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„…a vasfüggöny leomlása látszólag egy csapásra hozzákapcsolta Európa mindaddig 

hermetikusan elzárt részét, a keleti blokkot a nyugati világhoz. Az eufória hamar elmúlt, 

s idővel világossá vált, hogy a láthatatlan szellemi és mentális falak lebontása jóval 

fájdalmasabb és hosszadalmasabb folyamat, mint a fizikai falak lerombolása.  

A szellemi vasfüggöny maradványaiba lépten-nyomon belebotlunk;  

ezek akadályozzák a gyors és zökkenőmentes előrehaladást.” 

(András Edit) 
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1 A kutatás tárgya, előzmények, 

problémafölvetés  

1.1 A vizsgálat főbb fogalmainak operacionalizálása 

A művészeti élet és a művészeti piac szereplőinek céljai az értéknövelésben érnek össze. 

Ideális esetben jó minőségű kínálat találkozik képzett, igényes, fizetőképes kereslettel, és 

a műtárgynak nemcsak a művészi értéke emelkedik, de a piaci is. Ezek a folyamatok oda- és 

visszahatnak egymásra.
1
 

A művészeti élet szereplői, a művész, a műkritikus, a művészettörténész, a művészetteore-

tikus, a kurátor, a művészeti intézményvezetők figyelemmel vannak a művészeti piac 

szereplőinek – galériák, műgyűjtők, aukciósházak – tevékenységére. Mindezt segíti az iskolai 

képzés, a nagy művészeti intézmények közönségnevelő programjai, a sajtó. 

Számos útja van egy-egy művész pozicionálásának, kezdve a galériák tevékenységétől, ami 

kiállítások rendezése mellett a gyűjtőkkel való kapcsolattartásra, akár képzésükre is kiterjed, 

a külföldi vásárokon való megjelenésen keresztül a nagy közgyűjteményekben való 

megjelenésekig bezárólag. Fontos, hogy a művész munkái milyen környezetben kerülnek 

bemutatásra, hogy mennyire ismert kurátorok rendezik a kiállításaikat (Joy–Sherry, 2002). 

Nem elhanyagolható faktor a művész különféle megjelenéseinek visszhangja sem, a kritika, 

a művészeti sajtó és szaksajtó szerepe. Számít, hogy a művész munkái milyen köz- és 

magánygyűjteményekbe kerülnek be, továbbá hogy helyük van-e a másodlagos piacon.  

Minél több érdekeltje van annak, hogy egy művész szellemi, esztétikai és anyagi értelemben 

is elismertebbé váljék, annál nagyobb az esély rá, hogy ez a folyamat elinduljon, és emelkedő 

tendenciát mutasson.  

Művészet és piac nem forrt mindig ilyen szorosan össze. A pop art és a posztmodern áthidalta 

a szakadékot a szépművészet és a kommerciális művészet között (Joy–Sherry, 2002). 

A bennfentes és a kívülálló, a művészet és az ipar, a szépművészet és a díszítőművészet 

                                                 
1
 „A művészet pénzzé változtatásában le vannak osztva a szerepek: a művésznek az a dolga, hogy higgyen 

a művészetében, a galériásé az, hogy értékesítse, a kritikusé az, hogy ismertté tegye, a múzeumé, hogy magasabb 

szentséget kölcsönözzön neki, a gyűjtőé, hogy megfizesse.” (Dossi, 2008, 17.) 
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határai mára felszámolódtak (Danto, 1994). Az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában 

kialakult egy erőteljes másodlagos kortárs művészeti piac, melyet aukciósházak, dílerek és 

gyűjtők mozgatnak.
2
  

A modern korban bekövetkezett technológiai robbanás következtében számos olyan 

megoldandó probléma jelent meg a művészetben, ami addig nem létezett. A fotográfia 

megjelenésének következtében a műtárgyak reprodukálhatóvá váltak, ami felvetette a szerző-

ség, az eredeti és a másolat, az egyedi és a tömegesen gyártható kérdését (Benjamin, 1980). 

Erre a problémára a művészeti piac mégis megtalálta azokat a módszereket, amivel a műtárgy 

mint befektetési alap fennmaradhatott. 

A konceptuális művészet számos olyan kérdést vetett fel a műtárgypiac számára, ami 

válaszokat követelt. „Mitől hívunk művészetnek valamit?” A művészet értelmezői, bemutatói 

oldaláról érkező szereplők mára talán fontosabb szerephez jutnak mű és művész 

megítélésében, mint maguk az alkotók. Hogy hol, milyen hírű kiállítóhelyen van egy 

művésznek kiállítása, hogy a kiállítás koncepcióját mennyire elismert kurátor(ok) hitelesíti(k), 

sokszor fontosabb, mint maga a mű, pontosabban olykor a mű szerves része. Minél 

komplexebb narratíva épül egy-egy műtárgy köré, annál fontosabb és értékesebb maga a mű 

(Morgan, 1996). 

Kényes egyensúly ez, ahol nehéz eldönteni, hogy a szereplők nem lépnek-e túl, illetve mikor 

lépnek túl saját kompetenciájukon, s fordul elő akár, hogy egy-egy kiállítás kurátorában több 

alkotó energiát, kreativitást találunk, mint a kiállító művészben. 

Perneczky Géza idézi Vilém Flussernek a linzi Ars Electronicán elhangzott Emlékezetek című 

előadását:
3
  

„Rá fogunk kényszerülni arra, hogy igen sok eddigi fogalmunkat (talán valamennyit) 

revideáljuk majd. Csak példaképpen: a »szubjektum–objektum« kategóriákat az 

»interszubjektivitással« kell majd felcserélnünk. Ezzel a tudomány és a művészet közötti 

különbség is megszűnik majd azonnal, mert a tudomány mint interszubjekív fikció, a művészet 

pedig mint interszubjektív diszciplína válnak majd értelmezhetővé, és mindkettő az ismeretek 

                                                 
2
 „2005 nyarán az aukciós piacon megdőlt egy addig elérhetetlennek számító csúcs. Az aukciók történetében 

először fordult elő, hogy a kortárs művészeti alkotások összes leütésének értéke felülmúlta az impresszionisták 

és a klasszikus modern művekét.” (Dossi, 2008, 14.) 
3
 Flusser, Vilém: Gedächtnisse. In: Ars Electronica. Philosophen der neuen Technologie. Berlin, Merve Verlag, 

1989. 
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megszerzésének a szolgálatában állva, azaz a tudomány úgy, mint egyfajta művészet, a 

művészet pedig, mint a tudományok egy bizonyos változata.”
4
 

Kérdés azonban, hogy amíg Nyugat-Európában és az USA-ban a művészeti élet és a 

művészeti piac szoros együttműködésben működik, hogy zajlik mindez a kelet-európai 

régióban, azon belül is Magyarországon, ahol a piacgazdaság közel fél évszázadig nem 

működött, s ez a mai napig érezhető hiány. 

Míg azokban az országokban, ahol a piacgazdaság töretlenül működött, művészet és piac 

együtt, egymásra hatva fejlődtek, addig a volt szocialista országokban készen kapott 

mintákban kellene otthonosan mozogni közel ötvenéves kihagyás után, de legalábbis egy 

olyan piacon helyet találni, sikerrel érvényesülni, ahol művészet és piac közös fejlődésének 

hagyománya nem szakadt meg, sőt folyamatosan átöröklődött. 

                                                 
4
 Perneczky, 1999.  
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1.2 A magyar művészeti piac 

Magyarországon amellett, hogy a piaci szempontrendszer fél évszázadra megszűnt,
5
 olyan 

rutinok alakultak ki, amelyek a mai napig, huszonöt évvel a rendszerváltás után sem engedik, 

hogy a kihagyás után minden ott folytatódjék, ahol korábban megszakadt. A túlélési 

stratégiákon alapuló szocializáció sokkal masszívabban épült bele a viselkedésmintákba, mint 

hogy azt egy politikai változás (rendszerváltás) az eredeti vágányra vissza tudná terelni. Hisz 

abban az ötven évben, amíg nem működött a piacgazdaság, olyan, a későbbiekben 

meghatározóvá váló gyakorlatok alakultak ki, melyek épp ellenkező irányúak voltak, mint 

ami időközben a világ nyugati felén zajlott.
6
 A szabad kereskedelem mint tabu épült be a 

gondolkodásba. A szellemi javaknál kevés dolog állt távolabb a pénz világánál.
7
  

A kulturális és a gazdasági élet szereplői sok esetben még a rendszerváltás után húsz évvel 

is gyanakodva méregetik egymást. Yosihiro Francis Fukuyama méltán elhíresült Bizalom 

című művében nem véletlenül szentel hosszú oldalakat a posztszovjet államoknak, mikor a 

világ legkülönfélébb társadalmait elemzi a bizalmi működés alapján. Fukuyama alapállítása, 

hogy azok a sikeres nemzetek, ahol társadalom tagjai közötti bizalom szintje magas. 

A kelet-európai utódállamokat elemezve fontos megjegyzést tesz: „Lévén, hogy a kultúra 

etikai szokások összessége, nagyon lassan változik – sokkal lassabban, mint az eszmék. 

Amikor a berlini falat lebontották, és a kommunizmus összeomlott 1989–90-ben, az 

uralkodó ideológiát, a marxizmus–leninizmust Kelet-Európában és a Szovjetunióban egyik 

napról a másikra felváltotta a demokrácia és a piacgazdaság. […] Ami megközelítőleg sem 

                                                 
5
 „Magyarországon a művészeti piac negyven éven keresztül politikai okokból nem létezett, s az azóta eltelt 

tizenkét év alatt sem változott radikálisan a helyzet.” (Beöthy: A tánc a magyarnak.)  
6
 „Néray Katalin: Magyarországon minden fordítva történt. A normális polgári demokráciákban van egy ilyen 

szereposztás vagy hierarchia, ami nem jelent semmi rosszat, csupán annyit, hogy teszem azt a művész nem azzal 

kezdi a pályafutását, hogy kiállít a Modern Művészetek Múzeumában, hanem először talál magának egy 

galériást, vagy a galériás megtalálja őt, akkor kiállít nonprofit kiállítóhelyen, aztán mondjuk egy kisebb 

múzeumban, és a végén esetleg eljut a nagy múzeumba, de lehet, hogy ott soha nem lesz önálló kiállítása, hanem 

kollektív tárlatokon vesz részt. Mindenesetre megvan ez a fokozatosság. Nálunk pont az ellenkezője történt. 

A nyolcvanas években a Műcsarnokban mi olyan promóciós munkát végeztünk a művészekkel kapcsolatban, 

amit egy magángalériának kellett volna elvégeznie, de akkor még nem volt ilyen. Az a baj, hogy a szerepek 

folyamatosan fel vannak cserélődve, senki nem azt csinálja, ami a dolga lenne.” (A galéria nem bolt,1998.) 
7
 „…a közvetlen siker gyanús dolog: mintha a siker egy ár nélküli mű szimbolikus adományát a 

cserekereskedelem »hoci neszére« redukálná. E látásmód működési elvét, amely az evilági aszkézist a majdani 

megbecsülés feltételévé teszi, a szimbolikus alkímia sajátos logikájában lelhetjük meg, amely azt szeretné, hogy 

a befektetések csak akkor térüljenek meg, ha az ember a pénzét (látszólag) elvesztegeti, egyfajta adományként, 

ami csak akkor biztosítja az ellenadományt, az „elismerést”, ha a viszonzás reménye nélkül nyújtjuk; és itt is a 

közbeiktatott időszak szolgál védőernyőül és fedi el szemünk elől a legérdekmentesebb vállalkozásokban is 

benne rejlő profit lehetőségét, ahogy az adományt is ez teszi puszta nagylelkűséggé, elfedve a majdani 

viszonzást.” (Bourdieu, 2013, 169.) 
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tud ilyen gyorsan megváltozni, az a kultúra.” Fukuyama tehát azt állítja, hogy az 

ideológiáktól megszabadulni sokkal egyszerűbb, mint a kultúrát megváltoztatni. A volt 

kommunista társadalmakban számos olyan szokás maradt a rendszerváltást követően is, 

melyek gátjai a kapitalista alapú működésnek. „…az államtól való függés, ami a vállalkozói 

energia teljes kiveszéséhez vezetett, a kompromisszumkészség hiánya, a vonakodás az 

önkéntes együttműködéstől olyan társulásokban, mint a vállalatok vagy a politikai pártok – 

amely nagymértékben hátráltatta a demokrácia és a piacgazdaság megszilárdulását. 

Ezekben a társadalmakban az emberek értelmükkel hozzájárultak ugyan ahhoz, hogy a 

kommunizmust a demokrácia és a kapitalizmus váltsa fel, a »demokrata« reformokra 

szavaztak, de az új rendszer működtetéséhez szükséges társadalmi szokások nincsenek meg 

bennük.”
8
 Márpedig, ahogy Fukuyama mondja, „a kultúra befolyásolta választások forrása 

a szokás”.
9
   

Az amerikai közgazdász szavai mára sem veszítettek sokat érvényességükből. A vállalkozói 

szemlélet félig még mindig a kommunizmus nyújtotta langymeleg biztonságra játszik, kevés 

kockázattal. 

A kelet-európai utódállamok közül mindez azonban sajnos hazánkra jellemző leginkább, 

ahol a rendszerváltással sajnos a tisztességes piac kialakulásának olyan alapvető 

előfeltételei maradtak el, mint a lusztrációval egybekötött privatizáció , melynek egyenes 

következménye lett aztán a járadékvadászat (rent-seeking). Járadékvadászaton azt 

értjük, amikor a politika kegyeltjei olyan versenyelőnyre tesznek szert a piacon, hogy a 

valódi befektetők, kockázatvállalók nem tudnak azzal versenyre kelni. Vagyis amikor 

nem a munka, a teljesítmény, a minőség dönti el, hogy ki marad életben, hanem a 

hatalommal kialakított kapcsolat. Magyarországon a rendszerváltáskor a közélet morális 

megtisztulása elmaradt, és a magántulajdon szentsége és sérthetetlensége sem 

rehabilitálódott. 

Míg normálisan a piac versenyalapú, addig Magyarországon az állami dotáció a mai napig 

folyamatosan beleszól a piaci folyamatokba, és ellehetetleníti annak versenyalapú működését. 

Ennek erőteljes kontraszelektáló hatása van. Nem azok érnek el eredményt, akik a tehetségük, 

munkájuk, hatékonyságuk okán a versenyben kiválasztódnak, hanem azok, akik jobban be 

vannak kötve az állami támogatások rendszerébe (Bognár–Horváth, 2011). 

                                                 
8
 Fukuyama, 1997, 67–68. 

9
 Uo. 58. 



9 

 

Ennek egyik oka, hogy Magyarországon a rendszerváltást az értelmiségi és nem a tulajdonosi 

réteg hajtotta végre. A változás tehát leginkább az ideológia szintjén és nem a tulajdon 

szintjén következett be. Nem volt valódi reprivatizáció, és a reprivatizáción kívüli privatizáció 

sem versenyalapon dőlt el, sokkal inkább a kapcsolatok szintjén (Kolosi, 2007). 
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1.3 Feltételezett gátló tényezők a kortárs magyar 

műkereskedelemben  

Az értéknövelés a kortárs művészetben a művészek, a galériák és a gyűjtők közös érdeke. 

Sokéves tapasztalatom mégis azt mutatja, hogy Magyarországon az esetek többségében úgy 

látszik, mintha a szereplők nem ugyanazért a célért dolgoznának. Azoknak, akiknek 

szerepkörénél fogva partnerként kellene együttműködniük, bizalmatlanok egymással 

szemben. Sok esetben úgy tűnik, mintha a művészek és a galériák nem folytatnának 

egymással érdemi kommunikációt, mintha kevéssé lennének tisztában a másik szereplőt 

foglalkoztató problémákkal, hovatovább nem is érdeklődnének azok iránt. A gyűjtők gyakran 

próbálnak a galériát kikerülve megállapodni a művésszel, ami az esetek nagy részében 

sikerrel meg is történik. A galériák gyakran irreálisan szoros elköteleződést várnak el egy-egy 

művésztől, de cserébe nem tudnak olyan feltételrendszert nyújtani, ami lehetővé tenné, hogy a 

művész maradéktalanul betartsa a megállapodást, és kizárólag a galérián keresztül értékesítse 

műveit. 

A kortárs művészetben is létezik befektetésalapú tehetséggondozás, de Magyarországon 

egyelőre nincsenek olyan professzionális galériák, akik művészeik számára öt–tíz éven 

keresztül megélhetését tudnának biztosítani. Ettől a művészek is kiszolgáltatottnak érzik 

magukat, nem hagyatkozhatnak kizárólag a galériára az egzisztenciájukat illetően. A galéria 

szempontjából egy művész akkor jár el tisztességesen, ha a közösen meghatározott ár alatt 

nem ad el, és minden eladását kizárólag a galérián keresztül bonyolítja. A gyűjtők, noha elemi 

érdekük, hogy az általuk gyűjtött művész munkáinak nőjön az értéke, sok esetben a galériát 

megkerülve, közvetlenül a művésztől vásárolnak, ezzel mintegy ellehetetlenítve a galéria 

működését.  

Ebben a dolgozatban azokat az okokat szeretném megvizsgálni, hogy miért nem tudott 

kialakulni és érvényesülni valódi piaci szempontrendszer a kortárs magyar műtárgy-

kereskedelemben a rendszerváltás óta eltelt huszonöt év alatt. 
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1.3.1 Társadalomtörténeti háttér 

Magyarországon a társadalmi szereplők viszony- és szokásrendszerének kialakulását a 

társadalmi folyamatok sorozatosan megakadályozták. Hazánkban a polgárosodás folyamata 

többször megszakadt, és a mai napig nem tudott kialakulni az a stabil középpolgári réteg, 

amire a műtárgypiac építhetne. 

A huszadik századi Magyarország történetét az egymást követő elitvesztések történeteként is 

meg lehetne írni. Ugyanakkor azok az országok, ahol a műtárgypiac stabil alapokon működik, 

a széles vásárlói réteg nem a társadalmi elit, hanem a középpolgárság. 

A kiegyezés és az első világháború között erőteljesen beindultak a polgárosodási folyamatok. 

A honfoglalás ezeréves évfordulóját Budapest nagyszabású ünnepségsorozattal ünnepelte, 

melynek számos fejlesztés is része volt. Többek között nálunk épült meg Európa első 

földalatti vasútja, Operaházunk egy időben épült a nagy európai operaházakkal. Számos 

terület volt, ahol a világ élvonalában voltunk. Igaz volt ez a kor képzőművészetére is: a 

magyar „Vadak” a párizsi képzőművészeti élet vitathatatlan szereplői voltak. Az első 

világháborút lezáró trianoni békeszerződés következében az ország azonban nemcsak 

területének kétharmadát veszítette el, hanem vele együtt középpolgári rétegének és társadalmi 

elitjének döntő hányadát is.  

Az első világháborút követően egyetlen társadalmi csoport volt számottevő a műtárgy-

kereskedelemben, az új gazdasági elit, a budapesti nagypolgárság. Az általuk létrehozott 

magángyűjtemények később a zsidó vagyonok felszámolásával megsemmisültek, de ezzel 

együtt tört meg a Bildungsbürger-hagyomány is, hisz ebben a társadalmi rétegben a 

képzésnek már legalább olyan fontos szerepe volt, mint az anyagi tulajdonlásnak.  

A második világháború óriási veszteségeket hozott. A zsidók kiirtása mellett, a kommunisták 

hatalomra kerülésével, az arisztokráciát és a nagypolgárságot is teljesen felszámolták. Az 

éppen kialakult vékony polgári réteg lényegében megszűnt. „…ez az ország – fájó, de ki kell 

mondani – a XX. század közepére teljesen tönkrement: területe összezsugorodott, kifosztották, 

gazdasági és kulturális elitjét végzetesen kiirtották vagy megtörték, becsülhető múltjából 

szinte alig maradt valami kézzelfogható.”
10

 

                                                 
10

 Molnos, 2015, 10. 
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Egészen a rendszerváltásig magántípusú műtárgy-kereskedelem nem is létezett.
11

 Kikopott a 

hagyományból, hogy az emberek műtárgyakat vásárolnak, együtt élnek velük. 

A rendszerváltást megelőző időszakban az ellenzéki művészet érte el, hogy ismét sokakat 

vonzó társadalmi esemény lett egy-egy kortárs művésznek rendezett kiállítás megnyitója. 

Ennek egy szelete volt az underground művészet (leginkább olyan autodidakta művészek, 

akik a képzőművészet mellett a zenei szcénában is jelen voltak). A Bizottság zenekar 

működése, annak hatása, tagjainak életműve a mai napig meghatározó jelentőségű a 

képzőművészeti életünkre. 

Számos mai gyűjtőnek ebben az időszakban támadt fel az érdeklődése a kortárs 

képzőművészet iránt.  

Ebben az időben indult el a magángalériák működése, melyek már kereskedni is próbáltak. 

A szocializmusban negyven éven keresztül állami gondoskodáshoz szokott társadalmat 

nyíltan vagy burkoltan, de átitatta a paternalizmus iránti igény. A formálódó társadalmi 

mozgásokban a művészeknek nagy szerepe volt. A Hegyi Lóránd-féle új szenzibilitás köré 

épült művészcsoport a rendszer összeomlását hamarabb jelezte, mint bármi más.
12

 

                                                 
11

 „Úgy gondolom, hogy a BÁV-nál sem volt igazi műkereskedelem. Amit mi csináltunk, az képkereskedelem 

volt, noha maguk az árverések törekedtek a műkereskedelmi színvonal elérésére. […] Mindenki tudja, hogy a 

múzeumok szakértői rendre kiszálltak és átnézték az aukciós anyagokat. De kijártak a boltokba is. Ez egy olyan 

téma, amelynek az okait ma már egyfajta kollektív amnézia sújtja, azaz hogy a múzeumi közreműködés mögött a 

védettséggel kapcsolatos rendelkezések álltak, nevezetesen az 1949. évi 13. és az 1963. évi 9. számú törvények. 

Mind a kettő úgy fogalmaz, hogy annak a magántulajdonosnak, aki muzeális értékekkel rendelkezik, bejelentési 

kötelezettsége van. Csakhogy kiderült, hogy ez a kötelezettség a gyakorlatban mégsem hárítható egyedül a 

tulajdonosra, mert honnét is tudja ő, hogy mi a muzeális érték? Erre fel hozták létre az úgynevezett múzeumi 

»bírálatot«, amelynek nem más volt a célja, mint hogy a szakértők kiválasszák azokat a tárgyakat, amelyeket 

szükséges védetté nyilvánítani. A BÁV is, amikor művészeti aukciót akart rendezni, rögtön szembetalálkozott 

ezzel a kérdéssel. Az ő felelőssége volt ugyanis, hogy a törvénynek megfelelően jelezze, ha esetleg védésre 

érdemes tárgy került hozzá. Ezt a felelősséget a BÁV óvatos vezetősége nem akarta vállalni. Így létrejött egy 

szabályos megállapodás 1963-ban a múzeumok, a minisztérium és a BÁV között, hogy a múzeumok szakértői a 

BÁV-aukciók anyagát előzetesen áttekintik, így a katalógusokban feltüntethető a védettség ténye. Ma is 

olvasható az árverési katalógusokban, hogy kik nézték át az anyagot. Csakhogy a vevők ezt a »bírálatot« 

általában nem a védettségi törvénynek tulajdonították, hanem úgy vették, hogy a múzeumok voltaképpen 

»jótállnak« az árverésre került képek eredetiségéért.” (Interjú Sinkó Katalinnal, 2011, 48–52.) 
12

 „…azok az idők olyanok voltak, hogy minden órában történt valami fontos, egyik pillanatban úgy érezted, 

hogy összeomlott, a másikban azt, hogy tiéd a világ. Mondjuk, jött két kurátor Párizsból, az egyik azt mondta, 

hogy nem, a másik azt, hogy kellesz. Ez volt a rendszerváltó festészet: ’82-től ’89-ig. Nem lehetett megragadni, 

nem lehetett vele mit kezdeni, mert nem nyelvi síkon működött. A szocializmus egy nyelvi struktúra, tehát a 

nyelvi struktúrákat azonnal lekezelte. Németországban a Beuysnál még működött, de az Erdély Miklós már 

rettenetesen szenvedett ettől, mert a legtökéletesebb nyelvi struktúra a szocializmus, a legmagasabb szintű 

filozófiai gondolkodás az alapja. Minden, ami nyelvi struktúrában működött, kezelhető volt számára. Na, 

ehelyett jött húsz srác, és ilyen izéket festettek, volt rajta egy rózsaszín, meg egy lila, és ezt nem lehetett nyelvi 

struktúrában kezelni, és még valami tévedésből a határokon túl is elkezdődött. Ez szétszaggatta a korlátozó 

rendszert. Az Aczél nem tudott ezzel mit kezdeni, nem lehetett besorolni sehova, és a Néray lelkesen harcolt, 

hogy van itt valami, amivel lehetett küzdeni. A határok is kinyíltak, mert érdekes volt, hogy van valami, ami 
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A rendszerváltást megelőző években a Bizottság zenekar valamelyik képzőművész tagjának 

művét falra tenni ellenzéki tettnek számított. A műnek nem feltétlenül az esztétikai értéke volt 

elsődleges, sokkal fontosabb volt a társadalmi üzenet, amit hordozott. A művészek jelentős 

része, ha nem is direkten, de politikai szerepet is vállalt.  

A rendszerváltást követő években a kulturális és a gazdasági elit között alig volt átjárás. 

Nehezen volt fölvállalható az a gondolat, hogy valaki a kultúrából profitot akar termelni. 

A kulturális és a piaci szcéna a társadalmi tudatban élesen elkülönült.  

Ennek több oka is van. Az egyik, hogy a rendszerváltást Magyarországon nem a tulajdonosi 

réteg hajtotta végre, hanem az értelmiség. Ennek megfelelően nem a hasznosság elve volt 

elsődleges, hanem az ideológia. Ez természetesen nem kedvezett a piacnak, sőt, kifejezetten 

piacellenes folyamatokat gerjesztett. „…nálunk nem volt Besitzbürgertum, csak Bildungs-

bürgertum. Így a »képzettségi« értelmiség vezényelte le a rendszerváltást. Ez ahhoz vezetett, 

hogy – azóta is – értékekről és nem hatékonyságról folynak a párbeszédek.” (Kolosi, 
13

) 

A másik ok, hogy az elmaradt lusztráció következtében olyan személyek maradtak döntés-

hozói pozícióban, akik nem versenyben mérettek meg, hanem a kapcsolatrendszerük által. 

