

megújítása által, és egyben megőrzi a társadalmilag fontos, természetes örökséget, 

ill. fenntartható, számottevő bevételeket képez a turizmusban. 

- Erősíti a társadalmi tőkét. A kevésbé ismert közösségek megbecsülését és 

megértését/befogadását segíti elő, és a társadalom sokszínűsége a gazdasági 

fejlődést is támogatja. 

- Változatos stratégiákat biztosít a humánmenedzsment számára – tudásalapú, 

dinamikus társadalmat eredményez.30  

Throsby mindenképpen egy gazdasági paradigmaváltást sürget, melyben a jelenlegi áru-

centrikus modellt egy emberközpontú, kulturális gazdaságfejlesztésre cserélik.   

A KKI szektor hozzájárulása a gazdasági növekedéshez 

Elsőként a szűken vett kultúra gazdasági befolyását vizsgálom. A KKI szektor egyesíti a 

kultúra (és kreativitás), valamint a gazdaság területeit, és ezzel konkrét kereskedelmi célokat 

valósít meg. Az alapvető művészeti és egyéb kulturális tevékenységek nagy potenciállal 

rendelkeznek a helyi, regionális és nemzeti fejlesztésekben, tovagyűrűző pozitív externáliákat 

                                                
29 Throsby, David (2001): Economics and Culture. Cambridge University Press, Cambridge, 2004. p. 70-71. 
30 World Bank (1999): Culture and Sustainable Development – A Framework for Action. World Bank, 
Washington DC. 
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generálnak a gazdaságban. Mindezek azonban csak lózungként hatnak napjainkban, ha nem 

bizonyítjuk be számszerűen is hasznosságukat.31 

2003-ban a KKI szektor forgalma Európában 654 milliárd euró volt, ezzel az értékkel 

2,6%-ban járult hozzá az európai GDP-hez. Megemlítendő, hogy ezzel az értékkel a szektor 

magasabb hozzáadott értéket generált, mint az élelmiszer és dohányipar (1,9%), a textilipar 

(0,5%) vagy a vegyipar (2,3%). Miközben az 1999-től 2003-ig tartó időszakban az európai 

gazdaság nominális növekedési üteme 17,5% volt, addig ugyanazon periódusban a KKI 

szektor 19,7%-os növekedést mutatott fel. A statisztikai adatok alapján elmondható, hogy a 

kulturális és kreatív ipar növekedése gyorsabb a teljes gazdaságénál, ebből következően az 

európai fejlődés egy kiemelkedő hajtóerejének mondható. Nem véletlenül szán jelenleg az 

unió egyre nagyobb figyelmet a szektor fejlesztésére. 

A foglalkoztatottsági adatokat vizsgálva, 2004-ben a szektor 4,714 millió európainak 

biztosított állást, ez az aktív népesség 2,5%-át tette ki akkoriban (EU25-re vonatkoztatva). A 

számadatok mellett további érdekesség, hogy a KKI szektor munkatársai az átlagostól eltérő 

munkakultúrát képviselnek. Foglalkoztatottságukra jellemző az időbeosztás nagyfokú 

rugalmassága, a projektjelleg, elvárás a térbeli mobilitás, és az átlagos munkavállalóknál jóval 

magasabb képzettséggel, iskolai végzettséggel rendelkeznek az ott dolgozók. Mindezek a 

jellegzetességek a munkapiaci trendek változását is előrejelzik, a KKI szektor tekinthető a 

modern munkakínálat előhírnökének. 

A kulturális és kreatív ipar további gazdasági szerepe, hogy feltárja, és kiaknázza egy 

adott terület (régió vagy lokalitás) komparatív előnyeit, és az ezekre épülő vállalkozásokat 

támogatja.32 Természetéből fakadóan támogatja a fejlődés alacsonyabb fokán álló régiókat 

(konvergencia régiók), esetükben a megfelelő infrastruktúra kiépítésére koncentrál. A 

szektorban zajló tevékenységek egyéb pozitív externáliákat is generálnak: nyitottabb, 

kreatívabb, aktívabb agglomerációkat eredményeznek. Nemcsak támogatja az iparági 

együttműködéséket, hanem azokból épül fel, a kulturális alapú klaszterek és csoportosulások 

egyre gyakoribbá válnak.  

Az elmúlt évtizedekben a gazdaságfejlesztés alapjául szolgáló ipart felcserélte a szolgáltatás- 

és tudásalapú fejlődés. A kultúra és a kreativitás szerepe ebben a paradigmaváltásban egyre 

megkérdőjelezhetetlenebbé válik.33 Az újszerű kihívások kreatív készségeket igényelnek, 

                                                
31 A következőekben a KEA (2006) által készített, Európai Uniós statisztikai kimutatásokat használom fel.  
32 CSES (2010): Study on the Contribution of Culture to Local and Regional Development – Evidence from the 
Structural Funds. Centre for Strategy & Evaluation Services, Kent (UK). 
33 KEA (2009): The Impact of Culture on Creativity. KEA European Affairs, Brussels. Forrás: 
http://ec.europa.eu/culture/documents/study_impact_cult_creativity_06_09.pdf (letöltés: 2013.11.28)  
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melyet nagyszerűen fejlesztenek a kulturális tevékenységek. A kreatív személyek és 

művészek kulcsfontosságú szerepet játszanak az ötletfejlesztésben, a közösségépítésben. 

A KKI szektor előmozdítja a jólétet, életstílust alkot, erősíti a bizalmat és az összetartást 

a társadalomban. Ezen belül a kreativitás létfontosságú tényező a termék innovációk 

létrehozásában, a márkázásban, az emberi erőforrások kezelésében. A kultúra mindezeken 

túlmenően új megközelítéseket kínál a társadalmi problémák megoldásában, ahol az egyéb 

eszközök nem alkalmazhatók. A városok megújulásában, a bűnmegelőzésben, az egészség- és 

környezettudatos magatartás kialakításában szintén fontos figyelmet fordítanunk erre a 

szektorra.  
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