Egy, a magyar elitről tartott konferencián
14

 Orbán Krisztián a járadékvadászatban
15

, a 

rendszerváltáskori privatizáció és a lusztráció elmaradásában jelölte meg a magyar problémák 

fő okát. Véleménye szerint Magyarországon elitpozíciókba olyan embereket ültettek, akik 

másfajta elvárásrendszer szerint felelnek meg. A jól működő nómenklatúra a mai napig 

megakadályozza, hogy visszajelzések jöjjenek, ami miatt nem születnek szabályinnovációk. 

Ez a felzárkózás egyik legnagyobb gátja. A magyar elit Orbán Krisztián szerint azért 

hiteltelen, mert a járadékvadászatot tette modus operandijává. „Az elit tagjai intézményesült 

kapcsolatrendszeren keresztül osztják egymás között a pénzt. Nem teljesítményalapon. 

Járadékvadászat az, amikor az állam beavatkozik a piaci folyamatokba, a beavatkozása által 

                                                                                                                                                         
szétverte ezt a rendszerbe ágyazott szellemi piramist. Az egésznek ez az érzés a lényege, hogy bármit 

csinálhatsz, mert ez kezelhetetlen.” (Soós, 2016) 
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 http://tancsicsalapitvany.hu/hir/valaszok_a_xxi._szazad_kihivasaira-_zarokonferencia utolsó letöltés: 2016. 

04. 17. 
14

 „ELIT2020: Hatást, nem hatalmat" konferencia. Szeretem Magyarországot Klub, 2016.04.23. MOME. 
15

 „Az ancien régime Franciaországa korai prototípusa annak, amit ma járadékvadász társadalomnak nevezünk. 

Egy ilyen társadalomban az elitek minden idejüket azzal töltik, hogy igyekeznek megkaparintani maguknak a 

közhivatalokat és a velük járó járadékot. Franciaországban a harc egy olyan folyamatos bevételi forrást biztosító 

jogi követelésért folyt, amelyből a befolyó pénzeket személyes célokra lehetett felhasználni.” (Fukuyama, 2012, 

464.) 

http://tancsicsalapitvany.hu/hir/valaszok_a_xxi._szazad_kihivasaira-_zarokonferencia
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kreál koncentrált jövedelmet, amit magasabb áron szerzik meg, mint az normál esetben 

megszerezhetnék. A kettő különbsége, tehát a verseny során megszerezhető jövedelem, illetve 

az egyébként megszerezhető jövedelem közti különbség, a járadék. A járadékvadászat az a 

törekvés, hogy állami kapcsolatokon keresztül több pénzt kapjak, mint amennyit a munkámon 

keresztül egyébként kapnék, ha azt ugyanazoknak végzem el. A járadékvadászat állandó 

működési elve lett a magyar elitnek. Mindenki azon gondolkodik, hogy hogyan tudja 

megszerezni azt a kapcsolatot, ahonnan a járadékhoz hozzá lehet jutni. A pénzt a politika 

mentén osztják. Azok kerültek jobb helyzetbe, akiknek jó politikai kapcsolataik voltak, a 

teljesítmény teljesen háttérbe szorult, ehelyett kialakult egy politikai logika, ki kinek a 

csókosa. A privatizációt elrontottuk, ez az egyik ősbűne 1990-nek. Magyarország 

előkészítetlenül adott el külföldieknek cégeket, és ezáltal megszabadította magát attól a 

lehetőségtől, hogy valóban saját polgári rétege, Besitzbürgertumja legyen.”
16

 

1.3.2 Gazdasági háttér 

„Az uralkodó elit négy évtizeden keresztül képtelen volt működőképes gazdasági modellt 

kidolgozni és még most is késlekedik saját gazdasági programjának végrehajtásával. […] 

A társadalmat a függőség, a kiskorúság és a jognélküliség állapotában tartotta, olyan 

mértékben szétzilálta és félretájékoztatta, hogy ma rendkívül nehéz politikailag újratagolni, a 

demokráciáért és a gazdasági reformokért csatasorba állítani.”
17

 Sajnos Hankiss szavai a 

rendszerváltás után huszonöt évvel ugyanolyan érvényesek, mint 1989-ben. 

A rendszerváltás után felhalmozódó új vagyonok mellé ritkán társult kulturális képzettség, 

ami nem segítette a műtárgypiac helyzetét sem. A vagyonnal rendelkező réteg, ha mutatott is 

érdeklődést a képzőművészet iránt, és arra szánta magát, hogy képzőművészeti alkotások 

vásárlására pénzt fordítson, inkább a kevesebb kockázattal járó klasszikus, a kánonban már 

megtapadt műtárgyakra összpontosított. A kortárs műtárgyak gyűjtéséhez nélkülözhetetlen 

kísérletező kedv természetesen nem csak a nagy anyagi kockázat miatt nem jellemezte ezt a 

fizetőképes réteget, hisz a kockázat minden befektetés szerves része. A megtört 

hagyományból és az edukáció hiányából fakadó okok legalább annyira jelen voltak. A kortárs 

művészet felé fordulás csak egy szűk réteget jellemzett. A gyűjtői réteg bővítését az általános 

edukáció sem segítette. Nehéz volna bizonyítani azt is, hogy a kortárs művek megfelelő 
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 http://www.elit2020.hu/orban-krisztian-eloadasa/ utolsó letöltés: 2016. 05. 10. 
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 Hankiss, 1989, 360–361. 
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befektetési alapot képezhetnek, hisz semmi biztosíték nincs arra, hogy a mű viszonylag rövid 

időn belül újra pénzre váltható.  

Az elmúlt huszonöt évet vizsgálva, a kilencvenes évek környékén vásárolt művek értéke nem 

követte az inflációt. Magyarországon nem alakult ki a másodlagos piac, ahogy a régiségnél 

vagy az ingatlannál.  

A kortárs műtárgypiac forgalmának nagy része a mai napig a fekete zónában működik. Ennek 

az egyik legfontosabb oka a magas adó, ami a műtárgy-kereskedelmet sújtja. A műtárgyakon 

ugyanúgy 27%-os általános forgalmi adó van, mint bármilyen más kereskedelmi terméken, 

másrészt az ingóság értékesítéséből származó jövedelem adója is jelentős mértékű. Mindez 

komolyan akadályozza a kortárs műtárgy-kereskedelem kifehérítését.  

De a kortárs műtárgy-kereskedelem szellemi elitje is gyakran hajlamos figyelmen kívül 

hagyni a piaci szempontokat. Nem nőtt föl a rendszer pénzügyileg. A pénzhez való viszony az 

egész szektorban nagyon ambivalens. A művészeti szakma szereplői a pénzügyi 

folyamatokról direkten nem cserélnek információt. Nincsenek tiszta szerződéses viszonyok, 

nincsenek tiszta árak. Többek között nem alakult ki olyan garantált értékbecslés, amit a piac 

alátámaszt.  

„A művészeti befektetési alap a világon már igen elterjedt formája a pénz fialtatásának […] 

Az egyetlen magyar befektetési alap azonban éppen csendben haldoklik. Ennek okai, a 2008-

as válság után drasztikusan csökkenő vásárlási kedven túl, azok az adószabályok, amelyek 

nem teszik lehetővé, hogy – ellentétben a focicsapatokat, kiemelt sportokat támogatókkal – az 

adóalap csökkenthető legyen. Lehet persze, hogy a jogszabályok változása sem növelné a 

műtárgyvásárlásokat és befektetéseket.”
18

  

1.3.3 Nemzetkarakter 

Egy 2009-ben végzett TÁRKI-kutatás a magyar társadalom értékrendjét vizsgálta abból a 

szempontból, hogy mennyire támogatja vagy akadályozza a gazdasági felemelkedést. 

A kutatók kimutatták, hogy a magyar társadalom „érték- és normazavaros állapotban van, 

bizalmatlan, államfüggő, kevéssé kezdeményező, nem fogadja el a piacgazdaságban 

szükségszerűen fellépő egyenlőtlenségeket sem, és felemásan viszonyul a romboló 
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 Dékei, 2012. 
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korrupcióhoz. Rámutatott, hogy nem vagyunk tisztában az értékeinkkel, nem bízunk az 

intézményeinkben és egymásban sem.”
19

  

A bizalmatlanság mellett a sikerhez való viszonyulásunk is sajátos. A felek a közös produkció 

kudarcát hajlamosak a másik félre hárítani, a sikert pedig kizárólag maguknak vindikálni. 

Magyarországon a siker nem feltétlenül pozitív fogalom, nyílt felvállalása is problémába 

ütközik, mivel a közösség ritkán örül a másik sikerének. A sikert irigység és gyanakvás övezi. 

Mindez gyakorta tetten érhető a művész–galéria együttműködésben is. 

„Magyarországon kommunikációs fal választja el a sikereseket és a sikerteleneket, és ez 

folyamatosan, mindkét irányban megmérgezi a kapcsolatokat. A kívánatos az volna, hogy a 

sikeres 15 százalék mozdonyként húzza maga után a többieket, de én úgy látom, hogy ezt a 

mozdonyfunkciót az elit nem tölti be.” (Csepeli, 2011) 

A sikerrel szembeni gyanakvás okait a Magyarországon a mai napig gyakori 

járadékvadászatra vezethetjük vissza, vagyis hogy a sikerek nem feltétlenül tényleges, 

versenyben elért teljesítményeken alapulnak, hanem az aktuális hatalomba való beágyazottság 

mértékén. Az elit szerepe megkérdőjeleződik ezáltal, a minta, a jó példa szerepét nem tudja 

betölteni. 

„…a magyar lakosságban az elitre éppúgy, mint a legalsóbb rétegekre egy erőteljesen 

államtól függő, a materiális fogyasztáshoz kapcsolódó, az autonómiákat, az önállóságot, az 

öngondoskodást kevéssé becsülő gondolkodási minta jellemző.” („Magyar dölyffel…”, 2011) 

A magyar néplelket ugyanakkor áthatja egyfajta kellemes múltba révedés, nosztalgia, az 

aranykor utáni sóvárgás, melyhez az elmúlt szinte állandó jelzőként társul. Ez egyfajta 

menekülés, szembesülni nem akarás a jelen kihívásaival, félelem a fejlődéstől, az innovatív 

megoldásoktól. Ebből fakad, hogy társadalmi működésünk számos területén még csak nem is 

huszadik, de tizenkilencedik századi válaszokat próbálunk erőltetni, melyek értelemszerűen 

csak kudarcos eredménnyel végződhetnek. Ilyen környezetben nem meglepő, hogy a kortárs 

művészetben rejlő kockázat nem vonzza a befektetőket. Hogy lehetne fontos a kortárs művészet 

az invesztícióban, ha a társadalmi közeg nem csak tőkeszegény, de még kockázatkerülő is?  

„…nálunk a közönség (beleértve a rajztanárokat is) elfordult a mai művészettől. […] nálunk 

kiemelt helyen áll a múlt felé fordulás. Ez a kultúrának szinte minden területén érzékelhető. 

                                                 
19

 Muraközy, 2012, 7.  



17 

 

A jó értelemben vett hagyományápolással szemben (amely az összetartozás, a gyarapodás 

alapja, olyan tradíciók ápolása, amelyek ma is relevánsak) ez a menekülés típusú múlt felé 

fordulás együtt jár a nyitottság, a tolerancia hiányával, az újtól, a másságtól való 

idegenkedéssel, a csökkenő vállalkozó, kísérletező kedvvel.”
20

  

1.3.4 Az intézményrendszer működése 

Hazánkban nem jellemző az állami/önkormányzati és a privát szektor hatékony 

együttműködése. Az állami/önkormányzati intézmények a rendszerváltás óta eltelt huszonöt 

év alatt nagyon kevéssé váltak csak nyitottabbá a magángalériákkal való együttműködésre, 

mondhatnánk azt is, hogy a két szektor nem együtt-, hanem egymás mellett működik. 

Az állami/önkormányzati gondoskodáshoz szokott nagyintézmények nehezen és bátortalanul 

mozdulnak a magánszektor felé. Progresszivitást ritkán tapasztalunk. Egyes intézményekben 

(Műcsarnok, a debreceni MODEM, MNG, Ludwig Múzeum) megjelentek kísérletek,
21

 

melyek a jó értelemben vett kölcsönös érdekek által vezérelt kooperációt kisebb-nagyobb 

sikerrel valósították meg, de ez a tendencia nem jelent meg tervezetten az intézmények 

működésében. A kanonizálási folyamat csúcsán lévő, önfenntartásra nem kényszerülő, 

államilag dotált intézmények privilegizált helyzetükből fakadóan nehezen hajlanak arra, hogy 

a privát szférával együttműködjenek. 

Az a művész, aki a politika iránti elköteleződéssel jut megbízásokhoz, díjakhoz, kiállítási lehe-

tőséghez, támogatáshoz, nagyon könnyen válik mellőzötté egy-egy rezsimváltás következtében, 

ugyanakkor a politika oldaláról induló támogatások nagyon sok kárt okozhatnak a művészeti 

szakmának. Köz- és magánintézmények kapcsán jegyzi meg Ébli Gábor: nemzetközi 

összehasonlításból kitűnik, hogy az „összehangolt erőfeszítés a hiteles, ahogyan például 

Ausztria az elmúlt két-három évtized szisztematikus köz- és magánintézményi erőfeszítéseivel 

elérte, hogy a kortárs művészetére kevésbé periferiálisként nézzen a világ, mint azelőtt. Talán ez 

is egy indok lehet a magyarországi vitában arra, hogy a köz- vagy magánintézményi jelleg nem 

önérték, hanem olyan eszköz, amelynek mindkét változata értékes lehet, sőt leginkább kölcsönös 

megbecsülés és egyeztetés esetén mozdítanak elő közös művészeti célokat.”
22

 

                                                 
20

 Bodóczky, 2002. 
21

 „A Műcsarnok pedig mint háttérintézmény felvállalta a bonyolítást. […] Petrányi Zsolt igazgató […] azon 

kevesek közé tartozott, aki felismerte a nonprofit szféra és a kereskedelmi galériák szoros együttműködésének 

szükségességét, az egymásrautaltságot, a szimbiózist.” (Bagyó, 2009, 10–13.) 
22

 Ébli, 2011, 125. 
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1.3.5 A magyar oktatási rendszer hiányosságai 

A magyar állami oktatás keretrendszerén belül a diákok nem találkoznak a kortárs 

képzőművészettel. A többi tantárgyhoz mérten óraszámok tekintetében a művészeti tárgyak 

hátrányt szenvednek. Átlagosan heti egy vizuális nevelés óra keretein belül tanulják a diákok 

a művészet elméleti és gyakorlati oldalát. Az elméleti képzésben kronológiában haladva esély 

sincs arra, hogy eljussanak a kortárs művészetig.  

Míg más országokban a múzeumlátogatás, azon belül a múzeumpedagógia szerves részét 

képezi a művészeti oktatásnak, addig nálunk minderre csak a kötelező tanítási időn kívül van 

lehetőség. Az általános és középiskolákban tanító rajztanárok sem kapnak kellő képzést 

kortárs művészet tekintetében, így értelemszerűen még ha lehetőségük lenne rá, akkor se 

tudnák tanítani. Ennek egyenes következménye, hogy a kortárs művészet iránt érdeklődő 

közönség is sokkal kisebb számú, mint azokban az országokban, ahol a művészeti nevelés 

nem alacsonyabb rangú egyéb tantárgyakhoz képest. 

„Magyarországon a rajztanítás végleg leszakadt a kortárs művészetről. A hatvanas évektől 

egymásra torlódó művészeti áramlatok híre már nem jutott el az iskolákig. Normális 

körülmények között a művészeti nevelés éltető forrása a kortárs (az adott kor legaktuálisabb 

művészeti problematikájával foglalkozó) művészet. Nálunk azonban a művészettel foglalkozó 

szakemberek (művészek, művészeti írók, múzeumi szakemberek) körében lenézett tevékenység 

a »közművelés«, így azok a tanárok sem kapnak kellő segítséget, akiket érdekelne a mai 

művészet. Ily módon a vizuális nevelés a közoktatásban teljesen magára maradt, a művészettel 

való élő kapcsolat híján hazai rajztanítási gyakorlatunk egyre távolodott a tantárgyban rejlő 

lehetőségektől. […] Haladó szellemű rajztanárok erőfeszítése ellenére ördögi körbe lépett az 

iskolai vizuális nevelés: a tanítás minőségének romlásával romlott a tantárgy megbecsültsége, 

ami tovább csökkentette a tanári munka hatékonyságát. Az alacsony óraszámok miatt 

a rajzórák ma már csak a szelekciót szolgálják: az »érdeklődő«, tehetségesnek ítélt tanulókat 

a gyorsan szaporodó tagozatos osztályokba vagy alapiskolákba irányítják. Ez nem csupán az 

egyén számára kedvezőtlen, mivel a korai szelekció túlzott beszűküléshez vezet, egyúttal 

a rajzórák leépülését is elősegíti. Ahelyett, hogy a rajzórák fejlesztésével arra törekedne a 

közoktatás, hogy minden tanuló színvonalas vizuális nevelésben részesüljön, olyan szelekciót 
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erősít, amely által a művészeti nevelés a közoktatásban csak a tehetségesnek nyilvánított 

tanulók kiváltságává válik.”
23

 

Ennek következtében évről évre hagyják el az iskolapadot a diákok, akik az iskolai 

keretrendszeren belül a kortárs képzőművészetnek semmilyen vonatkozását nem tapasztalták 

meg a saját életükre. 

Ritoók Nóra iskolaalapító, közoktatási és esélyegyenlőségi szakértő szavai jól vázolják a 

probléma gyökerét: „Magyarországon az egyedülálló értéket teremtő művészetoktatás sorsa 

elbizonytalanodott. […] A művészeti nevelés […] az alapoktatásban évtizedek alatt egyre 

kisebb figyelmet kapott. […] az oktatás tartalmát érintő változások kedvezőtlenül hatottak a 

művészeti tárgyakra. […] Fokozatosan csökkent heti egy órára a rajz, […] a művészeti 

fejlesztő tevékenység fokozatosan kívül került az általános iskolai oktatás rendszerén.”
24

  

A kétezres évek első felében ugyan megjelentek az első művészetpedagógiai foglalkozások a 

múzeumokban, de az általuk kínált szolgáltatás az iskolai tantervbe nem került bele. Nem 

része az oktatási rendszernek az iskolán kívüli művészeti oktatás. 

A közoktatásban tehát a művészeti nevelés egyre kevesebb hangsúlyt kap, szinte már alig 

látszik.  

Generációk nőnek fel azzal a tudattal, hogy a vizuális művészetekkel kapcsolatos tudás az 

alapműveltségnek nem része. 

„Magyarországon csak igen szűk réteg érdeklődik a kortárs művészet iránt; ami csak akkor 

változhat meg, ha az oktatásban kiemelt (vagy bármilyen, a jelenleginél nagyobb) szerepet 

kap a vizuális kultúra.”
25

 

A képzőművészetek presztízse még a többi művészeti ághoz képest is nagyon alacsonyan van. 
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 Ritoók, 2011. 
25

 Dékei, 2012. 
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2 Módszertan  

Mivel kutatásom elemzési egységei idővel folyamatosan változnak, nagy hasznát veszem 

annak, hogy munkámból és tevékenységemből fakadóan állandóan a kutatás tárgya közelében 

vagyok, sőt tevékenységemmel annak egy szeletét alakítom is. Ebből következően a hazai 

kortárs művészeti világban, illetve annak intézményrendszerén belül történő változásokat, 

illetve azok hátterét egyszerre figyelem belülről, ugyanakkor kívülről is, hiszen a műtárgy-

kereskedelemben soha nem vettem részt. Ez egy meglehetősen sajátos pozíció, mivel 

a művészekkel való kapcsolatom a kereskedelmi tevékenységet leszámítva hasonló alapokon 

nyugszik, mint egy kereskedelmi galéria vezetőjéé. A művészekkel való kapcsolattartás, a 

kiállítások tervezése, a műterem-látogatások, a pályázatok írása és elszámolása, a sajtóanyag 

előkészítése, a kiadványok szerkesztése, általában a kiállítás kurálása ugyanúgy a feladataim 

közé tartozik, mint egy kereskedelmi céllal is működő galériának. Egy különbség van: a 

képek értékesítésében legföljebb csak összekötő szerepet játszom. Ebből fakadóan 

rendelkezem egyfajta kívülállói rátekintéssel a szcénára, aminek ugyanakkor résztvevője 

vagyok. Sőt mivel a pénzügyi érdekek az együttműködésben nem jelennek meg, ez a viszony 

bizonyos szempontból bizalmibb tud lenni, mint az a galériás–művész kapcsolat, ahol az 

együttműködés mikéntjét egzisztenciális kérdések befolyásolják.  

Úgy az állami szféra szereplőivel, mint a privát szférával kapcsolatban állok. Több esetben 

szerveztem egy-egy kereskedelmi galériánál szerződött művész számára kiállítást, illetve 

rendszeresen kölcsönzök állami múzeumok kiállításaira műveket az általam kezelt 

gyűjteményből. 
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2.1 Módszer 

A kortárs művészet élő organizmus, ami folyamatos oda- és visszahatásban áll környezetével. 

Az alkotók élő személyek, akik személyes megnyilvánulásaikkal nagyban befolyásolják az 

általuk létrehozott műtárgy megítélését, illetve maguk is befolyásolhatók.  

Mivel munkám során gyakran tapasztaltam, hogy a statisztikákban, különféle adminisztratív 

felületeken fellelhető adatok ellentmondanak a valóságban tapasztaltaknak, fontosnak éreztem 

a kutatáshoz olyan módszertant választani, ami minél közelebb visz a szereplők dilemmáihoz. 

 „…kvalitatív kutatások esetében nem beszélhetünk kész, bármire alkalmazható eljárások 

sorozatáról. A kvalitatív kutatások inkább hasonlítanak barkácsoláshoz, mintsem valamiféle 

előre gyártott bútorok összeállításához” – írja Bodor Péter a Kvalitatív kutatási olvasókönyv 

előszavában.
26

 

Kutatásom primér, feltáró, kvalitatív módszereket alkalmaz. A kutatás elsődleges forrásainak 

törzsanyaga tizennégy interjú, amit a kiválasztott művészekkel azonos körülmények között 

folytattam le egy előre elkészített kérdéssor alapján. A beszélgetéseket hangfelvételen 

rögzítettem. 

A másik interjúsorozatot azoknak a galériáknak a vezetőivel készítettem, akikkel a kiválasz-

tott művészek valamiféle megállapodásos viszonyban voltak az elmúlt negyedszázadban.  

A gyűjtői aspektust vizsgálandó, öt olyan gyűjtővel készített interjúval egészítettem ki 

a kutatást, akiknek gyűjteményében hangsúlyosan megjelennek a vizsgált művészek művei.  

Készítettem még egy interjút Budapest kortárs nemzetközi vásárának a vezetőjével, Ledényi 

Attilával is, hisz ő mind a művészekkel, mind a galériákkal, mind a gyűjtőkkel szoros kapcso-

latot ápol, ugyanakkor mégis más aspektusból, a piaci gyakorlat felől lát rá az egész szcénára.   

A kutatásban részt vevő összes személy tudatában volt annak, hogy a velük való konzultációk 

tudományos munka alapját képezik, és hangfelvételen kerültek rögzítésre. A hanganyagot 

lejegyeztem, és az idézett részeket autorizáltattam az interjúalanyokkal.  
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 Szavak, képek, jelentés. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2013. 7–15. 
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A művészek többségével, akiknek a sorsát követem, csaknem tizenöt éve állok kapcsolatban, 

több kiállítást (csoportosat és egyénit) szerveztem számukra, portréfilmeket készítettünk 

róluk, melyek a magyar közszolgálati televízió műsorába kerültek, katalógusokat 

szerkesztettem nekik. A vizsgált művészek mindannyian a szakma által elismert alkotók. 

Többségük felsőoktatási intézményben is oktat. 

Azoknak a galériáknak a vezetői alkotják a másik nagy egységet, akik a kiválasztott 

művészekkel kapcsolatban álltak valaha.   

A kutatás célja annak feltárása, hogy ma Magyarországon milyen gátló tényezők vannak 

művész és galéria, hivatalos és privát szféra együttműködéseinek tekintetében, és ezek milyen 

társadalom-lélektani, gazdasági, tradíciókból fakadó és nem utolsósorban történelmi okokra 

vezethetők vissza. Továbbá milyen különbségek figyelhetők meg a művészek és a művészetet 

közvetítők attitűdjében, a maguk és a másik szerepköréről alkotott képben. A kijelölt 

személyekkel kevert típusú interjúkat készítettem egy előre rögzített kérdéssor alapján. 

2.2 Mintavétel 

A kutatáshoz elbírálásos mintavételt választottam, ami lehetővé tette, hogy az alapsokaságból 

meghatározzam a mintavételi keretet (olyan művészek, akikkel már sokéves 

együttműködésben állok), és abból is egy olyan mintavételi egységet, akik minél több 

szempontot jeleníthetnek meg a kutatásban. A kiválasztásban szerepet játszott, hogy a vizsgált 

művészek több generációt képviseljenek, hogy mindkét nem képviseltetve legyen, hogy a 

művészekkel való kapcsolat hosszabb múltra tekintsen vissza, hisz nem pusztán 

keresztmetszeti képet szeretnék mutatni. A galériák kiválasztásánál fontos szempont volt, 

hogy a kiválasztott művészek a múltban vagy a jelenben kötődjenek az adott galériához. 

A gyűjtők esetében szintén fontos volt a művészekkel való viszony. 

2.3 Interjúk 

A kutatás spontán interjúkkal kezdődött, melyekben felmértem, mik azok a főbb témák, 

melyeket a kutatásnak érintenie kell. A spontán interjúk tapasztalatát alapul véve kidolgoztam 
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egy kérdéssort, melyek alapján 2012 decembere és 2015 márciusa között lefolytattam a 

művészekkel az interjúkat, melyeket – egy kivételtől eltekintve – azonos körülmények között 

vettem fel az A38 hajó egyik irodahelyiségében. A galériák vezetőivel egy kivételével minden 

esetben az adott galériában készítettem interjút. A gyűjtőkkel készített interjúk helyszínéül 

semleges helyeket választottam, alkalmazkodva az interjúalany igényeihez. Mivel mindhárom 

meginterjúvolt csoport számára készítettem egy-egy kérdéssort, és a csoporton belül a 

beszélgetések ugyanazon kérdések mentén haladtak, az interjúk összehasonlíthatóvá váltak.  

Mivel időben először a művészinterjúk többsége készült el, a galériavezetők számára 

összeállított kérdéssor a művészek számára összeállított kérdéssor tükörképe. Így érdekesen 

összehasonlíthatók a művészek és a galeristák ugyanazon kérdésekre adott válaszai is. 

A gyűjtők számára külön kérdéssort állítottam össze. 

Kevert interjúkat készítettem, melyek részben strukturáltak, ugyanazon kérdéssort 

alkalmaztam, és az egyes kérdéscsoportok a zárt kérdésektől haladnak a nyitott kérdések felé, 

aminek köszönhetően „puha” információkban is bővelkedik az anyag. 

Minden strukturálatlan interjút lejegyzeteltem és hangban is rögzítettem. A jegyzetek 

verifikálása mellett nagyon fontos, hogy elfogulatlanul tudjam értékelni a vizsgált 

véleményeket. 

2.4 Résztvevő megfigyelés 

Goffman szerint „résztvevő […] megfigyelést kétfajta »spicli« végez: egyrészt a rendőrség, 

másrészt pedig mi. […] Résztvevő megfigyelésen olyan technikát értek, […] mely bizonyos 

vizsgálatokban […] fontos szerepet kaphat. Olyan adatgyűjtést jelent, szerintem, amelyben 

önmagunk, saját testünk, saját személyiségünk és saját társadalmi helyzetünk alárendelődik 

egy más egyénekből álló csoport körülményeinek, ennek köszönhetően képessé válunk arra, 

hogy fizikai és ökológiai értelemben is behatoljunk a válaszoknak abba a körébe, amelyeket 

ők adnak a társadalmi helyzetükre, munkakörülményeikre […] vagy bármi másra. […] Így az 

ember kellőképp empatikus – hiszen ugyanazt a szart lapátolja, amit ők – ahhoz, hogy 
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megérezze, mi az, amire ők a válaszaikat adják. Számomra ez a megfigyelés veleje. Ha nem 

jutunk el ebbe az állapotba, aligha leszünk képesek komoly munkát végezni.”
27

 

Amit a kutatás során alkalmaztam, csak félig mondható résztvevő megfigyelésnek, hisz ugyan 

mindennapi munkám révén is jelen vagyok azokon a helyeken, ahol a vizsgált csoportok 

(úgymint kiállítóhelyek, a művészek otthona, műtermei, galériák, múzeumok), mégis úgy a 

művészekkel, mint a művészetet közvetítőkkel szemben van egy kívülállói szerepem. Mivel 

műkereskedelemmel a gyakorlat szintjén soha nem foglalkoztam, a galériavezetők nem látnak 

bennem konkurenciát, ugyanakkor mégis a kollegialitás jellemzi ezeket a viszonyokat, illetve 

a művészek is kevésbé vannak érdekeiktől befolyásolva az adatközlésnél. A feladat tehát 

a résztvevő megfigyelésnél számomra nem az elvegyülés, a környezeti beágyazódás volt, 

hanem éppen a tudatos távolságtartás, egyfajta objektív szemüvegen keresztüli vizsgálata a 

különféle helyzeteknek. 

A lejegyzett interjúk autorizálási folyamata során kiderült, hogy az interjúalanyok közül 

többen ezt a mesterségesen létrehozott helyzetet csak a lejegyzett szöveg elolvasása után 

értették meg igazán, és noha minden interjú elején tájékoztatást kaptak a kérdezettek arról, 

hogy milyen célból készül az interjú, és hogy felvétel készül róla, a szó szerint lejegyzett 

beszélgetéssel szembesülve többen arról számoltak be utólag, hogy meglepte őket a lejegyzett 

szöveg, hisz végig annak tudatában beszélgettek, hogy egy bizalmas beszélgetés résztvevői. 

Ennek következtében a művészeti élet egyéb szereplőivel a jövőbeli konfliktusokat, 

sértődéseket elkerülendő, egyes mondatok publikussá tételéhez néhányan még anonimizált 

formában sem járultak hozzá. A neveket, illetve azokat a részeket, melyekből egyértelműen 

kikövetkeztethető a beszélő, kihagytam, illetve csak olyan részeknél hagytam a szövegben, 

ahol a beszélő ahhoz hozzájárult. 

A bibliográfiában csak a művészek és a galeristák nevét tüntetem fel, mivel a gyűjtők 

némelyike teljes anonimitást kért, ezért egységesen nem nevezem meg a gyűjtőket név 

szerint.  
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 Goffman, 2013, 54–55. 
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2.5 A vizsgálat idődimenziója 

Mivel olyan művészeket vizsgáltam, akikkel hosszú ideje együttműködöm, alkalmam nyílt a 

longitudinális vizsgálatra. Ezekkel a művészekkel 2002-ben, illetve 2005-ben már készítettem 

strukturált interjúkat, tehát módomban állt, hogy rendszertelen ismételt megfigyeléseket 

tegyek. 

A művészetet közvetítők esetében írásos anyagok (digitális és nyomtatott sajtó, weblapok, 

közösségi médiumokban való megjelenés), illetve a személyes emlékezet biztosítja a nagyobb 

időegységben, nem pusztán a kutatás idejében való vizsgálódást. 
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3 Kutatási pozíció, a K. Petrys tevékenysége  

Kiállítóhely-vezetőként, egy archívumként is működő kortárs művészeti weblap 

szerkesztőjeként, illetve egy ezerdarabos kortárs műgyűjtemény kezelőjeként több mint 

tizenöt éve kísérem figyelemmel a magyar kortárs képzőművészeti szcénát és a sajátosan 

működő magyarországi művészeti piacot. Napi szinten tartok kapcsolatot a kortárs művészeti 

életnek úgy a privát, mint a hivatalos oldalával: művészekkel, galériavezetőkkel, gyűjtőkkel, 

állami művészeti intézményekkel, művészeti sajtómunkásokkal, szakírókkal. 

Az évek során számos tendenciát érzékeltem, ami a művészeti piac eladó, vevő és művész 

egymást feltételező hármasságán alapuló működését gátolja. A kérdések, melyek fölvetődtek 

bennem, alaposabb kutatásra sarkalltak, mely azt vizsgálja, hogy a rendszerváltás óta, amikor 

az első magángalériák megjelentek Magyarországon, történt-e valódi változás a művészeti 

élet és a művészeti piac viszonyrendszerében, illetve hogy mi lehet az oka, hogy a magyar 

művészeti piachoz és annak szereplőihez való viszonyuláshoz a gyanú és a bizalmatlanság 

fogalmait sokan hamarabb társítják, mint a kiszámíthatóságét vagy a bizalomét.  

A galériák, a gyűjtők és a művészek közötti kooperáció, úgy tűnik, a mai napig nem 

kiegyensúlyozott, noha egy kölcsönös haszon elvén alapuló viszonyrendszer akkor tud 

sikeresen működni, ha a felek megbíznak egymásban. A fenti relációra vonatkoztatva ez a 

hazai szcénát kevéssé jellemzi. 

Az általam vezetett művészeti vállalkozás, a K. Petrys 1999-ben azzal a céllal jött létre, hogy 

a kortárs művészet területén magas minőségű, nonprofit tevékenységet folytasson. Eredetileg 

a nyolcadik kerületi palotanegyed egyik legszebb műemlék házában kezdte tevékenységét. 

Működésének tizenhat éve alatt több mint százötven kiállítást szervezett, és csaknem száz 

klipet és kisfilmet készített kortárs művészekről. Az évek során Budapest egyik ismert és 

elismert kortárs művészeti bemutatóhelye lett. Számos kiadványt jelentetett meg: 

képzőművészeti albumokat, DVD-ket, zenei CD-ket. 

Szervezett kiállítást a Műcsarnokban, az Ernst Múzeumban, Magyarország legismertebb 

vidéki múzeumaiban, és eddig hét kiállítást külföldön is. 

Évekig befogadó helye volt a Magyar Szépírók Társaságának. 
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A K. Petrys szakértőként dolgozott a Ferencvárosi Önkormányzatnak, az Óbudai 

Önkormányzatnak, nagy művészeti projekteket hozott létre a Westel Mobil Rt.-vel és a T-

Mobillal, tanácsadóként dolgozott a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-nél és kulturális 

tanácsadója volt a Graphisoft Parknak. 

A K. Petrys az A38 hajó alapítója, melyről joggal állíthatjuk, hogy Magyarország egyik 

leginnovatívabb beruházása.  

Aktívan közreműködött a 2010-ben megnyílt EU-s fejlesztésből létrejött új hajó, az 

A38 második üteme pályázatának elkészítésében, melynek eredményeképp 2010 novem-

berében megnyílhatott az A38 mellett horgonyzó új úszóelem, egy multifunkcionális 

kiállítótérrel. A nyitás óta a K. Petrys szervezi az A38 Kiállítóhely kiállításait. 

A K. Petrys hatvan jegyzett kortárs magyar művésztől több mint ezer műtárgy kezelését 

végzi, rendszeresen ad kölcsön műveket kiállításra az ország legfontosabb kortárs művészeti 

kiállítóhelyeinek (pl. Műcsarnok, MODEM, Budapest Galéria), illetve tartósan állami 

intézmények és magánszemélyek számára. 

A K. Petrys nem folytat műtárgy-kereskedelmi tevékenységet, működését magán-, illetve 

pályázati forrásokból, kulturális és üzletviteli tanácsadásból, valamint a gyűjteményében 

szereplő műtárgyak tartós bérbeadásából finanszírozza. Gyűjteményét csak a vele partneri 

viszonyban álló művészektől vásárolt művekkel bővíti. Ezeknek a művészeknek szervez 

kiállítást, készít kiadványt, ezeket a művészeket vonja be nagyobb művészeti projektjeibe. 

Ez az együttműködési forma csak hosszú távon eredményes, hisz direkt bevétel nem 

származik belőle, viszont a művészek egyre ismertebbek lesznek, a művek értéke ezáltal 

emelkedik. Ez az együttműködési forma a művészek felől érkező igényekből alakult ki az 

évek során.  
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4 A kutatás 

4.1 Művészinterjúk 

„A művészek élettörténete csak igen ritkán választható el attól az állapottól, amit az 

intézményi keretek teremtenek. Egy-egy művész munkássága normális esetben egy bizonyos 

időszakhoz, és a kortársak jóvoltából létrejött környezethez kötődik.” (Stefan Heidenreich) 

„Ma számos művész […] csak élettársának köszönhetően tud megélni. Raymonde Moulin 

szociológus szerint a »művészfeleségek négyötöde dolgozik«. François de Singly még 

brutálisabb: »Ha egy férfi művész akar lenni, munkára kell fognia feleségét.«” (Harry Bellet) 

 

A kutatásba tizennégy művészt vontam be. Szándékosan döntöttem úgy, hogy azokat a 

művészeket vizsgálom, akikkel évek óta együttműködöm, hisz bizalmi viszonyban vagyok 

velük, pályájukat évek óta követem, látom őket működni azokban a helyzetekben, ahogy egy 

galériával szemben viselkednek, illetve ismerem a véleményüket a galériák tevékenységéről. 

Így a kutatás eredménye nem csupán keresztmetszeti képet ad, hanem longitudinális vizsgálat 

is lehetővé válik.  

Az általam kiválasztott művészek a magyar művészeti élet vitathatatlan fontosságú szereplői, 

közülük nyolcan szerepelnek az ötven legjelentősebb élő hazai képzőművészt felsoroló, 2015-

ben született listán, mely az Edge Communications művészeti ügynökség, az Art Market 

Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vásárral, az Artkartell online művészeti 

magazin 2015-ös programjának eredményeként jött létre. A lista létrejöttében összesen 

százharminc személynek volt szavazati joga, minden szakember tíz élő képzőművészt 

nevezhetett meg. „A kiválasztásban való részvételre meghatározó hazai képzőművészeti 

intézmények igazgatói, az Art Market Budapesten is bemutatkozott jelentős hazai kortárs 

galériák, a 2014. évi »Kortárs magángyűjtők TOP 10« szavazás alkalmával az első 50 közé 

sorolt magángyűjtők, a hazai művészeti sajtót képviselő főszerkesztők, valamint az Artkartell 

által kiválasztott kurátorok és művészettörténészek” kaptak felkérést. „A művészek 

kiválasztásának szempontjai között szerepelt az adott alkotó hazai és külföldi ismertsége, az 

életmű-kiállítások és publikációk formájában való feldolgozottsága, a művész és alkotásainak 
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jelentős nemzetközi művészeti bemutatókra (Velencei Biennále, Documenta, Manifesta stb.) 

történt meghívásai, hazai és külföldi köz- és magángyűjteményekben való reprezentáltsága, 

valamint a művésznek a pályatársakra, művészeti irányzatokra és korszakokra gyakorolt 

hatása.”
28

 

Mivel informálisan sok információ halmozódott fel bennem az évek alatt, mely arról szólt, 

hogy a felek nem elégedettek a hazai kortárs művészeti élet működésével, érdemesnek 

találtam komolyabban is megvizsgálni a galériás–gyűjtő–művész viszonyrendszert a 

kiválasztott művészeken keresztül, hogy kiderüljön, miként látja saját magát és a másik két 

oldalt a három fél, min változtatnának, mit hiányolnak a felek az együttműködésből, és 

általában, hogy látják a hazai kortárs képzőművészeti életet. 

A vizsgált művészek mindegyikével több csoportos kiállítást szerveztem, sokszereplős 

tematikus projektekben működtem velük együtt, aminek kapcsán számos helyzetben 

figyelhettem meg a viselkedésüket, illetve hasonlíthattam össze őket. 

Ilyen volt a 2002-ben megrendezésre került JövőKép kiállítás, ahol tizenkét művészt kértünk 

fel arra, hogy egy, az Ernst Múzeumban megrendezett tematikus kiállításra készítsenek 

műveket. Ehhez a kiállításhoz kiadtunk egy nagy művészeti albumot 144 reprodukcióval és a 

művészekkel készített interjúk szerkesztett változatával, melyhez az Ernst Múzeum akkori 

igazgatója, Keserü Katalin és Esterházy Péter írtak előszót. Kiadtuk ennek a katalógusnak egy 

angol nyelvű rövidített változatát is. A kiállítást egy éven belül megrendeztük további kilenc 

magyarországi kiállítóhelyen és 2007 szeptemberéig hét külföldi kiállítást is szerveztünk. 

Ennek a projektnek a teljes logisztikáját én végeztem, és a művészekkel is én tartottam a kap-

csolatot. A Magyarországon megrendezett kiállítások kapcsán a projekt főszponzora, a Westel 

Mobil Rt. egy-egy művet ajándékozott a gyűjteménnyel is rendelkező kiállítóhelyek számára, 

illetve a Westel gyűjteményébe is került minden művésztől egy-egy mű, továbbá magán-

gyűjtők is vásároltak az anyagból, mely kiemelkedően jól dokumentált tárgyegyüttes volt. 

A katalógus a kiadás évében az Ünnepi Könyvhéten Szép Magyar Könyv Díjat nyert, és a 

kiállításoknak is jó sajtóvisszhangja volt. 

A JövőKép projektről szakmai oldalról is nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett. Nem volt 

korábban példa arra, hogy ilyen nagy anyagot ilyen rövid időn belül ennyi helyen állítsanak 

ki, ugyanakkor arra sem, hogy a tárgyegyüttes ilyen hosszú ideig egyben maradjon.  
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 http://www.ujmuveszetfolyoirat.hu/2015/06/top-10/ letöltés ideje: 2016. január 10. 
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Az is úttörő volt a JövőKép projektben, hogy egy magánvállalkozás egy multinacionális 

nagyvállalattal és állami intézményekkel való kooperációt generált, és annak logisztikai, 

finanszírozási folyamatait sikerrel koordinálta. Az együttműködők között nem egy 

közgyűjtemény volt, amelynek az éves kortársműtárgy-vásárlásra fordítható kerete kevesebb 

volt, mint a JövőKép kiállítás kapcsán gyűjteményébe került műtárgy értéke.  

Ezen a projekten keresztül különféle helyzetekben volt alkalmam megfigyelni a művészek 

hozzáállását, megismerni a véleményüket, az együttműködési hajlandóságukat, az 

attitűdjüket, az értékrendjüket, a prioritásaikat, a magyar művészeti világba való 

beágyazottságukat. 

Megtapasztaltam, hogy mennyire könnyű vagy nehéz velük az együttműködés. Mennyire 

tudnak határidőket betartani, mennyire veszik figyelembe az alkotás során a mű jövője 

szempontjából fontos szempontokat (a művek későbbi beazonosíthatósága, technikai 

kivitelezésük maradandósága), hogy működnek együtt a kiállításrendezés során, mennyire 

vannak tekintettel művésztársaik, szponzoraik, a kurátor szempontrendszerére. 

A JövőKép projekt elégedettségi mutatóját mi sem bizonyítja jobban, hogy öt évvel később 

TérErő címmel kibővítve meg tudtuk ismételni a projektet szinte ugyanazokkal a 

szereplőkkel. A TérErő nyitó kiállítása a Műcsarnokban került megrendezésre, a kötethez 

Petányi Zsolt, a Műcsarnok akkori igazgatója mellett Spiró György írt előszót, és az interjúk 

mellett mind a tizenkét művésszel készítettünk egy 35 perces dokumentumfilmet is, melyet a 

közszolgálati televízió műsorára tűzött. A kiállítás, katalógus, filmek támogatója az 

időközben nevet változtatott T-Mobile Rt. volt, a művészek tekintetében is minimális volt a 

változás, és annak oka is az volt, hogy új művészeket kívántunk bevonni.  

Ez a két nagy projekt hatévnyi folyamatos együttműködést, egyeztetést jelentett a 

művészekkel, ugyanakkor pályájuk, megjelenéseik, kiállításaik, olykor mindennapi életük 

szoros követését. Ezen időszak alatt a K. Petrys ezeknek a művészeknek több egyéni kiállítást 

is rendezett. 

A kiválasztott művészek életkorilag a közép- és idősebb generációhoz tartoznak. 

A legfiatalabb művész 47, a legidősebb 76 éves. „A magyarországi kritikában Andrási Gábor 

fogalmazta meg azt a tézist, miszerint a kortárs művészet alatt nem egy adott időszakban 

egymás kortársaiként dolgozó művészek összességének a műveit értjük, hanem a korábban 
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»radikális«, »progresszív«, ma pedig a »mainstream« előtaggal illethető és különféle 

értékpreferenciák alapján privilegizált és kanonizált művészet létrehozóit és műveiket.”
29

  

A tizennégy művészből öt született Budapesten, öt vidéken, három határon túli magyarok 

lakta területen és egy magyar szülőktől Új-Delhiben. 

Kilencen közülük a Képzőművészeti Főiskolán, négyen az Iparművészeti Főiskolán szereztek 

diplomát, és van egy autodidakta művész is. 

Nyolcan közülük Munkácsy-díjasok, és a többiek is számos rangos képzőművészeti díjat és 

ösztöndíjat nyertek el eddigi pályájuk során. 

Négy művész tanít felsőfokú művészeti iskolában, négyen dolgoznak egyéb művészeti 

képzésben, és négy művész van, akinek nincs más pénzkereső tevékenysége a művészetin 

kívül. 

Egyéni katalógusaik száma kettő és tizenkettő között van. 

Tíz művésznek van folyamatosan frissített webes megjelenése, melyeket jellemzően családi 

vagy baráti segítséggel, de maguk kezelnek.  

Andrási Gábor az ezredforduló utáni művészetiparról szóló disszertációjában (Andrási, 2015) 

két fő művészkarriert különböztet meg: az egyik az akadémiai karriertípus, a másik a 

vállalkozói, mely nagyságrendileg gyakoribb. A vállalkozói művészkarrieren belül is több 

formát különböztet meg Andrási: „(1) a for profit szektorba integrálódás útja – a maga 

sokszor kárhoztatott buktatóival és árnyoldalaival (a termelés kényszere, az alkotói szabadság 

korlátozása); (2) a nonprofit színtéren történő érvényesülés útja (a kurátori kiállítások és 

biennálék világa, melyben a hatalomgyakorlás a szakmai kompetencia formáját ölti); (3) az 

előző kettő kombinációja (ez a modell a legsikeresebb, a kereskedelembe és a szakmai 

kánonba leginkább »beágyazott« művészekre jellemző); valamint (4) az alternatív-radikális, 

az (intézmény)rendszert bíráló-elutasító szcénában való részvétel lehetősége. Ez utóbbi 

szcénát a műkereskedelem és a hozzá látványos és láthatatlan érdekszálakkal is kötődő 

nonprofit színtér strukturális, morális és legitimációs válsága hívta életre […] – tehát 

a mindkettővel szemben kialakult elégedetlenség és bizalomvesztés, mely rendszerkritikus 

politikai dimenziót kapott.” 
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Az általam vizsgált művészek legnagyobb része a szakmai kánon által is elismert és 

a műkereskedelmi világban is jegyzett művész, és többen közülük az akadémiai 

művészkarriert is építik, amennyiben felsőfokú művészeti oktatásban tanárként vesznek részt, 

és követik a művészetelméleti folyamatokat is, elméleti oldalról alkalmanként konferenciák 

résztvevői. 

A következőkben röviden vázolom, melyek voltak azok a művészeti törekvések, 

csoportosulások, vállalkozások, melyek a nyolcvanas évek közepétől a kilencvenes évek 

közepéig döntő befolyással voltak a vizsgálatban részt vevő művészek munkásságára, majd az 

interjúkból kirajzoló témák szerint csoportosítva tárgyalom a művészek véleményét a 

műtárgypiac és a galériákkal való együttműködés tekintetében. Szándékosan választottam azt 

a módszert, hogy sokat idézek szó szerint az interjúkból, mert a kutatásom fontos eleme, hogy 

minél autentikusabban mutassam be az egyes véleményeket. Kifejezetten értékesnek látom, 

hogy az interjúalanyok ugyanarra a kérdésre adott válaszai egymás mellé kerülnek, hisz 

kirajzolódik egy kép, hogy a különféle életkorú, gondolkodású, nemű művészeknek adott 

témák kapcsán sok esetben mennyire egybecseng a véleményük. Mivel az interjúk részleteit 

anonim közlöm, az interjúkból vett részleteket (m. i.) rövidítéssel jelölöm (művészinterjú).  

4.1.1 A kezdetek 

Az egyes művészpályák kezdeteit a hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes évek magyar 

művészetének – a vizsgált művészek pályáiban meghatározó szerepet játszó – mérföldkövei 

szerint tárgyalom, kronologikus rendben haladva. A művek értékesítése kinek-kinek más 

intenzitással volt fontos vagy egyáltalán jelen pályája kezdetén, így olyan, a rendszerváltás 

előtt már létező, de a tárgyalt művészek életében fontos helyet elfoglaló művészeti 

közösségek, műhelyek is itt kerülnek elő, melyeknek direkt piaci vonzata nem volt, de a 

későbbiekben akár egész művészi életpályákra meghatározó hatással bírt, s így indirekten 

befolyást gyakorolt a művek piaci értékére is.  

4.1.1.1 A Vajda Lajos Stúdió (1972–2002) és a Bizottság (1979–85) 

A szentendrei Vajda Lajos Stúdiót 1972-ben alapította efZámbó István és feLugossy László. 

A VLS köré szerveződő művészkör aktivitása az akkori pártállami rendszer tűrt–tiltott–

támogatott kategóriarendszerén belül a tűrt, de sok esetben a tiltott besorolást kapta. A Stúdió 

többségében autodidakta művészei fokozatosan váltak a rendszer fekete bárányaivá és olyan 
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ellenzéki szereplőkké, akiket közönségük szinte hősként tisztelt. Az 1979-ben megalakuló 

A. E. Bizottság zenekar a „nyolcvanas évek hazai ellenkultúrájának meghatározó zenekara 

volt. A »minden lehet művészet, az élet maga is művészet« fluxushoz köthető 

szemléletmódjának megfelelően a zenei és képzőművészeti műfajok határainak ironikus 

áthágásával olyan produktumokat hoztak létre, amelyek ellenálltak a korabeli, ideológiailag 

terhelt hivatalos kánon elvárásainak. Anélkül váltak politikai tényezőkké, hogy egyetlen 

konkrét politikai ügyre is reagáltak volna, annak ellenére lettek sikeres zenészek, hogy 

szakmai szempontból képzetlenek voltak, s úgy szabtak új irányt a hazai alternatív kultúrában, 

hogy a legkevésbé sem szándékoztak irányokat kijelölni.”
30

 A Vajda Lajos Stúdió vezető 

művészei a képzőművészet mellett filmmel, zenével és szépirodalommal is foglalkoztak. 

A különféle művészeti ágakban megjelenő aktivitásuk a képzőművészet iránt nem annyira 

fogékony közönség figyelmét is felkeltette, és az addig a kiállítások, performanszok iránt 

kevés nyitottságot mutató réteget is megszólította.  

Az általam vizsgált művészek életműve közül kettő kötődik szorosan a szentendrei Vajda 

Lajos Stúdióhoz. Mindketten autodidakta művészként kezdték pályájukat, de tevékenységüket 

mind a szakma, mind a piaci szektor elismeri. Egyikük felsőfokú művészeti iskolában tanít, 

művésztelepet szervez, a másik művész a különféle művészeti ágak közötti átjárást a mai 

napig gyakorolja.  

A Vajda Lajos Stúdió és a Bizottság zenekar köré szerveződő szentendrei művészek a 

rendszerváltást megelőző időszak hősei voltak, társadalmi szerepük legalább olyan fontos volt 

a köréjük szerveződő közönség számára, mint a művészetük. Kiállításaikon, koncertjeiken 

megjelenni a szabad véleménynyilvánítás melletti kiállást is jelentette a hetvenes, nyolcvanas 

években. 

4.1.1.2 Mail Art, Xertox Csoport (1981–1992) 

Az ötvenes évek Amerikájának fluxus művészeitől induló Mail Art mozgalom Magyar-

országon a nyolcvanas években élte virágkorát. Mivel a mail art a postai küldeményekre 

jellemző formákat (levél, címzésformák, pecsétek, bélyegzők) építette be az alkotásba, és 

postai forgalmon keresztül az egyes alkotások könnyedén jutottak át országhatárokon, a mail 

art művészet a vasfüggöny idején is nemzetközi kontextusban élt. A levelezésen keresztül 

megnyilvánuló művészet az alkotói tevékenység sokkal szabadabb érvényesülését tette 

lehetővé, mint a hagyományos művészeti felületek. Ugyanakkor nemcsak a politikai határokat 
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sikerült átlépnie a mail art művészeinek, de a műalkotások piaci szempontú értelmezhetőségét 

is. A mail art részeként megalakult Xertox Csoport sokszorosító eljárással hozta létre a 

műveit, melyekben a mű szellemi üzenetét, gondolati tartalmait hangsúlyozták, valamint 

a művészközösség által létrehozott közös akciókat, mely a műtárgypiac felől nézve 

teljességgel értelmezhetetlen volt. A közösség, a network, ami a mail art köré épült, azonban 

indirekten mégis fontos szerepet játszott a művészek későbbi pozicionálásában. 

Az egyik alapító művész így emlékszik vissza erre az időszakra: „Elementárisan 

szorgalmasak voltunk, csináltunk egyszerre több projektet, kiadványokat. Minden támogatás 

nélkül, önerőből hoztunk létre mindent a 80-as és a 90-es évek között. A rendszerváltástól 

megszűnt ez a tevékenység, a közös aktivitás, inkább barátsággá vált. De ez a normális 

kapcsolat. A galériással nincs normális kapcsolat, azt mindig a pénzügyi szempontok vezérlik. 

Nem tudja helyzetbe hozni a művészt.”
31

 

 

4.1.1.3 Az új szenzibilitás 1983-tól 

Az új szenzibilitás Hegyi Lóránd művészettörténész nevéhez kötődik. Hegyi megjelenésével 

olyan szereplő lépett színre a magyar művészeti életben, aki addig nem létezett 

Magyarországon. Egyszerre volt közösségépítő, szervező, elméletíró és művészeti menedzser. 

Az új szenzibilitás csoport köré szervezett művészek még a rendszerváltás előtt megízleltek 

valamit egy olyan együttműködési mintából, amire sajnos sok szempontból máig fájó 

nosztalgiával és vágyakozva gondolnak. A szakma az új szenzibilitás utólagos értékelésében 

azonban megoszlik.  

Mélyi József 2011-ben összefoglalta a gondolatait az 80-as éveket nagyban meghatározó új 

szenzibilitással kapcsolatban, amit így kezd: annak, „aki a nyolcvanas években kezdte 

művészettörténeti tanulmányait, és a kilencvenes években kezdett igazából kortárs művészettel 

foglalkozni – az új szenzibilitás fogalma, ha nagyon sarkítani akarom, szitokszóvá vált” 

(Mélyi, 2011). Mégis érdemes idézni a jelenség fontosságát alátámasztó mondatait: „Hegyi 

Lóránd Új szenzibilitás című könyvét 1983-ban adták ki […] Hegyi 28 éves volt, amikor 

írta… Kiállítást rendez, megalkot egy fogalmat, könyvet ír – mai szemmel ez egy furcsa és 

csodálatos történetnek tűnik, és azt is jelzi, hogy a művészettörténetnek kicsit más helye volt a 

magyar szellemi életben és kultúrában, ha egy ilyen folyamat működhetett. 
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Az új szenzibilitás tehát Hegyi Lóránd nevéhez kötődik, és nem egy új stílust jelölt, hanem egy 

újfajta alkotói attitűdöt, ennek is a magyarországi megjelenését. Ugyanis Hegyi az első 

pillanattól kezdve összekapcsolta az új szenzibilitás fogalmát egyetemes, külföldön jelentkező 

tendenciákkal, elsősorban Németországgal, az Egyesült Államokkal, Olaszországgal. 

Az avantgárddal szembeforduló, jól érzékelhető, kitapintható tendenciáknak külföldön is 

mindenki programokat akart adni, és több elméletíró, gyakorlati kurátor is versengett azért, 

hogy ki fogja ezt a programot megtalálni – Magyarországon Hegyi Lóránd volt. […] Rövid 

részlet Hegyitől: »én látok egy dolgot, ami nagyon súlyos. A nyugat-európaiak vagy az 

amerikaiak egy-egy adott kulturális szituációból indulnak, és onnan akkumulálják az egyete-

meset, ami aztán nemzeti érték is. Az egyetemességből azonban, ami itt létrejött a 20-as évek 

végétől, hiányzik a kelet-európai hozzájárulás. Ezt most elsősorban a képzőművészetre értem. 

Ha most aztán egy kelet-európai művész, például egy magyar mégis az egyetemességgel akar 

közösséget vállalni, akkor nagyon nehéz helyzetben van, mert egy olyan egyetemességről van 

szó, ami nélküle absztrahálódott azzá, ami. Amiből már korábban is hiányzott a kelet-európai 

vagy magyar hozzájárulás. Ez azt jelenti, hogy csak akkor válhat egyetemessé, ha kilép a 

saját maga kultúrájából, szemben egy amerikaival, franciával vagy némettel, ahol ez a törés 

nem olyan éles. Ez bizonyos értelemben skizofréniát okoz egy magyar művésznek. […] Hogy 

egy olyan egyetemességet céloz meg, amiből bizonyos értelemben véve hiányzik a saját 

talaja.«  

Ez egy nagyon fontos gondolatsor, ami ma is nagyon érvényes, és érvényessé teszi az egész új 

szenzibilitás problémakört. Vajon egy művésznek, aki egy korszellemtől nem tud 

függetlenedni, az egyetemes értékek mentén kell-e alkotnia vagy kelet-európai gyökerei 

mentén; van-e hagyományos magyar tradíció, amit követhet, és ezzel hogyan léphet ki a 

nemzetközi porondra. Ez egy óriási probléma, és ezt Hegyi megpróbálta ebben az időben 

megoldani, mégpedig elmélet megalkotásával, azaz az új szenzibilitás megformálásával és 

gyakorlati tevékenységgel is: azzal, hogy megpróbálta ezeket a művészeket külföldre is 

eljuttatni, kapcsolatokat teremteni, kiállításokra bekerülni. Erre már akkoriban komoly 

felvevőkészség mutatkozott. Ausztriából, Németországból, Svájcból érdeklődtek a magyar 

művészek iránt, és Hegyi ezzel az elméletteremtő, csoportképző, struktúraalapító 

tevékenységével valóban megszabta az irányt, és a nyolcvanas évekre rányomta bélyegét: 

azzal, hogy az általa új szenzibilitásnak nevezett művészeti beállítottság terjesztésével különös 

színt adott a magyar művészetnek. 
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Nagyon sok bírálat érte azóta ezt a fajta istállóképzést. A legélesebb a kilencvenes évek végén 

hangzott el Sturcz János részéről az Új Művészetben. Azt mondta, ezek a művészek generációs 

gáttá váltak.  

Az előbb említett idézetben lehet a válasz arra, hogy miért nem lehetett ez az akció átütő 

erejű, és miért nem nyomja rá máig a bélyegét a magyar művészet nemzetközi 

elfogadtatására. Valószínűleg azért, mert ez a csoport valóban egy konstrukció volt. Tehát 

nem volt annyira koherens – még azok sem, akiket Hegyi a Biennáléra kivitt. Ma már jobban 

látszanak a különbségek, minden művész teljesen más megítélés alá esik.  

Hegyi azt gondolta, hogy ezek a művészek képesek olyat adni az egyetemes művészetnek, ami 

kelet-európai, ugyanakkor egyszerre gondolta azt is, hogy ezek a művészek már akkor és ott 

kompatibilisek ezzel az egyetemességgel. Valószínűleg ez egy túl merész feltételezés és 

csoportképzés volt. Túlságosan előreszaladt ezzel Hegyi, és talán ezért kapott éles bírálatokat 

a kilencvenes években, és ezért felejtődött el ez a csoportképzés és ez a szakasza a magyar 

képzőművészetnek. Egy erős exportkonstrukció volt, amit Hegyi kitalált. Képzett egy 

csoportot, mögé egy elméleti hátteret, és megpróbált betörni az egyetemes művészetbe is. 

Aztán az lett belőle, hogy ő betört, a többiek meg itt maradtak… Bécsbe, a Ludwig Múzeumba 

többször meghívott magyar művészeket, és a gyűjteménybe is beemelte műveiket. De amint ő 

eljött, ez a folyamat megszakadt. Az új szenzibilitás megformálása, kialakítása egy furcsa, a 

politikai, történelmi lehetőségek mentén végrehajtott akció volt, amely egy meglévő és 

kitapintható jelenségsoron alapult, és nagyon pontosan megfogalmazott célokkal rendelkezett. 

Ugyanakkor az egyetemesség és a kelet-európaiság határmezsgyéjén mégiscsak eltévesztette a 

célját, és ma nem mint a legnagyobb sikertörténetről beszélünk róla.” 

Azért idéztem ilyen hosszan Mélyi gondolatait, mert azt gondolom, bizonyos szempontból 

emblematikus problémákra világít rá, melyek azóta is meghatározzák a magyar művészeti 

szcénát. 

Hegyi Lóránd tevékenysége, mondhatni, korát meghaladó volt a nyolcvanas években, számos 

hihetetlen eredménnyel, ahogy azt Mélyi is elismeri. Hogy a kifutása nem volt százszázalékos 

siker, nem pusztán rajta múlt. A magyar művészetben a nemzetközi szcénához hasonlóan 

megjelenő tendenciák mögött más történetek, más sorsok álltak. Az új szenzibilitással nem 

pusztán a művek léptek át a határon, de az alkotók is. Az egyéni sorsok szintjén sokkal 

nehezebb volt a nemzetközi színtéren való érvényesülés, mint a művek síkján. Hegyi 
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a Magyarországon megkezdett, sikeresnek induló pályaívet külföldön, nemzetközi szinten is 

tovább tudta kamatoztatni, de ez egyéni kvalitásából fakadt.  

Mélyi kritikai érvelése nem indokolja Hegyi tevékenységének negatív megítélését, sőt. Hegyi 

megpróbált valamit, amiben hitt, és képes volt átsugározni másokra is ezt a hitet. A „magyar 

nomád Európában” gondolata tőle származik, hitt abban, hogy valami ősi erő segíti majd 

átjutni a szereplőket a kulturális szakadékokon, ami valóban pótolhatatlan hiány. Nem 

találhatott volna alkalmasabb időpontot erre, mint a nyolcvanas éveket, amikor mindenkit 

megelőzve, úttörőként folytathatta munkáját. Korábban kezdte a szervezkedést, mint bárki, 

nemzetközi kontextusban helyezte el a magyar művészeket, de a kulturális beágyazottság 

hiánya mellett működtek sajnos más ellenerők is: a kishitűségé és a bizalmatlanságé, melyek 

természetesen szintén nem a sikert szolgálták. 

Ahogy egyik interjúalanyom be is beszámol róla, euforikus évek voltak ezek, amikor kapuk 

nyíltak ki, és addig soha nem tapasztalt nemzetközi érdeklődés irányult a magyar 

képzőművészet irányába. Létrejött egy közösség, ami az egyes művészek tevékenységét is 

más dimenzióba helyezte. Fiatal, pályakezdő művészettörténészek képesek voltak a művészeti 

menedzsment, a műtárgypiac szempontjait is figyelembe venni.  

„Mérhetetlen energia támadt a semmiből, egy nem lemérhető különös robbanás. Én – de 

lehet, hogy mi – mindig úgy gondolunk erre, hogy van egy élcsapat, egy szűk mag, aki az 

energia hordozója: Bak, Birkás, Kelemen, Nádler, Soós, Koncz, Mazzag, Hencze, Szőnyei, aki 

rendkívül nagyszerű műveket készített abban az időben. […] Aztán Fehér Laci, Mulasics.  

Én ’77-ben kerültem a pályára, felvettek a Fiatal Képzőművészek Stúdiójába, elvittek rögtön 

katonának […] 78-tól elkezdtem kiállítani, és hamarosan Simon Zsuzsa, Geskó Judit és 

Gyetvai Ágnes megkerestek, hogy látták valami művemet, és tetszett nekik, és eljöttek a műter-

membe. Szerintem a Zsuzsa akkor már gondolkodott rajta, hogy csinál egy galériát, amit meg 

is csinált, ez lett a Rabinex nevű galéria,
32

 Kelemennel szervezték. Eljöttek, képeket szerettek 

volna valami kiállításhoz. A Cházár András utcában laktunk még. Ez 80–81 körül lehetett. 

És ők mondták, hogy ezt a Lórántnak is látnia kell. […] A Birkás akkoriban tartott egy-két 

előadást arról, hogy oda kell a festészetre figyelni, mert ez egy új energia. […] Voltak, akik 

                                                 
32

 „Budapest első magángalériáját 1981-ben nyitotta meg Kelemen Károly a belvárosban. A Rabinex Galéria 

hamarosan az új művészet fórumává vált, ahol a kiállítások mellett előadásokat és vitaesteket is rendeztek. (…) 

A galéria kiállítások és vitafórumok szervezése mellett célul tűzte ki a tagok munkáinak piaci forgalmazását is. 

Kelemen Károly vállalkozása sajnos egyáltalán nem volt összhangban a nyolcvanas évek elejének realitásával, 

és csak három évig tudott működni.” (Hegyi, 2002, 281.) 
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megértették, hogy mindig az a korszerű, ami nemzetközileg történik, ezt mondta a Bak Imre is. 

Én ösztönösen azt csináltam már ’77–78 óta. Voltak közöttünk intellektuálisan megértő 

művészek, és akik ösztönből ezt csinálták. […] A teljes szabadságért való küzdelem, valami 

saját lélegzethez jutni, ez volt pusztán a célom. Olyat csinálni, amit senki nem csinál. Volt egy 

kiállításom Pécsen vagy hol, a katalógusba Simon Zsuzsa írta a tanulmányt, és egyszer csak a 

Lóránd megjelent, vagy írt egy levelet – nagyon szép leveleket tudott írni, és annak nem 

lehetett ellenállni –, és eljött, és megnézte a képeimet. Nagyon intelligens, művelt fiú volt. 

Egymásra találtunk mindjárt az első alkalommal. Valamit csinálni kell, szétszaggatni ezt a 

szürke nyomasztó ködöt, ami rátelepszik az agyadra, ami nem enged semmit csinálni, a 

rendszer szisztematikus volt, és intelligens a maga módján, és volt hozzá egy Aczél is. 

Csináltam egy művet úgy 1981–82 körül – WC-pumpa posztmodern helyzetben –, rögzítendő 

a helyzetet, teljesen kiakadt az Aczél, a következő pártértekezleten ordított. Kiszámíthatatlan 

volt, a szöveg megjelent a Világosságban, talán ’84-ben. Azt hittem, engem föl fognak fedezni. 

Na, nem fedezett föl senki, hanem jött a Lóránd, és azt mondta, most van kedd, fél négy, 

szerdán nyitunk egy kiállítást, ezt a képet elvinném, a hétfőn nyíló kiállításra meg az kellene, 

és következő héten is nyitunk, de az még titok, és arra kellene az a sokkal nagyobb festmény. 

És innentől ez így zajlott közel tíz éven át, hogy vagy egyedül vagy kollégákkal vagy múzeumi 

emberekkel, kurátorokkal találkoztunk, és rengeteget dolgoztunk.”
33

 

Az interjúból kitűnik, hogy Hegyi milyen tehetséggel kötötte össze hazai és külföldi 

kapcsolatait, ívelte át a generációs szakadékokat. „Lóránddal mindig jött egy-két kurátor, 

német vagy francia, aki választott. És ez a legjobb egy fiatal művésznek, ha nemzetközi 

tájékozottságú szakemberek és kurátorok látják a műveit, és kiválogatják a maguk 

szempontjai szerint, és értékelik, ezzel segítve a kvalitásérzék fejlődését. Munkára 

ösztönöznek, önbizalmat és biztatást adva. Nekem ez nagyon fontos volt. A Lóránd nagyszerű 

nagy organizátor is volt, és át tudta hidalni a nagy mesterek és kezdő, fiatal művészek közötti 

szakadékot. Úgy dolgoztunk együtt, hogy eltörlődött minden tapasztalatbeli, kvalitásbeli 

különbség. Jártunk egymás műtermébe, és tanultunk egymástól. A szűk kör: Mulasics, Soós, 

Nádler, Bak, a Fehér Laci, a Koncz Andris, Kelemen és mások. De az egészet az működtette, 

hogy érződött ennek ez a hihetetlen energiája és szabadsága.”
34

  

A rendszerváltást megelőző időszak művészeti élete előrevetítette a regnáló hatalom 

végnapjait. A civil szektort támogatta a hivatalos intézményrendszer; a Műcsarnok akkori 
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vezetője, Néray Katalin a magyar művészek nemzetközi megjelenéseit menedzserként 

koordinálta. „Nem tudod elképzelni a ’80-as évek hangulatát, annyi ember jött a megnyitóra, 

hogy az Andrássy úton leállt a forgalom. Én úgy is gondolok a többiekre, mint egy csapatra. 

Volt, hogy egy héten kétszer-háromszor jött valaki képeket válogatni újabb és újabb 

kiállításokra, közben rengeteget, gyakran éjjel is dolgoztam. ’87–88 körül lett vége a nagy 

amsterdami kiállítással. A Neue Galerie igazgatója akkor azt mondta, hogy a legfontosabb, 

amit csinálunk Európában, ennél nagyobb dolog nincs, mint hogy te rombolod le a rendszert. 

Azért tódultak ide a világ minden tájáról, mert érthetetlenül valószerűtlen volt az egész. Amit 

csináltunk, azt 87-re elvégeztük, a rendszerváltás megtörtént. Létrehoztunk egy új világot, és 

leromboltuk a régit. A Lóránd a filozófiai hátterét alapozta meg, és bekapcsolta a nemzetközi 

kontextusba, és nagyon okosan nem hangsúlyozta azt, hogy ez szétrombolja a struktúrát. 

Néray Katalin pedig a Műcsarnok igazgatójaként hihetetlen bátorsággal támogatott minket, 

intézményi hátteret adva a szabadságvágyunknak, lényegében a művészeti rendszerváltásnak. 

Minden nagyon egyszerűen, nagyon közvetlenül történt. Az emberi kötődések nagyon 

megmaradtak. Wilfried Skreiner, Peter Baum, Alexander Tolnay, Thierry Raspail, 

mindannyian barátilag és szakmailag támogattak minket, hittek bennünk. Vagy Achille Bonito 

Oliva, az olasz transzavantgarde központi gondolkodója írta a Ludwig múzeumi kiállításom 

egyik katalógus-tanulmányát. Mindannyiukkal erős emberi kötődések alakultak közöttünk 

szakmai és emberi kvalitás alapján. Az egyik legfontosabb barátság a mai napig Beat 

Wismerhez köt, aki az aaraui Kunsthaus igazgatójaként hívott Svájcba ösztöndíjjal dolgozni. 

Majd látva a képeket, nagy önálló kiállítást rendezett a munkáimból 1991-ben. Ez a közös 

szakmai munka alapozta meg barátságunkat. Nem magángalériások, hanem művészeti 

szakemberek, múzeumi kurátorok figyeltek fel a munkámra, és támogattak. […] Szerintem 87-

re a rendszerváltás megtörtént a képzőművészetben. Akkorra átalakultak a struktúrák, 

lerombolódtak a hierarchiák, megkérdőjelezhetetlenné vált, hogy szabadság van a képzőmű-

vészetben, ami kihatott az életre is, és ezt három-négy év alatt elérte az, amit most úgy hívunk, 

hogy új szenzibilitás, ez ma egyszerűen elképzelhetetlen, hogy teljesen ideológiamentesen 

mindez megtörtént. Mérhetetlen szabadság és nagy bátorság.”
35

  

Ezekből a szavakból érződik a rendszerváltást megelőző évek művészeti életének eufóriája, 

erős közösségek, csoportok jöttek létre. A művészek olyan kapcsolatokra tettek szert, olyan 

lehetőségekhez jutottak, amit huszonöt évvel a rendszerváltás után se sikerült megismételni. 

A magán és az állami, a civil és a hivatalos szektor képes volt az együttműködésre. 
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Az kulturális export működött. Ezek az energiák a rendszerváltásban csúcsosodtak ki. A világ 

szeme rajtunk volt, a Kelet-Európai régiót, és benne Magyarországot szinte soha meg nem 

tapasztalt nemzetközi érdeklődés övezte. 

4.1.1.4 Az első fecske. Hans Knoll, 1989 

Hans Knoll megjelenése a magyar művészeti színtéren mondhatni meseszerű. Egy vagyonnal 

nem rendelkező bécsi fiatalember a nyolcvanas évek végén úgy döntött, hogy galériát nyit 

Kelet-Európában, és választása Budapestre esett. A vasfüggöny lebontásával Magyarországra 

különleges figyelem koncentrálódott. A rendszerváltás előkészítését a művészeti folyamatok 

már jóval korábban elkezdték. Kortárs műtárgypiac még nem volt. 

A Hans Knollal való első találkozását két művész is felidézi a vele készült interjúban: 

„A hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején nem voltak galériák. A Fiatal Művészek 

Stúdiója felvett a tagjai közé, ez azt jelentette, hogy részt vehettem az ország jelentős helyein 

a kiállításokon. De az hamar kiderült, hogy ez nem az igazi művészet tere. Kereskedelmi 

galériák viszont nem voltak. Hosszú évekig fel sem merült, hogy egy műtárgynak van ára, 

hogy esetleg az azért is készül, hogy abból megélj.  

Az első galériással kapcsolatos élményem egy késő téli nagyon hideg estén történt, hogy 

becsöngetett egy összefagyott fiú – én negyvenfokos lázban úsztam --, és elmesélte, hogy 

ő végigment a Váci utcán, és föl se merült benne, hogy én itt lakom a belváros kellős közepén, 

a bécsi művészek sem szoktak a Kertner Strassén lakni, ő volt Hans Knoll. Elmondta, hogy 

képet szeretne tőlem egy kiállításra. Fiatal, sármos építész fiú volt, aki nagyon tudta, mit 

akar, és nekem ez nagyon tetszett, hogy egy nagyjából velem egyívású valakivel valamit 

építkezhetek. Ő nem úgy viselkedett, mint egy galerista, hogy egy-kettő-három kép, mennyibe 

kerül? Ennyi százalék a tiéd. Alig esett ilyenekről szó. Néha eladott valamit, néha nem. 

Az egész nagyon oldottan, nem kereskedelmi jellegűen zajlott, és ez az évek során ment 

kereskedelmi jelleg felé. Kiállításokat szervezett, nem úgy lépett fel, mint galerista, mert azzal 

nem is tudtam volna mit kezdeni. Ez ma elképzelhetetlen, de semmiről semmit se tudtunk, mert 

nem volt információ, nem volt internet. És ha utaztál is, háromszor 24 órád volt, és abba bele 

kellett sűríteni mindent. 10 év múlva vetted csak észre egy múzeumban, hogy amíg te itthon 

ezt csináltad, addig a vasfüggöny másik oldalán is hasonlók történtek. Kiállításokat 

szervezett, és időnként nem jött vissza minden mű. Én mindig forszíroztam, hogy szeretném 

tudni, hogy kihez kerül, és többnyire megadta az információt. Szerintem mire ő igazából profi 
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galériássá vált, addigra a mi viszonyunk megszűnt. Volt köztünk egy szellemi együttműködés, 

és az a része érdekelt. Egyformán gondolkoztunk, egyformán szegények voltunk, és egyformán 

akartunk valamit.”
36

 

Ez az interjúrészlet jól írja le a nyolcvanas évek Magyarországára oly jellemző prekapitalista 

gondolkodást, mely a művészet kapcsán részben a mai napig megmaradt. Hans Knoll nem 

mint kolonizáló tőkés, hanem mint egyenrangú partner jelent meg, aki elsősorban rajongott 

a művészetért, és nem elhanyagolható, hogy hasonlóan szerény anyagi körülmények közül 

indult, mint a művészek, akiket felkeresett. A piaci szempontokat csak fokozatosan kezdte 

érvényesíteni, és alkalmazkodott a helyi viszonyokhoz, de legalábbis figyelembe vette azokat. 

Ugyanakkor érződik ebben a visszaemlékezésben a rendszerváltás katartikus hangulata is, 

a lehulló vasfüggöny szimbóluma által generált remény, melyben oly sokan hittek akkoriban.  

Knoll megjelenésére Budapesten egy másik művész így emlékszik vissza:  

„Knollal ’87-ben találkoztam. Pasaréten laktam akkor, és nagyon hideg tél volt, nyakig érő 

hó volt, nem jártak a buszok, be voltunk zárva a Csalán utcában, a Bartók emlékház fölött, és 

festettem éppen a jó melegben, amikor észrevettem, hogy közeledik két faszi a mínusz húszban. 

Látszott rajtuk, hogy ezek nem idevalósiak. Az egyiken ilyen Esterházy-kockás átmeneti kabát 

volt. Két osztrák, az egyik egy művészettörténész, a másik meg Hans Knoll. Kinéztem, hogy 

hozzám jönnek-e, de festettem tovább… erre becsengetnek. (Még az áruszállítás is leállt, 

olyan idő volt. Megkértek, hogy holnap menjek el velük Ádám Zolihoz tolmácsolni. 

Elindultam reggel gyalog, odaértem délután.) Egy kiállítássorozatra készültek, ahhoz 

válogattak anyagot. Linzben, Bécsben, Tuscaniában volt egy-egy kiállítás.”
37

 

4.1.1.5 Újlak Csoport (1989–95) 

Az Újlak Csoport „elhagyott épületekben (a budapesti Hungária fürdőben, az Újlak moziban, 

a Tűzoltó utca 72-ben található volt gyárban) rendezett kiállításokkal – ahol közös és egyéni 

munkahelyként helyspecifikus installációkat készítettek […] lehetőséget biztosítottak olyan 

magyar és külföldi alkotóknak és kurátoroknak, akik inspirációt merítettek a hagyományos 

galériáktól különböző terek és csoportok által képviselt nyitott szellemi tér nyújtotta 

kihívásokból”.
38

 Tevékenységüknek piaci vetülete nem volt, az installációk, a művészeti 
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akciók, melyeket szerveztek, piacilag nem voltak értelmezhetők, a munka, ami a csoport 

nevéhez kötődött, mégis sok művészre volt inspiráló és felszabadító hatással. 

Az 1989-ben alakult Újlak művészcsoportról Szoboszlai János, a csoport tevékenységét 

legmélyebben ismerő művészettörténészek egyike így ír: „Ezen alkotók művészetét a 

politikai-gazdasági rendszerváltás összes kulturális hatása és a művészként való társadalmi 

lét problematikája egyszerre határozta meg. A 90-es évek megújuló kulturális kontextusában 

(a politikai-gazdasági rendszerváltás évtizede ez!) állandóan megkérdőjeleződtek a képzőmű-

vészként való lét lehetőségei, annak értelme, szerepe a társadalomban. Az évtized elejének 

eufóriájában mind a művészek, mind a szakértők a magyar művészet hazai sikerében és 

nemzetközi áttörésében bíztak, s hogy ez elmaradt, a csalódottság még az évtized közepén is 

éreztette hatását. A fiatalabb, művészi pályáját éppen megkezdő nemzedék kénytelen volt 

szembenézni a kortárs művészeti termés kvalitásával és kvantitásával kezdeni mit nem tudó 

múzeumi infrastruktúra fejletlenségével, a kortárs művészetre szakosodott szakembergárda 

kis létszámával, a szituációból eredő önmenedzselési kísérletek problémáival, a vásárlóerő 

híján szűkkeblű kereskedelmi galériák korlátozott kapacitásával s a nemzetközi művészeti élet 

könyörtelen játékszabályaival. Egyfajta senki földjén születtek alkotásaik, amelyek – bár 

jelentős hazai és külföldi kiállításokon is szerepeltek – nem köz- vagy magángyűjteményekbe 

kerültek, hanem legtöbbször a művész tulajdonaként, az alkotók műtermében vagy lakásán 

halmozódtak fel, s nem váltak a kulturális közélet részeivé – szemben a fiatal írók vagy 

filmesek műveivel.”
39

 

Az egyik alapító így emlékezik az Újlak tevékenységére: „Újlak Csoport másról szólt – ez 

egy úttörés volt, bátorság kellett hozzá, ami életveszélyes. Semmire nem volt pénzünk. Ami 

volt, azt a helyiségre kellett fordítani. Ez nem arról szól, hogy egy kész rendszerben van az 

ember, hanem ő maga a rendszer. Amilyen jókedvű fiatalsággal indult, annyira nehéz volt 

fenntartani. Nem akartam egész életemben azokat a dalokat énekelni, amiket 20 évesen 

szereztem, hogy engem nem lehet kielégíteni… tudod, mire gondolok.”
40

 

A kockázatvállalás, a művészi kísérletezés lehetőséghez juttatásának fontossága éltette az 

Újlak és más alternatív bemutatóhelyek tevékenységét. Az alkotói attitűdhöz leginkább az 

Újlakéhoz hasonló tevékenységű helyek álltak legközelebb, ahol a művészet kísérletező 
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jellege kapott elsődleges szerepet, és a legkevesebb determináció övezte az alkotói folyama-

tokat. 

„Főiskolás korunkban, amikor a legnagyobb szar volt, akkor voltak a legizgalmasabb 

galériák. Van egy olyan állapota egy galériának, amikor nem engedhet meg magának 

bizonyos kilengéseket. Mert túlságosan pragmatikus lett a világ, túlságosan kurátoros. És ha 

arra gondolok, hogy milyen volt a Tűzoltó utcába vagy később a Petrysbe elmenni. Voltak 

ilyen helyek, a Vízivárosi galéria, ahol a szabadság és a kreativitás volt a meghatározó, és 

nem a szűkseggűség. Hogy nem engedhetem meg magamnak. Azt szeretném megcsinálni, 

tudván tudva, hogy nem eladható.”
41

 

4.1.1.6 Külföldi befektetők: Nys, Walz, Navarra 

A rendszerváltás körüli nyitás több külföldi befektetőnek felkeltette az érdeklődését 

Magyarország és a magyar kortárs képzőművészet iránt.
42

 Ilyenek voltak a francia Enrico 

Navarra, a belga Jan De Nys és a német Walz házaspár, Gerlinde és Gerhardt Walz is. 

4.1.1.6.1 Enrico Navarra és a Budapesti műtermek 

Enrico Navarra megjelenése és az általa kiadott Budapesti műtermek című könyv a mai napig 

fontos referencia azoknak a művészeknek, akik szerepeltek benne. Az általam vizsgált 

művészek közül négyen vettek részt azokon a kiállításokon és a hozzá kapcsolódó könyvben, 

melyet a francia galerista adott ki budapesti művészekről. 

Az egyik művész így emlékszik vissza erre a még a rendszerváltó Magyarország iránti 

kíváncsi odafigyelésből fakadó páratlan projektre, mely sajnos nem a hozzá fűzött remények 

beteljesülésével zárult. 

„A Budapesti Műtermek címmel 1990-ben Enrico Navarra párizsi galerista, könyvkiadó 

csinált egy nagyon szép könyvet kiállítással a Nemzeti Galériában és a Lajos utcában az 

általa készíttetett litográfiákból. Kibérelte Vácot, és megcsinálták neki. A könyv megjelent 

a Frankfurti Könyvvásáron. ’91-ben az öbölválság mindent elsöpört. Bizonyos művészek nem 

úgy viselkedtek Navarrával, ahogy az elvárható lett volna, és meg is sértődött kicsit. Voltam 
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 „A rendszerváltással megnyílt határok Nyugaton hisztérikus reakciókat váltottak ki, miután az ellentét 

magyarázatát immár nem lehetett a határokkal elintézni: magában a dologban kellett keresni. Ugyanakkor a 

nyugati művészeti piac Keletre gyakorolt ellenállhatatlan vonzása többeket abban a régi meggyőződésében erősít 

meg, hogy a művészet, ami meg is érdemli e nevet, csak Nyugaton létezett.  

A XX. század túlnyomó részében a Kelet és a Nyugat nem rendelkezett olyan művészettörténettel, amelyet 

közösnek lehetett volna tekinteni, amely közös hivatkozási alapul szolgált volna.” (Belting, 2006, 85.)   
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később nála, nagyon kedves volt, de a nagy terveket feladta Magyarországgal. Olyan irigyek, 

és olyan sokat képzelnek Magyarországon magukról az emberek. Navarra finoman jelezte, 

hogy örülne, ha a művészek felajánlanának neki egy-egy képet. (Idehozta Európa legnagyobb 

műkritikusait, a Margitszigeti Termál Szállóban kétszáz fős vacsora volt, tíz fogás, francia 

pezsgők, a legdrágább cuccok, olyan műgyűjtőket hozott… úgy ettek, hogy én olyat előtte nem 

láttam. Én ilyen gazdagokat életemben ilyen közelről nem láttam. Limuzinnal fuvarozott 

minket, elképesztő, hogy itt mi folyt, például francia pezsgő a várban. Hozott egy százfős 

stábot. A Chagall unokája fotózott. Ő fotózta a képeinket, de külön fotós volt, aki csak 

bennünket fotózott. Mászkáltunk hidakra föl, hidakról le, hogy sztárfotók legyenek.) 

Én mondtam ezek után, hogy vigyenek nyugodtan kettőt is, de csak páran adtunk. Fiatal 

voltam, annyit festek még az életben, amennyit akarok, nehogy már sajnáljak egy képet ettől a 

pasitól, aki csak jót tett velünk. 

Sokan voltak, akik nem adtak, ment a pampogás: mit képzel ez a […] francia, csinál egy 

könyvet, és már rögtön kép kell neki? A könyv kapcsán megkerestek egy csomó művészt, tíz 

évig biztos tartott a könyv hatása, de máig nagyon jó referencia. Utána kivittem Amerikába, 

ott mindenki hasra esett, hogy én mekkora művész vagyok. Négynyelvű kiadvány, Svájcban 

nyomták a proofot, Svájcból visszahozták megnézni a színhelyességet.”
43

 

Mint ebből a visszaemlékezésből is kitűnik, a Navarra által menedzselt projektben a magyar 

művészek olyan kiemelt figyelmet és törődést kaptak, ami abban az időben Magyarországon 

elképzelhetetlen volt. A viszonosság azonban nem tudott egészségesen érvényesülni itt. 

A gazdag–szegény, fejlett–fejletlen, Nyugat–Kelet dichotómiájából fakadó kolonizációs érzet 

feltehetőleg kezdettől jelen volt a kétoldali partnerségben, és a magyar szereplők többsége 

nem igazán tudott felülemelkedni ezen. Egy másik művész így emlékszik vissza a Budapesti 

műtermekre: 

„Enrico Navarrának volt egy francia embere, a Guimo, aki felajánlotta, hogy tudja terjeszteni 

a művészek alkotásait. Lassan akart építkezni, több évre előre tervezett, lassan akarta 

adagolni. Megjelent a Budapesti Műtermek.
44

 A magyar műkereskedők ellepték Párizst, és 

elkezdték húgyért-szarért árusítani az albumban szereplő művészek munkáit. Akkor Navarra 
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azt mondta, hogy befejezte a magyarokkal való foglalatosságot. A magyarok aláásták az ő 

stratégiáját. Hajdú sok mindent elcseszett. Azt mondta: »Ugyan már! Mennétek pincékbe 

nyomorogni.« És helyettünk lemondta, mert ő olyan sértődékeny.”
45

 

1990-ben a művészek többségét felkészületlenül érte a hirtelen megnyíló lehetőség, és nem is 

igazán tudtak mit kezdeni vele. Az mindenesetre biztos, hogy egyenrangú felekként nem 

tudtak fellépni a nyugati befektetőkkel szemben, amit természetesen az mutat a legjobban, 

hogy többségük nem érezte szükségét annak, hogy viszonozza a rájuk fordított energiákat, 

illetve megpróbálja megérteni a befektető céljait, szándékait, és azokhoz csatlakozva 

elkezdjen közösen megállapított elvek szerint építkezni. A projekt magyar oldali kurátora sem 

menedzselte olyan professzionálisan az eseményeket, ahogy tette azt Hegyi Lóránd az új 

szenzibilitás művészeivel. De fogalmazhatnánk úgy is, hogy nem menedzserként, hanem 

kelet-európai elméleti szakemberként gondozta csak a nagyszabású lehetőséget, melynek 

nagy része ennek megfelelően elszalasztódott. A többnyelvű kiadvány azonban megmaradt, és 

sokáig érezhető volt még a hatása. 

4.1.1.6.2 Jan De Nys Belgiumból 

A Budapesti műtermek kiadvány többeknek keltette fel az érdeklődését a magyar 

képzőművészek iránt, így a belga Jan De Nys galériatulajdonosnak is, aki az apjától örökölt 

aalsti műhelyben nyitotta meg galériáját 1992-ben Galerie in Situ néven. Jan De Nys több 

kelet-európai, így magyar művésznek biztosított Belgiumban szállást és alkotási lehetőséget, 

vásárolt képeket, de hat év után profilt váltott. 

„Jan De Nys belga galerista (Galerie in Situ, Aalst), aki örökölt egy műhelyt az apjától 

a Budapesti műtermek kiadvány kapcsán keresett meg. 91 végén keresett fel […], vett tőlünk 

képeket, és elhívott Belgiumba, ott dolgoztunk két hónapig, csináltunk kiállításokat. Vitt min-

ket vásárokra, jól tartott minket, de a ’90-es évek közepére a rendszerváltásból fakadó érdek-

lődés alábbhagyott. ’96-ban váltott, maradtak ott munkáink, de nincs bennem rossz érzés.”
46

 

4.1.1.6.3 Gerlinde és Gerhardt Walz, Stuttgart, AL Galerie 

1992-ben egy német házaspár, Gerlinde és Gerhardt Walz megvásárolták a váci nyomdát, és 

ott lehetőséget biztosítottak művészek számára, hogy egy alkotóműhelyt hozzanak létre, 

használják a litográf műhelyt. Az egyik interjúalanyom így emlékszik vissza ezekre az időkre: 
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„Négy-öt művészt támogatott […] Walz adott évi egymillió forintot, és szerződést kötöttünk 

litográf sorozatokra, kiállításokat rendeztek Stuttgartban, Leonbergben, Frankfurtban, ahol 

galériái voltak, vitte őket művészeti vásárokra (Párizs, Berlin, Miami, New York), 

Magyarországon is csinált galériát a Lőportár utcában. […] De már kivonult az országból 

kb. három éve. Én régebben megszüntettem vele a kapcsolatot. Ő megrendelt egy litográf 

sorozatot, épp akkor jöttem vissza Indiából, szóval telítve voltam. Megegyeztünk ennyi és 

ennyi pénzben, és egy idő után szólt a Walz, hogy ő azt nem tudja teljesíteni, inkább forintban 

fizetne, és én mondtam, hogy az nem jó, mi márkában egyeztünk meg. Én utána már nem 

akartam folytatni. Én utáltam ezt a futószalag-rendszerű munkát. Nem volt nekem megfelelő. 

A végén már nem ment egyáltalán ez a dolog. […] A kilencvenes években indult be a nyomda, 

amikor a külföldiek is jöttek, volt mozgás, inspiratív hely volt. […] Walz után nem akartam 

galériával szerződni, a Knoll is megkeresett Birkás Ákoson keresztül, de akkor nekem már 

megvolt a véleményem. Kialakítottam egy szisztémát, hogy ha megvásárolja valaki a műveket, 

akkor jó, de bizományban én nem akarom elhelyezni galériában a műveimet. 

Walzon kívül senkivel nem voltam szerződéses viszonyban. Walz 50%-os jutalékkal árusította 

a munkáimat. Nem lehetett tőle gesztusokat kérni. Walz hűbéreseivé tette az alkalmazottait a 

cégében, és azok is szinte kötelező módon vásárolták a grafikákat. Nekünk semmiféle mecena-

túránk nem volt az átkosban, ezek után Walz egymillió forintért szinte szőrén-szálán megvá-

sárolt minket: neki kellett dolgozni. Meghívott Stuttgartba meg Leonbergbe, ahol adott lakást, 

anyagot, amivel dolgozni lehetett. Ő a végén egy tolvajlásba ment bele: kiderült, hogy vannak 

ügynökei, akik terjesztették magyar gyűjtők felé a műveket. Kellett írnom egy levelet, hogy én 

miért szakítok vele, és én megírtam. Ő meg nagyon csodálkozott, hogy én ezt így fogom fel.”
47

 

Mint az utolsó három példa is mutatja, a magyar művészeket felkészületlenül érte a fejlettebb 

országokból befektetési szándékkal érkezők szempontrendszere. Nem tudtak kiegyensú-

lyozott, egyenrangú viszonyok kialakulni, a kulturális, gazdasági, társadalmi szakadék 

mélyebbnek bizonyult, mintsem hogy azokon felülemelkedve sikerre lehetett volna vinni 

ezeket a kezdeményezéseket.  

A résztvevők mindkét oldalról csalódtak, de legalábbis a tervezetthez képest alulteljesítettek. 

Azok az együttműködések, ahol a befektető csak a stabil piacgazdasági szempontok szerint 

próbált működni, és nem vette figyelembe, hogy a frissen lebontott vasfüggöny másik oldalán 
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mind a piaci, mind a demokratikus működés egy hosszú tanulási folyamat előtt áll, nem 

tudtak folytatódni.  

1995-ben Gerhardt Walz egy vele készült interjúban megnyilatkozik az érem másik oldaláról. 

„Idillről szó sincs, rengeteg munka van benne, s nem kevés pénz. De igaz a vállalkozásban 

megtapasztalt öröm és jó érzés. Vannak az egésznek azonban árnyoldalai. […] nem titkolom, 

nem kis kiábrándulást, keserűséget és csalódást hozott. […] Ha mindezt az anyagiak felől 

nézem, nekünk ez inkább pénzünkbe került, ilyen tömeg grafikát mi soha nem tudhatunk 

eladni, ahhoz, hogy tárolhassuk, külön épületrészt kellett berendeznünk. […] A magyar 

grafikusok hihetik, hogy mi ezzel üzletet csináltunk, de nem így van. […] Mindez nagyon 

fáradságos és nehéz. Főként, ha rossz a légkör, s egyik fél következetesen úgy hiszi, a másik 

nem korrekt. […] A magyar művészet helyzete nem könnyű, ezt tudjuk. Elmondtam nemrég az 

önök televíziójában, senki ne higgye, […] hogy a kapitalizmusban, a piacgazdaságban nincs 

kötelezettségvállalás a művészettel szemben. Ha most az államháztartás nehéz helyzetben van, 

akkor a bankoknak, az iparnak, a vállalkozóknak kell átvenniük a mecénás szerepét.”
48

 

A csalódottság tehát mindkét oldalon megjelent. A művészek még nem voltak felkészülve egy 

piacgazdasági elveken alapuló művészeti együttműködésre. 

Knoll nem igazi tőkésként jelent meg, hanem sokkal inkább partnerként, aki részben tanulási 

és egyben edukációs folyamatként fogta föl működését, és figyelembe vette azt a keretrend-

szert, ami a közvetlenül rendszerváltás utáni Magyarországot jellemezte. 

A rendszerváltás körül megnyíló lehetőségek ugyanakkor olyan megalapozatlan reményeket 

is tápláltak, melyek később a hazai pályán való részvételt is megnehezítették, hisz olyan 

elvárásokat alakítottak ki művészekben, melyeket belföldi viszonyok között szinte lehetetlen 

volt, sőt a mai napig lehetetlen teljesíteni. Hegyi Lóránd tevékenységének kritikája, 

de legalábbis annak csírái innen eredeztethetők. 

Mivel Magyarországon a rendszerváltás körül még nem volt értelmezhető kortársműtárgy-

piac, több, a kutatásban vizsgált művész a külföldi befektetőkkel való együttműködése során 

szembesült először a műtárgypiac alapvető kérdéseivel. Ezek a kapcsolatok azonban 

többnyire nem voltak formalizáltak. 
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A következőkben a művészekkel készített interjúkban elhangzott megnyilatkozásokat 

vizsgálom és idézem a következő témák szerint haladva:  

– a művészek tapasztalata a papíralapú szerződés kötéséről galériákkal 

– a művészek véleménye a galériák eladás után felszámolt jutalékáról 

– a műtárgyak árszabása 

– a művészek elvárásai a galériák felé 

– bizalom versus bizalmatlanság 

– műgyűjtők 

– együttműködés az állami intézményekkel 

– vásárok, nemzetközi jelenlét 

– műtárgypiac 

– művészeti sajtó 

– a hazai sajátságok 

– az állami támogatás 

4.1.2 A művészek tapasztalata a papíralapú szerződés kötéséről 

galériákkal 

A vizsgált művészek szorosabb kapcsolatai galériákkal eddigi pályafutásuk alatt egy és hat év 

közöttire tehető, de hat évnél hosszabb szerződéses viszonyt galériával csak egy művésznél 

találunk. Általánosságban elmondható, hogy azok, akik szerződéses viszonyba kerültek egy-

egy galériával, csalódtak. A művészek szerint a többségében a galéria által felkínált 

szerződések csak a galéria szempontjait veszik figyelembe, ellenben a művész érdekeiket nem 

szolgálják. A szerződések gyakran a galériák számára a művész kizárólagos képviseletét 

biztosítják, de nem rögzítik, hogy cserébe mit nyújt a galéria a művész számára. A vizsgált 

művészek többsége jobban vonzódik az olyan együttműködésekhez, ami nem kötött 

előírásokhoz, inkább megengedő. A legtöbb művész a gentleman’s agreement alapú 

együttműködés híve, ahol a felek számára fontos a kiegyenlített viszony és az egymás iránti 
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kölcsönös bizalom. A művészek ódzkodnak attól, hogy egy galéria kvázi a tulajdonaként 

bánjon a saját szellemi termékükkel. Több negatív tapasztalatról számolnak be művészek. 

A beszorítottság, a nem kiegyensúlyozott helyzetek sok esetben okai annak, hogy a művészek 

egy-egy rossz tapasztalat után elzárkóznak a papír alapú szerződéstől. Egy példa erre, amikor 

a galéria vezetője közvetlenül a megnyitó előtt hozakodik elő a szerződéssel, melyben olyan 

feltételeket szab, amelyek egyenlőtlen viszonyokon alapulnak.  

„Én nem akartam volna szerződéses viszonyt. Az első galerista-élményem nagyon negatív 

volt. A kommunikáció nem volt jó. A megnyitó előtt fél órával, amikor már ott vagyunk 

helyzetben, akkor íratott alá velem egy szerződést arról, hogy munkát kell adnom a kiállítá-

sért cserébe, amiről addig nem volt szó, és az is benne volt, hogy erről nem beszélhetek. 

Aláírtam, de akkor megtanultam, hogy szerződést többet így alá nem írok. Én egy bizalmi 

pozícióból indulok mindig, és nem vagyok hozzászokva, hogy mások másképp is működhetnek. 

Tapasztalatlan voltam még. Ott még azon is hezitáltam, hogy egyáltalán megcsináljam 

a kiállítást, hogy nem nyitjuk meg. Mikor hazavittem és elkezdtem elolvasni, akkor nagyon 

kibuktam, és volt, hogy két évig, ha még nem is ők értékesítik, és az azt követő időszakra is. 

Rossz érzés volt, hogy belekényszerültem egy helyzetbe, amiről addig nem volt szó. Azt adtam 

oda végül, amelyiket én a legkevésbé szerettem. Nem mentem vissza hozzá többet, de ő se 

keresett. […] 

Később ez a helyzet egy másik galériával megismétlődött, szintén a meghívók szétküldése után 

közölte velem a galerista, hogy képet szeretne, de akkor nemet mondtam. Nem korrekt, hogy 

nem a felkéréskor közlik elvárásaikat, hanem utólag módosítanak a [szóbeli] 

megegyezésen.”
49

 

Egy másik eset arra példa, hogy a művész nézőpontjából hogy néz ki egy szerződés előtti és 

utáni állapot. A művész arról számol be, hogy a szerződéskötés után a galéria sokkal 

kevesebb energiát fordított rá, mint szerződéskötés előtt: „Fontosnak tartottam, hogy […] 

jobban tiszteletben tartják a művész szempontrendszerét, és igent mondtam. A kiállítással 

kapcsolatban nem volt rossz tapasztalom, még mielőtt szerződtünk volna, elvittek Bécsbe Art 

Fairre, sőt ott el is adtak, aztán kezdtek fűzni, hogy kössünk kizárólagos szerződést, mert több 

művészük van, de azokat nyomják jobban, akivel szerződésük van. Gondoltam, üsse kő, 

kössünk szerződést, és két év alatt meglátjuk, mire megyünk. Nahát, ahogy megkötöttük, hátra 

is dőltek, azóta nem történik semmi. Úgy érzem, hogy nem csináltak semmit. Amíg meg 
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akartak szerezni, addig igen, de utána egy art fairre el nem vittek, sőt tavaly, amikor lejárt 

a szerződés, telefonáltam nekik, hogy akkor ezt most szüntessük meg, és akkor rögtön elvittek 

Isztambulba, de gondolom, csak a folyosóra, tehát nem a fő helyekre, tehát papíron még 

mindig nem szüntettük meg, de én vissza fogok erre térni. Maradok a galériánál, de a szerző-

dést felejtsük el. Az csak arra kötelez, ha én eladok, abból ők részesülnek. Tulajdonképpen egy 

ígéretre kötöttem szerződést, hogy megígérik, hogy mindent megtesznek, hogy jobb legyen, de 

nem tettek semmit.”
50

 

Több művész is elmondja, hogy a szerződés egy kényelmi pozíciót állít elő a galéria számára, 

hisz biztosítja a művész elköteleződését a galéria felé, de ezen kívül a galéria kötelezettségeit 

nem sorolja fel. A művészinterjúk tanúsága szerint a szerződés iránti igény az esetek 

nagyobbik részében a galéria felől fogalmazódik meg. 

„Az elején azt gondoltam, lehet abban bízni, hogy az elkészült munkákból el lehet párat adni. 

Ez meg is történt, de valahogy egyre kevésbé adtak el, gyakorlatilag semmit se. Úgy éreztem, 

hogy még meddig várjak, lassan 60 leszek, nem is volt már kedvem odamenni ezeket 

a kiállításokat megrendezni, viszont minden évben csináltam összesen két egyéni kiállítást 

máshol. Úgy éreztem, eljött az idő, nem maradhatok ott. Azt is megtudtam, hogy az induló hat 

művészből, akik között szerepeltem, lett harminchat, és jöttek ilyen főiskolás srácok, akik 

eladogattak, én meg semmit, vagy nagyon ritkán, és úgy éreztem, hogy ez nem megy itt, 

valami mást kell kitalálni. Úgy döntöttem, hogy papíron nem tartozom senkihez, mert 

a személyes régebbi kötődések erősebbek, mint az, hogy aláírjunk egy papírt. Nem is jártam 

azóta ott, nem mentem be többet. Összesen háromszáz-valahány munkát kaptam vissza, nem 

tudom hány volt ott.”
51

 

A szerződéses formában a legtöbb művész nem a biztonságot látja, hanem a viszonzatlan 

elköteleződést. Sok művész eleve elzárkózik a szerződéses formával szemben. A bizalmon 

alapuló szóbeli megállapodást sokkal többre tartja a többség. 

„Szerződést sose kötök. Gentleman’s agreement van, csak szóbeli megállapodás. Amit én 

műtárgyat csinálok, az kizárólag rajtuk keresztül elérhető. Műteremből nem adok el. Évente-

kétévente egy kiállítás. Nem szeretem, amikor a személyes és a profi keveredik, és mindig akkor 
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jön elő a profi, amikor nekik jó, és akkor jön elő a személyes, amikor nekik jó. Ez nem egy jó 

konstelláció. El kell dönteni, hogy inkább családiban vagyunk, vagy formalizált a viszony.”
52

 

Az írásos szerződéssel kapcsolatban egészen extrém példák is feltárultak. Művészek 

beszámolói szerint előfordul, hogy a szerződéskötés után a galéria vezetője úgy tekint a 

művészre, aki fölött rendelkezhet. Ez az egyértelműen hatalmi reláció jelenik meg a 

következő esetnél is: 

„Soha nem voltam szerződéses viszonyban. Sokan akartak velem szerződést kötni, de én 

valahogy úgy éreztem, hogy nem. Ahol voltam, az fontos volt valamilyen szempontból. 

[Az egyik galéria vezetője] például meg is tiltotta más galériáknak, hogy szóba álljanak 

velem. Ezt a galériásoktól hallottam vissza. Ez egy nagyon zárt rendszer: ha valaki azt 

mondja, hogy hozzá tartozol, akkor a többiek nem mernek hozzád nyúlni, ha meg azt mondod, 

hogy szabad vagy, akkor mindenki elcsodálkozik, hogy hogy lehet, hogy évekig nem 

köteleződtél el. De szerintem mára már enyhültek a művészsanyargató szerződéses feltételek. 

Minden évben megkínált a szerződéssel, de nem írtam alá, mert az én szempontjaim nem 

szerepeltek benne. Azért, mert egy galéria megígéri, hogy kétévente rendez neked egy 

kiállítást, te add oda a fele királyságodat. Tartsd fenn a műtermedet, csinálj képeket, élj meg, 

de 50% a galériát illeti minden eladás után. Oké, én adok, de te is adsz az éves bevételedből? 

Semmiért egészen, én ezt láttam a legtöbb galériánál. Mindenki gyorsan akar mindent. 

Azonnal kizsigerelni, még abban az évben leszívni, amit lehet, de nem hosszú távon építkezni, 

hanem most éppen, amit lehet. Sok galéria részéről kaptam felkérést, de egyikben se éreztem 

ezt az elköteleződést. Például ami kibuktatja nálam a dolgokat, az a performansz: mindenki 

imádja, baromi jó, amikor a művész akciókat csinál, de amikor kiderül, hogy mennyibe kerül, 

visszahőkölnek. Így táncolt ki mögülem három galériás. Amikor csináltam az akciót, akkor 

hirtelen nem volt pénze, de ő majd árulja a méregdrágán létrejött szobraimat. Amikor 

kiderült, hogy több millióba kerül a projekt, akkor kitáncolt az egészből. […] Az összes 

galerista akkor keresett meg, amikor indította a galériáját. Például [az egyik galéria vezetője 

is] évekig kóstolgatott engem, és ő kifejezetten nem szerette, hogy én máshol kiállítok. 

Mindenki rögtön a szabadságomat kezdte nyirbálni. Az például nem tetszett neki, hogy máshol 

kiállítok, de az nagyon tetszett neki, hogy amikor indult a galériája, akkor fel tudott tölteni 

a honlapjára. Az egyik galériával tök jóban vagyok, de a másik galéria vezetője megmondta 

nekik, hogy keresztbe tesz nekik, ha velem kezdenek foglalkozni. Akkor ugyanez volt [egy 
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másik esetben], amikor őszintén megmondta a galéria vezetője, hogy nagyon szeretné, 

ha nála lennék, de annak a galériának a vezetője, ahol a gyakorlatát szerezte, őt kicsinálja, 

ha velem kezd foglalkozni. Egy idő után rájöttem, hogy jobb, ha ebben nem veszek részt.”
53

 

A művészek többsége a szóbeli megállapodásban hisz, ami nem támaszt teljesíthetetlen 

feltételeket se a művész, se a galéria számára:  

„Baráti és bizalminak mondható ez a kapcsolat, nem kértek kizárólagosságot, nem mondom, 

hogy nem volt egy idő, amíg leinformáltak. Baráti, munkatársi viszony, szóbeli megállapodás 

van, mindketten betartjuk.”
54

 

Általános vélemény a művészek részéről, hogy kizárólagos képviseletet akkor kérhet csak egy 

galéria, ha biztosítja a művész számára a megélhetést:  

„A művész részéről nagyon el vannak tévedve az emberek. Szóval a kizárólagosság akkor jó 

egy művésznek, ha a megélhetését biztosítja a galéria. De ezek a galériák nem tudtak ajánlani 

évi 3-4 millió forintot, akkor én azt beosztom magamnak. Na, ilyet nem ígér senki. Kevés 

olyan művész van, aki galériánál van, és ebből meg tud élni. […] Ebben persze benne van, ha 

csak arra az anyagra szerződöm egy galériával, amit ott állítok ki, akkor a többi művet meg 

lehet venni a műteremből, ezt meg ők sérelmezik. De nem volt együttműködés, nem látogattak 

meg, nem hoztak vevőt egyszer sem, nem adtak el a galériából sem, illetve raktárban tárolták 

a műveket.”
55

 

A vidéken élő művészek egyszerre több galériához is tartoznak. Ennek egyik oka, hogy 

nagyobb szükségük van a képviseletre, mint a Budapesten élő művészeknek, akik könnyeb-

ben hívják a műtermükbe a munkájuk iránt érdeklődőket.  

„[Az egyik galériával] felmerült a szerződéskötés ötlete, de nem realizáltam, mert más 

elgondolásaim vannak a galériázásokkal kapcsolatban. Nem szeretném lekötni magam, meg a 

spontán dolgok is érdekelnek. Nagyon szeretek képeket készíteni, s elég sokat is dolgozom, de 

csak akkor, ha igazán belülről, zsigerből jön. Ezért aztán két másik galériában is ki szoktam 

állítani időnként. Számomra ez így megfelelő, és valami eladás is mindig adódhat. Olyan 

mértékű eladások meg nincsenek. Szóval ez egy kicsit kockázatos, de valahogy ennek a 
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háromnak a közönségéből szerényen, nagyon szerényen meg lehet élni. Nekem nincs negatív 

élményem galériákkal. Mindent meg tudunk beszélni.”
56

 

„Volt szerződésem, de azt széttéptem. Az oka, hogy profilt kezdett váltani a galéria, és rám 

sértő megjegyzéseket tett. És közölte, hogy nem tud már úgy eladni. A másik oka az volt, hogy 

kicsit az eladhatóságnak kedvezve akkor töltötte föl a galériát fiatal művészekkel, akik 

szerintem gyenge festők voltak. Én nem tudtam velük közösséget vállalni.”
57

 

4.1.3 A művészek véleménye a galériák eladások után felszámolt 

jutalékának mértékéről  

A galériák eladások utáni jutalékának galériák általi meghatározott mértéke általában ötven 

százalék. Ezt a számítást a művészek többsége indokolatlanul és életszerűtlenül magasnak 

tartja. Az interjúk tanúsága szerint a művészek többségének véleménye az, hogy a galériák 

nem nyújtanak ennek a mértéknek megfelelő ellenszolgáltatást, illetve a hazai piac sajnos nem 

teszi lehetővé, hogy kellő számú eladás legyen ahhoz, hogy az ötven százalék a művészek 

számára is akceptálható mérték legyen.  

„Az 50%-os jutalékkal nem nagyon értek egyet, mert ha Kölnben vagy New Yorkban élnék, 

akkor érteném, de itt meg nincs is annyi ember, aki szereti a művészetet, és gazdag. Nincs 

olyan réteg. Vannak, csak nagyon kevesen. Ha havonta eladnék egy képet, az már jó lenne. 

[…] Az itteni valóságnak megfelelően kellene működni, nem 50, hanem 30-35%-os 

jutalékkal.”
58

 

Vannak galériák, amelyek a kereskedői jutalék mértékét rugalmasan alakítják attól függően, 

hogy a körülmények mit indokolnak, vagyis hogy ki a vásárló, és milyen viszonyban van 

a művésszel, ki hozta; milyen anyagi helyzetben van a művész, mennyire kelendőek 

aktuálisan a művei; a galéria rendez-e éppen kiállítást neki, mennyi energiát fordított a galéria 

az adott művészre, viszi-e vásárra, kizárólagosan ő foglalkozik-e vele, és nem utolsósorban 

mennyire fontos a galériának, hogy a művészt az „istállójában” tudhassa. 

„Az első galeristám eleinte nem is kért százalékot, még azután se, amit ő adott el, tehát látta, 

hogy nem állok olyan jól. Figyelembe vette, hogy ki mennyi energiát tett bele. […] ha kiállí-

                                                 
56

 (m. i.) 
57

 (m. i.) 
58

 (m. i.) 



54 

 

táson eladott, az 50-50% volt, majd a 2000-es évek elején Kölnben, Berlinben, Bécsben 

komoly sikereket ért el a képeimmel, sokat adott el, és akkor megállapodtunk, ha én eladok 

valamit […] akkor tartozom neki 10%-kal, kivétel, ha valami nagyon régi barátom vesz tőlem, 

akinek semmi köze ehhez a kereskedelemhez, és ez ilyen becsületalapon így is működött. Aztán 

két-három éven keresztül nem adott el semmit, én meg lecsengettem a tíz százalékot, és úgy 

gondoltam, hogy nekem ez már nem éri meg, hogy évek óta csak én fizetek, miközben sokan 

már azt se tudták, hogy én annál a galériánál vagyok. Ezt szóvá is tettem […] Én végeztem 

tulajdonképpen az ő munkáját. Mindenhova elmentem, csináltam a dolgomat, eladtam, és 

csengetnem kellett. Így hát elváltam tőlük, de jó barátok maradtunk. 

Tulajdonképpen ugyanez zajlott le a következő galériában is, csak gyorsabban. Az első két 

évben sok eladás volt, az új vevőkör bejött, aztán 2008-ban jött a válság, akkor mindenki 

behúzta a kéziféket. 

Aztán jött a következő galéria, ahol meg kiderült, hogy mindketten a másiktól reméltünk 

valamit. Szerintem ő úgy gondolta, hogy hozok új vevőket, én meg fordítva. Kiderült, hogy 

ugyanazokat az embereket ismerjük. Magyarországon nagyon kicsi a piac, kevés gyűjtő van, 

aki ne jutott volna el olyan öregemberhez, mint én.”
59

 

4.1.4 Árszabás 

A képek értékének megállapítása többféle módon történhet. Van olyan művész, aki négyzet-

centiméter-alapú szorzóval dolgozik, van, aki a galeristával közösen alakítja ki az árait, de 

olyan is akad, aki nem ad fix árat a képeinek, hanem a kereslet szerint alakítja azt. Ritka az 

a művész, aki figyelembe veszi az árszabásnál, hogy a kép hányszor és hol volt kiállítva 

illetve került publikálásra. Sokkal fontosabb szempont a vevő és annak körülményrendszere. 

A külföldön kialakult árakat nehéz hazai pályán érvényesíteni. Többnyire van egy nemzetközi 

megjelenésekre vonatkozó ár, és van egy hazai. A következő interjúrészlet egy olyan példa, 

amikor a művész műveinek árát először külföldön határozták meg, és a művész azóta is ezt az 

árképzést tartja érvényesnek az eladásoknál.  

„A műveim tényleges beárazása is végül is akkor történt, hogy amikor Aarauban az 1991-ben 

rendezett nagy kiállításom előtt árakat kellett adni a munkáimnak. mert a svájci múzeumi 
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rendszer racionálisan van felépítve, és ott a kiállítás közben a művek megvásárolhatóak, 

szóval kényszerárazás történt. Ott volt egy szisztéma, és ez alapján beárazódtak a képeim. 

Azóta ezeket az árakat használom, föl se merült, hogy legyen egy hazai és egy külföldi ár. 

Egy ár van, és a mai napig svájci frankban mondom meg a képek árát.”
60

 

Árszabás tekintetében nagyon nagy a szórás a művészek között. Van, aki az eladási helyzet 

körülményeit (a vevő és saját maga viszonylatát és körülményeit) figyelembe véve nagyon 

rugalmasan alakítja az árait, és van, aki mereven ragaszkodik a fixen meghatározott áraihoz.  

Gáspárdy Tibor A kortárs művészet piaca a magyarországi magángalériákban címmel írt 

doktori értekezésében
61

 külön fejezetet szentel az árak meghatározásának, mi több, a többféle 

árképzést tekinti a kortárs magángalériák legnagyobb problémájának. Itt is két csoportot 

különböztet meg: a belföldi kettős árszabást, illetve a hazai és külföldi árak megkülön-

böztetését. 

 

4.1.5 Mit vár el a galériától? 

A művészek galériával szembeni elvárásai között az egyik legfontosabb dolog a kölcsönös 

bizalom. A megkérdezettek között sok művész egy jól működő házassághoz hasonítja 

a művész és a galéria közötti együttműködést, melyben a bizalom mellett a közös érdek 

felismerése és szem előtt tartása is alapja az erős viszonynak, de a hosszú távú gondolkodás, 

a mindkét oldali befektetés és az egymásra utaltság felismerése is fontos szempontok. 

4.1.5.1 Bizalom  

„Ez olyan, mint egy házasság, korrekt vagy, nem kerülöd meg, együttműködsz, nincsenek ezek 

a pitiáner svindlik. Azért vannak együtt, mert bíznak egymásban, ő ne szóljon bele, hogy én 

mit fessek, és én nem fogom neki megmondani, hogy melyik gyűjteménybe helyezi el a munkái-

mat, mert bízom benne, hogy ő meg fogja válogatni a gyűjtőket, ő meg bízzon bennem, hogy 

én meg fogom válogatni a színeket. Ez egy laissez-faire együttműködés.”
62
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Van olyan művész, aki egyenesen szerelmi viszonyhoz hasonlítja az ideális művész–galéria 

együttműködést: 

„Nagyon szoros együttműködésnek kell lennie művész és galériás között. Szinte egy szerelmi 

viszonynak kell létrejönnie, ezt gondolom. Ahhoz, hogy egy művész azt tudja csinálni, amit 

jónak lát, és szeretettel, imádattal tudja csinálni. Ez egy nagyon összetett dolog: először is 

a művésznek kell kitennie magát mindenféle próbáknak. Lehetséges, hogy a próbának a mér-

földköve a botrány. A mai világban az is kétséges, hogy lehet-e botrányt csinálni.  

Nagyon jól működtek Amerikában a pop artosok Leo Castellivel, az egy nagyon kemény 

barátság volt a művészek és a galériás között. Mint egy abroncs, olyan, és nem volt ez az 

örökös széthúzás, mint idehaza, egymásnak a harapdálása, hanem mint egy íratlan törvény, 

úgy működhetett.”
63

 

4.1.5.2 Közös érdek 

„A közös érdeket meg kell találni. Fontos lenne, hogy anyagilag is beszálljanak a projektbe. 

Financiálisan nem invesztált belém semmit, de ha én eladok, abból ők részesülnek. Ezt nem 

tartom korrektnek. Kivittek két art fairre két év alatt, de ez semmi.”
64

 

4.1.5.3 Hosszú távú gondolkodás 

„Mint egy jó állattenyésztőtől, hogy le lehet venni a tejet úgy is, mint egy nagyüzemi 

tejgazdaságban, ha nem ad négyszáz litert, akkor agyonbasszák, de lehet úgy is bánni egy 

állattal, hogy gondosan, free range. Mindkét fél számára tisztázottnak kell lennie, hogy mit 

kell teljesíteni. Tehát nem egy automata, aki legyártja a cuccot, és akkor le lehet venni a pénz 

x százalékát, hanem mint egy lényt, aki elő tudja állítani, hogy jó legyen a minőség. Ehhez a 

munkához hozzátartozik, hogy a művésznek hisztijei vannak, allűrjei vannak. Ha jól van 

tartva az a hülye, akkor jót csinál.”
65

 

„Mindig a galériák kerestek meg engem, nem fordítva. És azt gondoltam, hogy a 

műtárgyvásárlók hisztijét jobban tudják kezelni, az elvárásaikat, mert azoknak vannak, és az 

nagyon fárasztó, az engem nem érdekel.”
66
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4.1.5.4 Financiális háttér 

Ahhoz, hogy egy galéria hosszú távon tudjon befektetni,, stratégiát kialakítani, fontos, hogy 

tőkeerős, financiálisan stabil legyen, ne a mindennapos túlélésért küzdjön. 

„Szerintem nincs olyan galéria, aki csak a működésének költségeit kitermeli. […] Ki hallott 

egyébként olyan baromságot, hogy versből kell pénzt csinálni? Tehát aki ezzel foglalkozik, 

annak legyen vagyona, és legyen nagyvonalú. Ez olyan, mint a házasság. Ha azt nézem, 

mekkora vagyonba házasodtam bele, abból csak rossz lesz. Viszont egy jó házasság még 

vagyont is hozhat akár. Szerintem egy jó galerista az egy értő rajongó, szerintem a legtöbb 

galerista az. Annyira sokat kellene bevételezni ezeknek a helyeknek, ami Magyarországon 

elképzelhetetlen. […] Átlátható szerződésekre kellene törekedni. Fontos a kölcsönös tisztelet. 

Amit a szellemi, alkotó ember képvisel, az mindenképp az elit.”
67

 

4.1.5.5 Hitelesség és szakértelem 

A művészek elvárják a galériától, hogy legyen rálátása a hazai és a nemzetközi művészeti 

szcénára, és ezt a tudást képes legyen artikulálni is. Azzal, hogy a művészt képviseli, ezt a 

hitelességet is kölcsönzi egyben a művésznek és a gyűjtőnek is, aki kötődik hozzá. 

„Egy galériának a hosszú távú gondolkodás lenne a feladata. Ha bemegy egy gazdag vak 

ember, meg tudjon bízni az ízlésében, hogy az egy kvalitás. A Bentley-nél sincsen hó végén 

kiárusítás, mert meg kell fizetni a szakértelemért. Ha egy galériának lenne szakértelme, akkor 

te vakon is gyűjtővé válhatnál.”
68

 

4.1.5.6 Kapcsolati háló, menedzsment és üzlet 

A művészek számára többnyire teher az önmenedzselés, visszásnak érzik, hogy saját 

munkáikat ajánlják. Ezt a feladatot a galériától várják. Saját műveikről áruként gondolkodni is 

nehezükre esik. Az alapanyagon és a ráfordított idő összegén túl terhes számukra a mű 

pénzbeli értékének megállapítása, szívesebben bízzák azt szakértőre, aki jó esetben egy 

galéria. Általában hiányolják a hosszú távú, kiegyensúlyozott menedzsmentet.  

„A galéria fel tud építeni egy tehetségtelen embert is simán, és csinálni belőle egy jól 

eladható művészt, ugyanakkor nagyon tehetséges embereket tönkre is tud tenni. Most már 

kezdem érteni, hogy Magyarországon ez hogy működik. Ennek a kapcsolatnak nem kell 

feltétlenül barátinak lennie, ez egy üzleti kapcsolat. Fontos, hogy a galériásnak legyen 
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rálátása, és segítse a művészt. A művész nem szól bele az üzleti ügyekbe. 2004 óta követem a 

galériák tevékenységét. Én azt látom, hogy a könnyen eladhatóság felé ment el, mindig is ez 

volt a galériák stratégiája. Nem tudok olyanról, hogy egy galéria épített volna föl egy 

művészt, minden évben van egy sztárocska, akit tönkrevágnak. Aki egyébként is a felszínen 

volt, és ügyködött, azok még mindig itt vannak, és csinálják.”
69

 

„Kereskedelmi galériám Magyarországon […] volt évekig […] Talán egy nem szerencsés 

korban indult. Úgy lehetett érezni, hogy […] [ami] az ő profilja volt, az piacképes lesz 

Magyarországon, de nem biztos, hogy a társadalmi érintkezésben megvoltak ehhez az 

illesztési pontjai. […] Én úgy vettem észre, hogy ahelyett, hogy eladott volna, kultúrházasdit 

játszott. Én csináltam nála két vagy három kiállítást, nagyon nagy erőket beleraktam, és 

bosszantott, hogy ő meg műkedvelőt játszik. Ez érthetetlen volt. Miért nem választ ki öt vagy 

hat embert, akiben hisz, és akkor azt nyomja. […] De tudod, ilyen a magyar, ilyen 

taknyolásos, hogy akkor most erre csúszik meg arra csúszik, hát ő is arra csúszott, amerre 

tudott. Szóval az megszűnt. Aztán átmentem egy másik galériához, […] ők elhitették velem, 

hogy ők benne vannak a vérkeringésben, van egy gyűjtői körük, de egész egyszerűen semmi 

nem történt, nem is jöttek el arra a bemutatóra, pedig megszereztem egy, a szakmában 

nagyon elismert művészettörténészt a megnyitóra. Az én baráti köröm volt ott. Semmi nem 

lett, kivittek  

Párizsba, ahonnan úgy jöttek vissza, hogy majdnem elvittek tőled egy képet, de csekkel 

akartak fizetni. Na, ez egy olyan inkompatibilitás, amivel én nem tudok mit kezdeni. Félt, hogy 

esetleg az egy szélhámos. Na, de milyen az a szélhámos, aki egy rangos nemzetközi művészeti 

vásáron kortárs magyar műtárgyat akar venni? Akkor bemegy a boltba, és autót vesz. […] 

Szerencsére nem maradtak ott dolgaim. Nem írtunk papírt, volt egy szóbeli megállapodásunk. 

Az volt a probléma, hogy nem volt semmi. Csalódottan vettem ezt tudomásul. A ’90-es évek 

elején volt Pozsonyban egy […] kiállítás […], ami jelentős sikert aratott, ki is vitték volna az 

anyagot Finnországba, de valaki a Fotóművész Szövetségben nem továbbította a faxot. 

Annyira tipikusan magyar történet lettem, hogy az hihetetlen.”
70

 

A fenti beszámolóból is kitűnik, hogy azok a művészek a legcsalódottabbak, akik a galéria 

feladatának elsősorban az eladást, a művész piacon való képviseletét tekintik, és abban 

bíznak, hogy a galériának nagyobb klientúrája van, mint amekkora őket közvetlenül eléri.  
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„Nagyon két egymásra utalt szereplő a művész és a galerista. A galerista segítse a saját 

ismeretségi körével a művészt, a művek megismertetése a feladata, a művész feladata: jó 

műveket létrehozni. […] A hallgatólagos megállapodás, hogy ugyanazt az árat kell kérnem 

műteremben is.”
71

 

4.1.6 Lazább elköteleződés, avagy az együttműködő művész 

Felismerve, hogy Magyarországon egyelőre nem lehet olyan tőkeerős rendszert kiépíteni, ahol 

a galéria hosszú éveket, évtizedeket tud szánni egy-egy művész felépítésére, megjelent egy 

lazább együttműködési forma a művészek és a galériások között, mely nem szerződéses 

viszonyon nyugszik, és nagyon megengedő.  

„Az egyik galéria vezetője kitalálta az együttműködő művész státuszt: nincs kizárólagos 

szerződés, hanem ott tart tíz embert a galériában, de a művészre nézve nincs semmiféle 

kötelezettség, bárhol kiállíthat, bárhol eladhat, bármilyen galériával együttműködhet, akit 

nem zavar, hogy nála is vannak képeim. Cserébe viszont a galériának sincs kötelezettsége, 

hogy bizonyos időnként ki kell állítania. Az én esetemben most ez működik. 

Ma nem tud működni egy művészekkel szerződő galéria. Húsz művész van általában egy-egy 

galériában. Ennyi művész el tud tartani egy galériát, de ez fordítva nem igaz. Az olyan 

kizárólagos szerződéssel rendelkező művész, akitől a galéria éppen nem ad el semmit, nagy 

bajban van.”
72

 

A kölcsönös kötelezettségvállalás nélküli együttműködésről egy másik művész így számol be: 

„A galériával, aki képvisel, csak szóbeli megállapodásunk van. Bizalmi alapon működünk. 

Ha ők adnak el művet, akkor részesülnek az eladásból. Kiállíthatok máshol is, még 

szerződésem is lehet mással, de ez nem lenne etikus, tehát nem csinálom. Hűséges vagyok 

ehhez a céghez, hogy úgy mondjam. […] A miénk bizalmi alapú megállapodás. Ha nincs 

eladás, nincs eladás. Nagy veszteség nem éri őket, papír alapon már nem nyomtatnak 

meghívót, viszont rengeteget kiküldenek e-mailben. De úgyis a személyes kapcsolatokon 

múlik. Ilyen módon egy lakásban is működhetne, ha működik. Nyilván az a szerencsés, ha a 

galéria nem megélni akar ebből, hanem a hobbija. Magyarul, van egy nagy anyagi háttere, 
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ugyanakkor szereti a művészetet. Nincs az a nagy megszorítás, hogy mindenképpen el kell 

adni, viszont a hiúságát legyezgeti, hogy a művészetet patronálja.”
73

 

4.1.7 A bizalmatlanság  

Az interjúkból egyértelműen kirajzolódik, hogy a bizalmatlanság gyakran hatja át a művészek 

és a galériák közötti kapcsolatokat. A művészek szerint a galériák gyakran elhallgatnak olyan 

információkat, ami a művészek számára fontos lehet. Sokszor nem kapnak választ arra, hogy 

hová, mely gyűjteménybe került a munkájuk, ami egy későbbi retrospektív kiállítás 

megrendezésekor is probléma lehet, hisz akár alapműveknek vész nyoma ezáltal. Azzal tehát, 

hogy a művészek a galériák részéről is bizalmatlanságot éreznek magukkal szemben, éppen az 

a fontos faktor nem teljesül a viszonyban, amit kivétel nélkül minden megkérdezett művész 

elsők között említ. 

„A művészek és a galériások is elég zártak, nem nagyon beszélnek semmiről, nem lehet tudni, 

hogy mi hogy működik, pedig hát az ember benne van, tehát ismernem kéne, de nem tudom, 

hogy mi zajlik, titok, titkos ügy.”
74

 

„Valahogy azt éreztem, hogy olyan szűrten és nem nyíltan közlik a dolgokat, hogy az egy jó 

gyűjtemény vagy nem jó gyűjtemény, és ez nem volt tiszta nekem. […] Valahogy azt éreztem, 

hogy bizalmatlanok velem. Én nem fogom megkerülni a galériát, és a pasassal ledílezni 

a dolgot. Ha ennyire nem bízunk egymásban, akkor megette a fene. Ha azt érzem, hogy 

bizalmatlanok, akkor én is bizalmatlan vagyok, és akkor nem működik, ilyen egyszerű. Nem 

tiszta lapokkal játszunk, ez nekem fájó pont. A legfontosabb, hogy nyíltan beszéljünk, 

korrekten kommunikáljunk, ez alapvető. A direkt kommunikációt hiányolom.”
75

 

„Nem tudom, hogy kihez kerül a képem. Ezt nem lehet megkérdezni. Volt egy kellemetlen 

félreértés, mert ő [a galéria vezetője] írt egy levelet, hogy nem jelentkezett-e nálam egy svájci 

gyűjtő, de én mondtam neki, hogy ha jelentkezne is, te azt azonnal tudnád.”
76

 

A művészek egymással is ritkán osztanak meg információkat az eladásaikról. Nem szívesen 

beszélnek arról, ha eladnak egy-egy művet. A műtárgyak pénzre váltása tabutéma az alkotók 

között. 
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„Én szigorúan nem beszélek soha az eladásokról, ez most egy kivétel, hogy neked erről 

beszélek.”
77

 

„Tudtuk egymás árait, sohasem beszéltünk róla. Vittük egymáshoz a gyűjtőket, de nem 

beszéltük ezt meg, hogy utána mi történt.”
78

 

4.1.8 Gyűjtők 

A művészek hiányolják a képzett gyűjtői réteget, amely saját döntésein alapuló gyűjteményt 

építene. Általánosságban elmondják, hogy a magyar gyűjtői identitás még nagyon gyenge 

lábakon áll, és a gyűjtői rétegben a financiális potenciál is gyenge. Nagyon kevés az olyan 

gyűjtő, aki költeni is képes, és határozott elképzelése van gyűjteményének alakulásáról. 

A galériák próbálják maguk mellett tartani az egyszer már hozzájuk kapcsolódó gyűjtőket, de 

egyik interjú tanúsága szerint létezik olyan gyűjtő, aki a galériához való hűsége okán nem 

vásárol olyan művésztől, aki nem tartozik a galériához. 

„Vannak olyan galeristák, akik a gyűjtőiket olyan szorosan fogják, hogy nem is engedik őket 

máshol vásárolni, és a gyűjtők nem vesznek addig, amíg a galerista el nem hozza őket. Tudok 

olyan gyűjtőkről, akiknek csak azért nincs tőlem képe, mert nem tartozom ahhoz a galériához, 

ahová ők.”
79

 

„A képek gyűjtése egy minimális, szűk réteg kiváltsága, és ezek között, akik tényleg 

tetszésalapon gyűjtenek, az tényleg elenyésző. Magyarországon presztízsgyűjtők vannak. 

Azt veszem, aki a főnököm falán lóg.”
80

 

Mindezek mellett, összesítve a művészek nyilatkozatát arról, hogy összes eddigi eladásaik 

hány százalékát teszik ki galérián keresztüli értékesítések, és hányat a műteremből eladott 

művek, megállapítható hogy az összes eladott mű kb. 70%-a műteremből került 

a tulajdonosához. 
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4.1.9 Állami intézménnyel való együttműködés 

Nagy presztízsű állami intézményekben kiállítani a művészek számára a kanonizációs 

folyamat csúcsát jelenti, ahol ennek megfelelően a művész belső elvárásszintje is megemel-

kedik az eredmény tekintetében. Ugyan a nagyszabású egyéni kiállítás létrejöttét sikerként és 

mindenkori referenciaként élik meg a művészek, mégis elkerülhetetlen, hogy az elégedet-

lenség is megjelenjen a visszatekintésben. A kiállítási koncepció kidolgozottsága, 

a megvalósításba fektetett energia, a kiállítás utógondozása a művész nézőpontjából sokszor 

nem áll arányban az intézmény presztízsével, a kiállításra elköltött pénzzel. Az állami 

szektorban dolgozók még mindig nehezen vonhatók be abba, hogy külsős szereplőkkel 

működjenek együtt egy-egy kiállítás előkészítésében. Máig nem sikerült azokat a rutinokat 

kialakítani, melyek keretrendszerén belül a kiállítás sikerében érdekelt külsős szereplők is 

bevonhatók lennének a folyamatba. 

„A Műcsarnokban rendezett kiállítást rosszul éltem meg. […] le kellett menni a pincébe 

megnyitni, nagy hülyeségnek tartottam, hogy kizárták az embereket, ez nagyon negatív élmény 

volt számomra. […] Csak három hónapunk volt előkészíteni a kiállítást. Én biodíszletként 

éltem meg a saját kiállításomat. […] Nagyon jó programsorozat volt körülötte, de minket nem 

vontak be igazán. A zártkörű megnyitóval pedig a mai napig nem tudok mit kezdeni…”
81

 

„Nem sikerült a MODEM-es kiállításom […] ígérgetések voltak, de nem lett semmi 

a könyvből se […]. Én beszerveztem egy csomó fontos embert, elő is készítettük az anyagot, de 

nem lett belőle semmi.”
82

 

„A műcsarnokbeli nagy kiállítás után nem rohantak meg a gyűjtők. S nem volt intézményi 

vásárlás sem. A kommunizmusban ilyenkor minimum vettek egy nagy munkát. Most nem. Nem 

tudok eleget festeni, de nem azért, mert mind elviszik, hanem azért, mert kevés rá 

a szabadidőm.”
83
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4.1.10 Vásárok, nemzetközi jelenlét 

A művészeti vásárok tekintetében a megkérdezett művészek meglehetősen szkeptikusan 

nyilatkoznak. A nemzetközi vásárokon való galériás jelenlét ritka, és nagyon nagy költség egy 

hazai galéria számára. Ugyanakkor az eladások száma is kicsi. A hazai Art Marketen való 

megjelenésben is csak a megkérdezett művészek kisebbik hányada lát igazi esélyt. Több 

művész üdvözli, hogy megjelentek pályázatok, melyeket kifejezetten a hazai galériák 

nemzetközi vásárokon való megjelenésére írtak ki. Megjelenik a vélemények között az állam 

további szerepvállalásának fontossága a művészek nemzetközi képviseletében. A kulturális 

diplomáciában erősebb képzőművészeti jelenlétre lenne szükség. 

„Voltam az Art Marketen, Budapest Art Fairen, a bécsi vásáron, de eladás nem volt.”
84

 

„Paris Foto, Art Market, Magyar Napok Brüsszelben, de csak egy művemet sikerült 

értékesíteni.”
85

 

„Fontos lenne megmutatkozni nemzetközi vásárokon is, de a legtöbb magyar galéria ezt nem 

tudja megengedni magának, hogy a többmilliós díjat kifizesse, mert ez csak támogatással 

működhet, amit nagyon ritkán adnak meg. Volt ilyen kezdeményezés, amikor az NKA 

kuratóriumi tagja voltam 2000 és 2004 között, akkor milliós támogatásokat kaptak 

magángalériák, hogy nemzetközi vásárokon tudjanak szerepelni.”
86

 

„Az idősebb művészek nosztalgiával gondolnak vissza a nyolcvanas évek második felétől 

a kilencvenes évek végéig tartó állami művészeti menedzsmentre, ami elsősorban néhány 

személyhez kötődött, ezért mindez az egyik kulcsfigura, Néray Katalin halála után sokkal 

kisebb hatásfokkal üzemelt tovább.”
87

 

„Amit hiányolok, az a komolyabb nemzetközi részvétel, ami a ’80-as években megvolt állami 

szinten. Hegyi Lóránd és Néray Katalin is törekedett a képzőművészeti »exportra«. Nagyon 

fontos kapcsolatokat alakítottak ki nonprofit intézményekkel, ugyanakkor mindez 

vásárlásokkal volt egybekötve, ami felülmúlhatatlan a mai napig. Birkás Ákost, Bak Imrét 

megtalálni Európa legfontosabb intézményi gyűjteményeiben.”
88

 

                                                 
84

 (m. i.) 
85

 (m. i.) 
86

 (m. i.) 
87

 (m. i.) 
88

 (m. i.) 



64 

 

„A román államnak Berlinben van galériája független kurátorokkal, és több művészt tudott 

befuttatni még Amerikában is. Valahogy ezt nálunk nem tartják fontosnak. Egy játékfilm is 

nagyon fontos, de némelyik költségvetéséből évekig lehetne működtetni egy galériát 

hatékonyan. Itt a súlyozások – hadd legyek egy kicsit a képzőművészet irányába soviniszta – 

nem igazságosak.”
89

 

„A Velencei Biennálé után szó szerint úsztunk a sikerben. Akkor kaptuk a legtöbb külföldi 

meghívást. Főleg Skandináviába. Németország, Finnország, Svédország. Ezt még a Műcsarnok 

rendezte. Később ez már nem volt olyan intenzív. 

’96-ban voltam az új-mexikói Santa Fében. Világsztárokkal állíthattam ki, az egyetlen európai 

Rebecca Hornnal, és Jenny Holzerrel, Anish Kapoorral, Serranóval töltöttem két hetet. Úgy 

találtak meg, hogy a 94-es São Pauló-i Biennálén (egyébként a Soros Alapítvány segítségével 

jutottunk ki oda) odajött hozzám a kurátor, meglátta a kukoricás munkámat, és leesett az álla. 

Mondta, hogy ez Új-Mexikóba való alkotás, mert az a kukorica hazája, és ez neki oda kell, de 

aztán mégse az a munka ment, mert időközben kihívtak előtte fél évvel, s ennek hatására 

egészen más ötletem támadt, azt is építettem meg. […] Egy elég neves ottani galéria felkért, 

hogy maradjak ott egy évig, készítsek műveket, és a következő évben jöhetnek a kiállítások, és 

akkor engem bedobnak a világhírnév felé. Nem maradtam, ám nem is bántam meg.”
90

 

4.1.11 Piac? 

Arra kérdésre, hogy mennyire befolyásolja az alkotásban a műtárgypiac, kivétel nélkül 

minden művész úgy válaszolt, hogy nincs hatással a piac az alkotói tevékenyégére. Sőt, a 

művészek többsége azt is kijelentette, hogy Magyarországon a kortársműtárgy-piac nagyon 

kicsi és nem működik hatékonyan. Azt a típusú művészetet, mely a piacra dolgozik, pedig 

kifejezetten kártékonynak tartják a kortárs képzőművészeti életre nézve, ugyanakkor a kortárs 

művészet másodlagos piaca hiányzik. 

„Részben a kultúra kreálja a piacot, és annak van egy visszahatása. Engem nem befolyásol a 

piac.”
91
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„A fő baj, hogy nincs piac, nincs forgalom, nincs az a gyűjtőkör, aki ezt fenntartaná. 

Magyarországon a képzőművészet nem szempont. Nem tanítják a középiskolában se.”
92

 

„Semennyire. A giccsművészetet determinálja a piac. Rossz az a kereskedelmi galéria, ami 

közízlést szolgál ki.”
93

 

„Egy képnek szellemi értéke van elsősorban azon kívül, hogy pénzbe kerül. Néha drágább, 

néha olcsóbb, művészi találékonyságtól függ, hogy hogyan tudja megvalósítani azt a dolgot 

a művész, amit nagyon szeretne kifejezni, de amikor ilyen dolgot vesz valaki, akkor valami 

nem materiális, hanem szellemi dologban gondolkodik a befogadó, a gyűjtő.”
94

 

 „Ez egy nagyon kicsi, szűk piac, mindenki ismer mindenkit, be kell hozni az embereket 

a piacra, mert pénz már van. Valami egészséges kis sznobériát ki kellene alakítani 

Magyarországon, és ennek érdekében a hagyományos galériás magatartás helyett más 

stratégiákat kellene használni.”
95

 

„Nincs piac.”
96

 

„Itt nem működik ennek a piaca. A kulturális piac Magyarországon nem működik. Viszonylag 

kevés a pénz, és szinte kizárólag baráti alapon működnek a dolgok.”
97

 

„Nincs piac, nem tudnak eladni. Az nem igaz, hogy nincs pénz, hanem a kultúra presztízse 

nagyon alacsony.”
98

 

„Nem tudjuk, hogy mennyire van piac. A szocializmus vége felé a művészeti vásárlások 

nagyon fönt voltak, mert nem nagyon lehetett mást venni. A pénzek, a vagyonok nem 

feltétlenül legális csatornákon keletkeztek. Lehet, hogy ez még mindig így van, de nem lehet 

tudni. Nem tudom, hogy a magyar piac az mekkora. A művészek egyre kevésbé beszélik meg 

egymással az eladásokat, ez a dolog titkosodik. Nem dicsekednek, mert az irigységet szül. 

A kortársak nem szeretik az árverést, mert nincs másodlagos piac. Az árverésre ötödáron 

adják be a műveket.”
99
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4.1.12 Sajtó 

A művészeti sajtóról kivétel nélkül minden megkérdezett művész negatívan nyilatkozott. 

A művészek többsége hiányolja az értő kritikát, kirekesztően elitistának tartja azt a kevés 

fórumot, ahol kortárs művészettel kapcsolatban véleményt nyilvánítanak. Egyöntetű 

a vélemény arról, hogy a magyar művészeti sajtó nagyon belterjes és provinciális, nem vállal 

semmiféle kockázatot. Sajnos az interjúk tanúsága szerint ma is érvényes – ha nem 

érvényesebb – Berecz Ágnesnek a 90-es évek művészete kapcsán írt kijózanító látlelete, 

miszerint a képzőművészet Magyarországon másodlagos művészetnek számít, ezért az iránta 

való érdeklődés is ennek megfelelő. Kevés a képzett, professzionális kritikus, és az egész 

művészeti sajtó nagyon belterjes. 

Berecz írásából is kitűnik, hogy a művészeti sajtómunkások közege is nagyon szerepzavaros 

állapotban van. Van, akinek papírja van róla, és van, aki űzi. A két halmaz metszetében 

vannak a legkevesebben. Berecz felsorolja a különféle „műfajokat” is: az értékelő, 

semmitmondóan vállon veregető szövegek, vagy ugyanez – bár ez ritkább – elmarasztalóan; 

a legtöbb a mű leírására és/vagy formai analízisére szorítkozó kritikából, a legkevesebb pedig 

a művek és a művészek művészeti, társadalmi stb. környezetét, kontextusát vagy az adott 

kiállító-intézmény politikájának, döntéseinek a mechanizmusát vizsgáló szövegből van. 

A cultural studies és a critical theory alig-alig jelenik meg. „…szinte alig ér egybe a művészeti 

praxis és az azt elemző, argumentáló, recepcionáló kritika. […] az új művészettörténet és 

a kritikai kultúratan (cultural studies, critical theory) körébe tartozó metodikai és elméleti 

alapvetések recepciójának szinte teljes hiánya. […] csak a késleltetett recepcióval járó 

nehézségek, a nem feltétlenül termékeny félreértések, a túlértékelések maradnak. […] Persze 

a késleltetett recepció is jobb, mint a recepció majdnem tökéletes hiánya. Ez utóbbi 

következménye pedig terminológiai nehézségek nélkül is megnevezhető, úgy hívják, hogy 

frusztrált provincializmus.”
100

  

Az interjúkból származó idézetekből kitűnik, hogy a művészek véleménye a magyar 

művészeti sajtóról ma is egybevág a Berecz 90-es éveket tárgyaló írásában felsoroltakkal. 
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„Borzasztó, nem lehet megbukni, hazug képet mutat, mert nincs művészeti kritika, egy rossz 

szót le nem írnak, még akkor sem, ha sugárban hánynak tőle, csak egy ömlenyt lehet olvasni, 

ugyanakkor nagyon kevés van, és nem egy élő dolog, nincsenek viták, párbeszédek.”
101

 

„Nincs komolyan vehető művészetkritika Magyarországon. Nincs mércéje annak, ami 

történik. A legtöbb médium bulvár, kevés a szakmai visszajelzést adó médium.”
102

 

„Elég szűk. Ami régebben volt, hogy napilapokban jelentek meg kritikák, ma már nincs. 

Tévében sem látsz képzőművészetet.”
103

 

„Nem elég izgi. Túlságosan tankönyv-hangulata van. Hajdú Pista, Dékei Kriszta, György 

Péter, akik így kiemelkednek. A zenekritika képvisel egy színvonalat, hogy az ember leszarja a 

lábát. A zenekritika európai színvonalú. Ehhez képest a képzőművészet verbalizálása, ez a 

bölcsészkultúra nem segített a vizualitásnak. Hozzá nem értő közepes rajztanítónénik 

beszélnek a vizuális kultúráról. Majdnem hogy otthonkában jönnek elő […]. Ha valamitől 

irtózom, ez a gyékényfonós, kontyos, gusztustalan fukszokat viselő, operettkedvelő örök 

másodosztály. Én legalább tudom, hogy az a street art csávó ott van, ezeknek meg fogalmuk 

sincs semmiről. Engem ne képviseljen egy […], mert szégyellem magam. A művészeti 

szaklapokat egyáltalán nem követem.”
104

 

„Művészeti sajtó: óvatoskodó, nincs súlya a dolognak, kritikákat nem nagyon olvasunk, ugyan 

az utóbbi időben már nem követem. Nincsenek izgalmas viták. Az Indexben még korábban 

volt. Exindex, Tranzitblog, a Tranzit leveleit olvasom.”
105

 

„…Hajdú Pista nem mer az x művészről elmarasztaló kritikát írni, pedig szívből gyűlöli. Ezek 

az elitcsoportok az életben maradásért egymással háborúznak, tehát nincs is szakmai kritika, 

hanem gyakorlatilag a fizetett kritika működik. Ez azt jelenti, hogy egy jól működő galéria 

megíratja a szöveget a Balkonban és a Műértőben is. Ilyen pszeudoszakmaiság van. Ha kezdő 

bölcsész vagy, akkor nem forradalmi írásokkal kell kezdeni, mert soha többet senki meg nem 

hív téged, mert túl problémás gyerek vagy. A rendszerkonform magatartás itt mindennél 

fontosabb. Önvédelmi szakmaiság van. […] A galerista védett nevekből fog válogatni. Tehát 
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ha Hajdú nagyon rosszat ír egy művészről, akkor azt inkább kikerüli. Nem azért nyitott 

galériát, hogy konfliktusai legyenek a szakmai sajtóval.”
106

 

Összességében elmondható tehát, hogy a művészeti sajtóról a megkérdezett művészek 

egybehangzóan rossz véleménnyel vannak. Belterjesnek, kockázatkerülőnek, alulinformáltnak 

látják. Ennek okai között első helyen sorolják fel a művészeti életen belül is nagyon 

alulpozicionált képzőművészetet és az alulfinanszírozottságot. Egészében a művészeti sajtóra 

jellemző ez a tétnélküliség. A szereplők, akikről szólnia kellene, se mutatnak érdeklődést 

irányába, sőt meglehetősen csalódottak.  

4.1.13 Hazai viszonyok 

A kutatás egyik legizgalmasabb kérdése, hogy melyek azok a hazai sajátságok, melyek 

gátolják a kortárs művészeti élet fejlődését, és akadályozzák a jól működő kortársműtárgy-

piac kialakulását.  

4.1.13.1 Az őszinteség, a kooperáció és a kölcsönös segítségnyújtás hiánya 

A művészinterjúkból az derül ki, hogy a művészek hiányolják a valódi szakmai közösséget, 

ahol a felek segítik egymást, bíznak a másikban. A beszámolók szerint nem csupán egyéni 

vesztesei vannak a széthúzó, féltékeny, őszintétlen közösségnek, de az egész csoportról 

kívülről látszó kép a csoporton kívüli kapcsolatokra is visszahat. A közösség negatív 

dinamikájából fakadó hatások a nemzetközi szerepléseken mérhetők le a legjobban. 

„Itthon hiányolom az őszinte szakmai visszajelzést, a művekről való beszédet. Vállveregetős 

bratyizás van, vagy az óvatoskodás, kevés az őszinte, direkt közlés, építő kritika, amiből akár 

tanulni is lehet.”
107

 

„A magyarok mindig csak valaminek az ellenében tudnak összefogni, és nem egy pozitív 

célért. A Vienna Art Fair alatt meghívást kaptam egy román fogadásra, ahol a román 

kulturális diplomáciának eszébe jutott, hogy meghívjon prominens román művészeket, 

ugyanakkor Romániában a művészeti élet nem annyira fővároscentrikus, mint Magyar-

országon, és nemcsak Bukarestből voltak művészek, hanem Kolozsvárról, Nagyváradról. 

Kb. ötven művész volt, intenzív, forrongó beszélgetés volt, látszott, hogy ismerik egymást, 
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tudnak egymásról, lehetett érezni, hogy ez egy közösség. Én ilyet itthon nem tapasztalok. 

Tudják azt, hogy együtt kell működniük, és ha az egyik kimegy, akkor segíti a többieket, 

nemcsak a saját maga gesztenyéjét sütögeti, hanem a közösségért is tesz. Ez  sajnos köztudott 

a magyarokról. Ha kimegyek New Yorkba, és meghallok egy magyar szót, eszembe se jut, 

hogy feltárjam, hogy én is magyar vagyok. Úgy éreztem magam ott, mint egy gyerek 

a felnőttek világában, tudnak valamit, amit én nem tudok.”
108

 

„Én abban nőttem fel, hogy segítjük egymást. Nekem nagyon durva volt Budapesten elsős 

egyetemistaként azt látni, hogy ha valaki kiment a teremből, azonnal elkezdtek róla beszélni. 

Kérdeztem tőlük, hogy miért nem mondjátok meg a szemébe. Nekem ez egy alaptraumám volt, 

hogy ezt megéltem a kollégáimon keresztül. Kicsit emiatt kívül is maradtam ezen. 

Az osztálytársaimmal nincs is kapcsolatom. Egyéni szinten jól vagyok, vannak barátaim, de 

nem szakmai annyira.”
109

 

„Ez egy kispályás foci, sőt inkább gombfoci, ami itt zajlik, ez egy kicsi ország, kicsi pénzzel, 

kicsi kereskedelemmel, miért pont a művészetben lenne másként? Illúzióim vannak, lett volna 

már nyitási esélye Magyarországnak, ha nem ez az állandó acsarkodás van. Akkor azért 

a kereskedelmi galériák is inkább tudtak volna egy brandet építeni, mint a Lipcsei Iskola, 

vagy nézd meg a románokat, vannak olyan szituációk, amit nem feltétlen a gazdasági háttér 

nyomott fel, hanem valami plusz humánérték, ami itt eddig még nem jött össze. […] Nem 

tudom kívülről megítélni. Mindenki sír. Azt nem tudom megítélni, hogy melyik sírás igaz, és 

melyiknek megy sokkal jobban, [mint] ahogy állítja.”
110

 

„Az aktuálpolitika azért hat. A bécsi galeristám azért rákérdezett, hogy most akkor mit csinál 

a magyar kormány. Ez látszott, hogy rontja az üzletet, éreztem a bőrömön. Úgy látta, hogy 

Magyarország nem korrekt, és ez nagyon rossz bélyeget sütött rám is. A berlini szereplést is 

nagyon sikeresnek éltem meg. Amerikában is sok művem van. […] Külföldön több helyen van 

művem. Ez egy lassan építkező dolog, mindig picit enged beljebb, és figyeli, hogy nem élek-e 

vissza a bizalmával.”
111
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4.1.13.2 Nyitottság, kíváncsiság, a másikra való odafigyelés képességének hiánya 

A többség véleménye szerint a magyarokból hiányzik a figyelem képessége. Hiányzik az 

egymás iránti figyelem. Zárt, rosszkedvű a közösség, amiben élünk. Ez leginkább egy-egy 

külföldi szereplésnél szembeötlő, amikor olyan helyzetek teremtődnek, ami itthon csak 

nagyon ritkán fordul elő, vagy szinte soha. 

„Magyarországon nehezen veszik észre, amit csinálok, az osztrákoknak meg egyből erre van 

egy szemük. Megvolt a protokoll […] Volt egy ember, aki egy óráig ott körözött körülöttem, és 

kivárt, mert érdekelte, amit csinálok. Ez egy nagy élmény volt, itt ilyen nem történik, ez 

kultúrkarakter, más a figyelem foka. Tudnak figyelni a másikra. Ez egy polgárosodási fok, ők 

egyszerűen tudnak kifelé figyelni. Mi bele vagyunk a saját rossz közérzetünkbe fordulva, 

betegei vagyunk annak, ezen gyógyít az alkohol, a drog látszólag, ezt használjuk arra.”
112

 

4.1.13.3 A képzőművészet alacsony presztízse 

Több művész szájából is elhangzik az interjúk során, hogy Magyarországon a különféle 

művészeti ágak közül a képzőművészetnek az egyik legalacsonyabb a megbecsültségi foka.  

„Sikeres művész? Nincs ilyen. Az a művész, aki sokáig kint élt Berlinben és Párizsban, 

németül, olaszul, angolul, franciául beszél, is azt mondja, hogy nagyon nehéz itt gyökeret 

ereszteni.”
113

 

„Magyarországon a képzőművészet presztízse igen alacsony. Írországban feljött a művészet, 

pedig szegények voltak. Ott például a művészeknek az eladás utáni adózást eltörölték, akik 

meg vesznek, azok leírhatják az adójukból. […] Ausztriában sokkal nagyobb állami 

támogatást kapnak a magángalériák is. A vásárokon való szereplést is támogatják. Nagyon 

fontos, hogy az állam támogatólag legyen jelen.”
114

 

4.1.13.4 Az ország mérete 

Többen az ország méretével is magyarázzák azt, hogy nem tudunk sztárokat felmutatni a 

kortárs képzőművészet területén. 
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„Túl kicsi az ország ahhoz, hogy egy igazán sikeres embert elviseljen, nincs elég kifutási 

lehetőség, nem tud hová vetülni az ember. Itt a legnagyobb baj az, hogy nincs normális 

felvevőpiac.”
115

 

4.1.13.5 Fejletlen demokrácia, az elit és a középosztály hiánya 

Az interjúkban megkérdezett művészek mindegyike megemlíti a fejletlen magyar 

demokráciát, a polgári réteg hiányát, akik a gyűjtői réteget alkothatnák akkor, amikor a 

műgyűjtésről esik szó. Magyarországon hiányzik az a képzett, tőkével rendelkező réteg, 

akinek a művészet pártolása nem kérdés.  

„Magyarországon huszonöt évvel a rendszerváltás után e tekintetben is bimbózik még csak a 

demokrácia. Megszűnt, pontosabban még nem alakult ki az a polgári réteg, akik felelősséget 

éreznek abban, hogy mecénásként támogassák a kortárs művészetet. Akkoriban, amikor még 

voltak a Műcsarnokban a Szalon kiállítások, az egész anyag lábon elkelt, mert az akkori 

polgárok megvásárolták a műveket. Ma csökkent a képzőművészet presztízse.”
116

  

„A szakmai szervezetek társadalmi tekintélye nagyon lement. A szocializmusban volt egy 

szociális háló, ami szertefoszlott, s ami utána maradt, csak névlegesen az. Az MMA nem 

potens, hiába van néhány ezer tagja. Szakmai érdekképviselet kellene. Köztéri szobrok 

állítása például nem történhetett meg a szocializmusban szakmai ellenőrzés nélkül. 

Ma minden további nélkül állítanak szobrokat, emlékműnek nevezett furcsaságokat, kihagyva 

a szakmát. Bármilyen gyenge ízlés megjelenhet egy-egy település vizualitásában, a helyi 

vezetésen keresztül.”
117

 

4.1.13.6 Kirekesztő és gőgös szakmai elit, melyből nincs kitörés, melyhez nem lehet 

kapcsolódni 

A szakma a kanonizációs folyamatokat leginkább alakító szereplői sokak szerint részrehajló, 

csak egy szűk kiválasztott kört támogat igazán. Nem nyitott és nem semleges. A különféle 

csoportok nem hajlanak az együttműködésre. A művészeti szakma is nagyon átpolitizált. 

Az állami intézményekben dolgozó kurátorok többsége nem kíván szélesebb réteget 

megszólítani, ami nagyon erős hatással van arra a rétegre, amely egyébként fogékony 

a képzőművészet iránt, de Magyarországon nem talál olyan jól előkészített, jól kommunikált 
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kurátori koncepciókon alapuló kiállításokat, mint a közeli Bécsben. Ez a kérdés természetesen 

fölveti az állami intézmények programjának tervezhetetlenségét is, ami egyenesen fakad az 

utófinanszírozott intézményrendszerből. A szakma krémjének kirekesztő viselkedése 

érdektelenséget szül. 

„Nálunk rendkívül alacsonyan repül az egész. Minden a pénz és a kapcsolatrendszer, a gyűj-

tők nagyon kevesen vannak. Az lenne a jó, ha tudnák forgatni az anyagokat, de ez csak akkor 

lehetne, ha nagyobb lenne a társadalmi érdeklődés. Az átlagember itt nem néz kiállítást. Azért 

persze túlságosan is sokat tett a szakma, hogy ne legyen érdekes. Ezt le lehet szűrni. 

Egy bölcsész, egy orvosi kart végző ember sokszor tájékozott, elmegy, és Bécsben megnézi 

a kiállításokat, de amikor hazajön, és ugyanezt tenné, sokadszor hülyére veszi őket 

a szövegleírás. Leszoktatták az értelmiséget arról, hogy kiállításokra járjon belföldön. 

Hülyére veszi őket a kurátori szakma. Nem hajlandó nekik rendes, megvitatható tárlatokat 

prezentálni. Föl lehetne építeni egy pozitív imidzset, de sokkal könnyebb a negatívat.”
118

 

„A lépcsős akció Bencsik lemondatása ellen – magáért beszél, hogy hány támogatót találtak. 

Miért nem megyek el ilyenekre szerinted? Azért, mert azt gondolom, hogy Barna nagyon 

tájékozott volt egy szűk területen, akkor menjen a szűk területre. Mivel te mindig is kirekesztő 

voltál, kedves Barna, de még a legjobb fajta kirekesztő, akkor most miért panaszkodsz nekem, 

hogy rosszul megy a sorod? Hát engem mindig is kirekesztettél, és a többséget kirekesztetted. 

Akkor most hívd fel a barátaidat, tiltakozzanak! El is ment 30 ember, tök jó volt. Szerintem 

a helyére került, elült. Apátia van.”
119

 

„Ezek a kirekesztő rendszerek is addig működnek, amíg az állam fizeti, hogy egy 

intézményvezető vagy egy kurátor ilyen szabadon válogasson. […] Ugyanazt az öt embert 

futtatják, de ők legalább nem mondják, hogy takarodjon minden büdös nem magyar lelkű. 

Ők nagyon kedvesek, jól öltözöttek. […] Van tizenkét barátunk, ők lesznek. Tehát nagyon 

sokat tesz a közéletünk, hogy ne legyen érdeklődés. A művészekre is lehet mondani, hogy 

irigyek, de amikor 5000-ből 4880 irigy, és 120 meg valahogy elvegetál, akik egyébként 

a celebek, akkor azt mondom, hogy még a szűk művészszakmával se sikerült felvenni 

a kapcsolatot.”
120
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„A lengyelek nálunk fényévekkel előbbre vannak. Valós társadalmi kérdésekkel foglalkoznak. 

[…] A Bizottság-kiállítást zártkörűvé tenni? Miért mentek el gyerekek? A Laca? A Wahorn? 

Gyakorlatilag be volt tiltva a megnyitó. A kurátori szakma elmehetett, de az értelmiségi réteg 

ki volt zárva. A Bukta egyedül több embert vonz, mint az egész Műcsarnok. De az intézmény-

rendszer azt gondolja, adtunk egy esélyt a Buktának. Ilyen, amikor a lekvár megeszi a nagy-

mamát. Teljes mértékben romlott a rendszer.”
121

 

„A fiatalok nem olyan mérges kígyók, mint a Hajdú István, ők csak egyszerűen kihagyják 

az embert. Egy művész életében azonban öt év nagyon nagy idő.”
122

 

4.1.13.7 A szolidaritás és az önreflexió hiánya 

Több interjúban elhangzik, hogy a magyar népkarakter kevésbé szolidáris, és ritkán kapható 

önreflexión. 

„A lengyeleknek volt szolidaritása. Nekünk semmi hasonló. Szerintem igenis van népkarakter. 

A miénk kishitű, és ez meg hogy nem vagyunk hajlandóak ezzel szembenézni, kéz a kézben 

járnak. Nincsen reflexió, önmagára visszanéző gondolkodó, a magyar valósággal foglalkozó. 

Az irodalomban sokkal inkább, vagy a filmben. A képzőművészetben nem. Mert olyan 

mértékben korrupt a képzőművészet környezete, kirekeszti az aktív gondolkodót.”
123

 

4.1.13.8 Az oktatás hiányosságai 

Az alap- és középszintű oktatásban a képzőművészet szerepe nagyon kicsi. Kis óraszámban, 

rajzóra keretén belül találkoznak a diákok képzőművészettel, ahol elméleti és gyakorlati 

oktatás is történik. Ezen belül esély sincs arra, hogy a művészettörténet-oktatásban eljussanak 

a kortárs művészetig. Az pedig, hogy az oktatás keretein belül a kortárs művészeti élet egyéb 

vonatkozásaival (kiállításlátogatás, múzeumpedagógia) találkozzanak a diákok, fel sem merül. 

Néhány elhivatott pedagógus délutáni foglalkozás keretében elviszi a gyerekeket művészeti 

programra, de a kerettantervnek ez nem része. Nehezen lehet így elvárni, hogy az iskolából 

kikerülő generációk bármennyire is érezzék a kortárs képzőművészet társadalmi fontosságát, 

esetleg igényük legyen arra, hogy kiállításokat látogassanak, netán eredeti műveket 

tulajdonoljanak. 
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„A politika mennyire szól bele a képzőművészeti életbe? Mivel nincs oktatás ez ügyben, 

nagyon is beleszól, mert effektív halálra vagyunk ítélve. Én itt látom a fő bajt. Szerintem az 

oktatásban, a médiában sokkal nagyobb szerepet kellene szánni a művészetnek. Most egy 

nagyon belterjes… épp hogy nem ciki művésznek lenni. Kikerül az iskolából, és mi lesz 

belőle? Nincs szövete ennek a dolognak. A művészet a társadalom kreativitását, 

a túlélőképességét növeli.”
124

 

4.1.14 Állami támogatás 

Egyértelműen kirajzolódik a művészekkel készített interjúkból, hogy a kortárs képzőmű-

vészetben való állami szerepvállalást a művészek kevésnek tartják. Az állami források 

tortájából nagyobb szeletet szánnának a privát intézményrendszernek. A kortárs 

intézményrendszer alulfinanszírozott, ugyanakkor az állami intézményekben dolgozók 

szemléletéből hiányzik a felelős gazdálkodás iránti igény. Van olyan művész, aki 

nosztalgiával emlékezik a kilencvenes évekre, amikor az állami intézményekben fajlagosan 

több forrás állt rendelkezésre gyűjteménygyarapításra, és a szakma is hatékonyabban, 

egységesebben működött, mi több, többen a nyolcvanas évek kultúrafinanszírozását is 

hatékonyabbnak és jobbnak tartják a mainál. Egy kezdő művész számára alig van esély arra, 

hogy ismertté váljon, nem beszélve arról, hogy a neves, elismert művészek se tudnak eladni.  

Az állami intézmények műtárgyvásárlásra fordítható kerete mérhetetlenül alacsony. 

„A galériákat sokkal jobban kellene támogatnia az államnak, nekik az egy borsónyi, nem, 

porszemnyi rész lenne az állami büdzséből, amennyiből mondjuk, föl lehetne futtatni egy 

galériát külföldön, és iszonyatos országimázs lehetne, fantasztikus húzóereje volna, és ezt nem 

veszik észre, tehát hosszú távon nagyon sokat tudna lendíteni.”
125

 

„Az állami intézmények nem tudnak együttműködni a kereskedelmi galériákkal. Ez utóbbiakat 

a profit motiválja. Azt állami intézményekben ez a szemlélet nincs jelen. Ez a szocializmusból 

itt maradt.”
126
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„A ’90-es években csak galérián keresztüli vagy állami eladásaim voltak. Mostanában szinte 

semmi. A műcsarnokos nagy kiállítás után se rohantak meg a gyűjtők. Az állam se vásárol 

egyet se. A kommunizmusban ilyenkor minimum vettek egy nagy munkát. Most nem.”
127

 

„Az állam nagyon kevés kiállítóhelyet működtet, és oda nehéz beférni. Maradnak a kereske-

delmi galériák, és vidéken gyakorlatilag nincs kiállítótér.”
128

 

„Az a fajta mese, ami velem történt, hogy kezdem a mezőkövesdi kultúrházban, és lépcső-

zetesen mentem fölfelé, manapság elképzelhetetlen. Tehát nem lehet ma pogácsával 

a tarisznyádban elindulni, és sikeressé válni. Kiállításokra csak bennfentesek járnak, kurátori 

dominancia uralkodik, az utcáról nem megy be senki. Ebben nagy felelőssége van 

a médiának. Ez a mindenkori állam felelőssége.”
129

 

„A politikának csak a támogatásba szabadna beleszólnia. A művészetben liberálisnak kell 

lenni, nyitottnak. A szakmára kellene bízni, hogy kit támogatnak. Az NKA ezt teszi. 

Ott szakmai döntések folynak. Az MMA-ban is szakmai döntések folynak. Az államnak az 

lenne a dolga, hogy nonprofit intézményeknek adjon elegendő pénzt a működésre és a gyűj-

tésre. Budapesten van mondjuk negyven olyan galéria, amiről a szakma azt mondja, 

színvonalas. Ezeket is támogatni kellene.”
130

 

„Politikai döntés, hogy hova toljuk bele a pénzt, melyik alapítványba, múzeumba. A politika 

dönti el, nem a szakma, hogy mely kiállítóhelyek, mely múzeumok létezhetnek. Minden 

kinevezett személy az adott politikai rendszert szolgálja.”
131
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4.2 Interjúk galériavezetőkkel 

„A kortárs művészettel (is) foglalkozó kereskedelmi galériák sajnos nem tudták a kilencvenes 

években elérni azt, hogy intenzív kereskedés alakuljon ki a kortárs műtárgyak piacán.” 

(Szoboszlai, 2002)  

A kutatás során nyolc olyan galéria vezetőjét kerestem fel, akikkel a művész interjúalanyaim 

rövidebb vagy hosszabb ideig kapcsolatban álltak. Az interjúk elsődleges motivációja az volt, 

hogy tisztább képet kapjak arról, mit gondol a művészek munkáit bemutató, menedzselő, azt 

piacon képviselő szereplő: milyen céllal nyitott galériát, hogy látja a művész–galéria 

együttműködés lehetőségeit, mit gondol a művészeti szakmáról, a gyűjtőkről, a sajtóról és 

általában a hazai helyzetről. Az elkészült interjúkat írásban visszajuttattam az interjú-

alanyokhoz, akik kisebb pontosításokat végezve jóváhagyták a szöveget. Volt, aki nem járult 

hozzá ahhoz, hogy az idézetek mellett neve szerepeljen, ezért a galériavezetőkkel készült 

interjúkból származó idézetek forrását egységesen a (g. i.) jelzéssel jelölöm.  

4.2.1 Az indulás  

A kutatásban vizsgált galériák közül három a rendszerváltás évében és az azt követő évben 

nyílt, négy a kilencvenes évek végén, kétezres évek elején, egy pedig a kétezres évek végén. 

 

1. ábra 
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4.2.1.1 Milyen végzettségű emberek dolgoznak a nyitáskor? Szakmai háttér 

A rendszerváltás körül nyílt galériák közül két galéria alapítója műkedvelő vállalkozó, míg 

egy galériáé két vállalkozó szellemű művészettörténész.  

4.2.1.1.1 Knoll Galéria 

A műszaki végzettséggel rendelkező osztrák Hans Knoll a bécsi után 1989-ben nyitotta meg 

galériáját Budapesten. Baráti és érdeklődési köre terelte a kortárs művészet felé, és a vasfüg-

göny lebontása után a kelet-európai régióból Budapest tűnt számára a legalkalmasabb 

helyszínnek, hogy galériát nyisson. Knoll már rögtön a nyitásnál fontosnak érezze, hogy 

a galériának egy magyar művészettörténész munkatársa is legyen, közösen találták ki a galéria 

koncepcióját. Fontos volt számára egy olyan munkatárs, aki tisztában van a helyi viszonyok-

kal. A kiállított művek árának megállapításánál alapvető szempont volt, hogy egy átlag tanári 

fizetéssel rendelkező ember is tudjon a galériájából művet vásárolni. 

4.2.1.1.2 Várfok Galéria 

A Várfok Galéria alapító-tulajdonosa, a népművelő diplomával rendelkező Szalóky Károly 

a kiállításszervezési gyakorlatot nem a galéria nyitásakor kezdte, hanem különböző 

művelődési házak vezetőjeként. A vállalkozói szemlélet már abban az időben is jellemezte 

tevékenységét, amikor állami/önkormányzati alkalmazásban volt. Elmondása szerint már 

a nyolcvanas évek közepén próbált piaci szempontokat érvényesíteni az általa vezetett 

intézményekben: gazdálkodott, megtakarított, befektetett, de amikor a rendszerváltás után 

megnyitotta saját vállalkozását, egy kortárs művészeti galériát, saját elmondása szerint egy 

dologgal nem számolt, mégpedig, hogy a kiállított műveket értékesíteni kell. „Egészen 1999 

december 31-ig a majd 6 hektáros Kamaraerdei Ifjúsági Parknak voltam az igazgatója, ami 

állami állás volt, mintegy harminc alkalmazottal. Megbecsültek, a kerület hasonló típusú 

kulturális intézményei közül talán nekem volt a legmagasabb fizetésem. Akkor a kulturális 

szférában a maradvány érdekeltségű gazdálkodás dívott, ami azt hozta magával, hogy az év 

végén mindenki esztelenül költötte az intézmény számláján lévő pénzt, sok esetben felesleges 

dolgokra, hogy ne kelljen az üzemeltető hivatalnak semmit visszaadni. Mindez ésszerűtlen 

volt, mert ez a helyzet nem tett lehetővé fejlesztést vagy hosszú távú gondolkodást. Ezt az 

áldatlan állapotot az irányítók is felismerték, és bevezették az úgynevezett speciális 

maradványérdekeltségű rendszert, ami sokkal szabadabb és felelősségteljesebb gazdálkodást 

tett lehetővé. Azonban kevesen éltek a sok új lehetőséget biztosító szabadsággal, a legtöbb 

intézmény nem tudott változtatni a berögzült sémákon; az utolsó pillanatban elköltötte a pénzt 
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hülyeségekre, vagy szétosztotta a munkatársak között. Én viszont a pénz egy részét szépítést és 

korszerűsítést szolgáló fejlesztésekre, egy részét bérfejlesztésre [költöttem], és egy részét 

pedig visszaforgattam különböző, nem feltétlenül kulturális jellegű, de azt szolgáló vállalkozá-

sokba. Életemben nem kerestem annyi pénzt. Sajnos a népművelő-társadalom többsége nem 

merte meglépni ezeket, félt a gazdasági vállalkozásoktól. Ez idő tájt volt egy őrült 

vállalkozásom is: úgynevezett egérfuttató pályát üzemeltettem, amit a szabadalmi hivatalnál 

ipari mintaoltalom alá vetettem. Sajnos ezt a virágzó üzletet el kellett adnom, mert az akkor 

életbe lépő szerencsejáték-törvény hatálya alá esett a vállalkozás, így ’91–92-ben el kellet 

adnom egy olyan cégnek, aki rendelkezett ilyen jogosítványokkal. A bejött pénzből egy évig el 

tudtam tartani a galériát, ami az akkori piacszegény környezetben segítette a túlélést. Plusz, 

ha abban az időben írtam egy pályázatot, akkor biztosan nyertem, mert többnyire én voltam 

az egyetlen pályázó. Sokáig nem tudtam, hogy van egy fontos szempont egy forprofit 

galériánál, éspedig az értékesítés. Most ezen nevetünk, de valójában tényleg fogalmam sem 

volt róla, hogy hogyan működik ez, és hogy egy műtárgynak árat kellett csinálni egy olyan 

viszonyrendszerben, ahol nem voltak korrekt, gondosan felépített műtárgyárak.”
132

 

1990-ben, a nyitáskor egy alkalmazottja volt a galériának, Csóka Edina, művészettörténész, 

aki kitűnően beszélt franciául. Most két alkalmazott dolgozik a galériában és számos gyakor-

nok. 2008 előtt még három szakalkalmazott volt, de a válság miatt egytől meg kellett válni.  

4.2.1.1.3 MissionArt Galéria 

A MissionArt Galériát két művészettörténész alapította 1990-ben Miskolcon. Modern magyar 

festészettel, elsősorban nagybányai festőkkel kezdtek el foglalkozni, csak fokozatosan, 

a kortárs szövettel érintkezve kezdtek nyitni a kortárs művek felé is, ami azonban a mai napig 

mellékszál maradt tevékenységükben.  

4.2.1.1.4 Deák Erika Galéria 

Deák Erika a kilencvenes évek végén az Amerikai Egyesült Államokban szerzett 

tapasztalattal és gyakorlattal, egy amerikai művészeti college elvégzése után nyitotta meg 

galériáját Budapesten egy általa örökölt lakásban. Jelenleg egy alkalmazottat foglalkoztat. 

4.2.1.1.5 Godot Galéria 

A Godot Galéria alapítói, Sáfár Zoltán színész és Kaucsek Bálint közgazdász az V. kerületi 

Madách téren egy családi ingatlanban megnyíló galériájuk működtetését kezdettől Kozák 
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Gáborra bízták, akinek édesanyja 1997 és 2000 között az Illárium Galéria vezetője volt, ahol 

Kozák kapcsolatokat, gyakorlatot szerzett, majd elvégezte a Casus Művészeti Menedzser-

képző Főiskolát is. A mai napig Kaucsek Bálint és Sáfár Zoltán a tulajdonosok, Kozák Gábor 

alkalmazottként vezeti a galériát havi fix bérért és jutalékért. 

4.2.1.1.6 2B Galéria 

A 2B Galériát egy művész testvérpár, Böröcz András képzőművész és Böröcz László 

operaénekes alapította egyikük saját lakásában 2002-ben. Az alapító-tulajdonosok már 

a kezdéskor fontosnak érezték, hogy a galéria működését egy szakmai grémium vélemé-

nyezze, ezért a galéria alapításakor az alapítványi formát választották, melynek kuratóriumába 

a művészeti szakma elismert képviselőit kérték fel. A kuratóriumi tagok azonban operatívan 

nem vesznek részt a galéria munkájában.  

„2002-ben alapítványként nyitott a galéria Óbudán, amibe szakmabelieket és neves 

személyiségeket kértünk fel, a kuratórium tagjai: Roskó Gábor, Kovalovszky Márta, Dinyés 

Dani, Pataki Gábor és Hegyi Dóra. Ők megbíznak bennem, aláírnak, de tevékenyen nem 

vesznek részt, szóval praktikusan ennek nincs jelentősége, mert mindent én csinálok. Itt 

nagyon kicsi pénzek mozognak.”
133

 

4.2.1.1.7 ACB Galéria 

Az ACB Galériát 2002-ben a kereskedelmi vállalkozó Pados Gábor nyitotta egy referenciával 

és külföldi tapasztalattal is rendelkező, angolul jól beszélő művészettörténész házaspárral, 

Szoboszlai Jánossal és Szőke Katalinnal közösen, akiket eredetileg az akkorra már sok 

darabot számláló műgyűjteményének a felmérésére kért fel. Munkájuk eredménye egy könyv 

(Irokéz Gyűjtemény. Szombathely, 2001) és egy kiállítás lett, mely reprezentálja az akkori 

gyűjteményt. A Szoboszlai–Szőke házaspár a Dunaújvárosi Kortárs Intézetnek voltak 

korábban munkatársai, majd Amerikába mentek tanítani. Mindez Pados számára garanciát 

jelentett arra, hogy a galéria szakmai programja jó kezekben lesz, de fontos volt számára az is, 

hogy Szoboszlaiban üzleti tehetséget is látott az elméleti tájékozottságon túl. Szoboszlai János 

2003-tól 2009-ig vezette a galériát. Az ACB Galéria szakmai hitelét a művészettörténész 

háttér alapozta meg. A többéves működés alatt az alapító-tulajdonos autodidaktaként képezte 

magát, és a manapság már a szakma egyik legjelentősebb galériavezetőjeként gondol magára. 

A művészettörténész munkatársak alkalmazása a galériában a mai napig fontos szempont 

számára, de Pados ma már nem csupán a gazdasági hátteret biztosítja a galéria működéséhez, 
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hanem a szakmai döntéseket is maga hozza. Jelenleg a galéria vezetőjén kívül három 

alkalmazott és négy-öt gyakornok dolgozik a galériában. 

4.2.1.1.8 Viltin Galéria 

Az éppen a 2008-as gazdasági válság évében nyílt Viltin Galériát Dián Krisztina közgazdász 

és Iski Kocsis Tibor képzőművész nyitották. A galéria eredeti koncepciója szerint fontos, 

hogy a képzőművész szempontjai érvényesüljenek a működésben, amit az egyik alapító-

tulajdonos mint művész képvisel. Természetesen a pénzügyi–gazdasági–megtérülési szem-

pontok is elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a galéria jól és fenntarthatóan működjön, 

amit viszont a közgazdász szem jelenléte képvisel a közös vállalkozásban. 

A művész-közgazdász/művészeti menedzser felállás a galériát nyitók sorában nem ritka: 

az Inda Galériát Romvári Márton képzőművész Tallér Ágnes közgazdásszal közösen álmodta 

meg és működteti, a Molnár Ani Galéria névadója szintén közgazdász, aki férjével, Cseke 

Szilárddal üzemelteti a galériát, de a művész-szempont Deák Erika Galériájában is erőtel-

jesebben jelen van, amennyiben a galéria vezetőjének férje Szűcs Attila képzőművész. 

4.2.1.2 Milyen céllal nyitotta a galériát? 

A rendszerváltás körül nyílt galériák közül csak a külföldi tulajdonú Knollról mondható el, 

hogy tudatosan számolt a politikai okokból Magyarországra irányuló nemzetközi 

figyelemmel. 

A magyar alapítású galériák esetében a galérianyitás előzményei és motiváció között a hir-

telen megnyíló szabad piac és az ennek következtében megnyíló lehetőségek szerepelnek első 

helyen. A galériák rendszerváltás környéki működésére kevésbé jellemző a tudatos építkezés, 

sokkal jobban a kísérletezésen alapuló gyakorlat tapasztalataiból építkező fejlődés. 

4.2.1.2.1 Knoll Galéria 

Hans Knoll Budapesti galériájának megnyitása előtt Bécsben, saját lakásában, alaptőke nélkül 

szervezett művészeti eseményeket. Baráti körében sok művész volt, képzőművészek, írók, 

zenészek. Elmondása szerint a hét minden szerdáján szervezett egy összejövetelt, ahol 

megvendégelte barátait, és ehhez mindig valami művészeti esemény társult. Hans Knoll 

fokozatosan képezte magát galeristává. A kezdetekkor minimális alaptőkével vágott bele 

a vállalkozásba. Mindig is célja volt, hogy tevékenysége nemzetközi legyen, ami számára 

a kelet felé nyitással volt elérhető. A kelet-európai régió mellett több érv is szólt, egyrészt 
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a nonkonformista, tiltott művészet kezdettől fogva érdekelte Knollt, másrész hogy sokkal 

kevesebb anyagi ráfordítással lehet nagy hatásfokot elérni, harmadrészt a lehetőség, hogy ő 

lehet az első nyugat-európai galériás, aki Kelet-Európában megjelenik. A mai napig jellemzi 

ez a galéria tevékenységét. 

„Nagyon kevés pénzünk volt, de nemzetközi területre akartunk menni. Autóstoppal elmentem 

az Art Cologne-ra. A keleti blokk nagyon érdekelt, mert oda alig ment valaki, és a 

modernisták kezdtek foglalkoztatni, a nonkonformizmus, a tiltott művészet. Felismertem, ha ez 

sikerül nekem, elsőként bevenni Kelet-Európát, akkor egyedüli leszek ezen a területen. És 

kalkuláltam, tudtam, hogy itt kisebb anyagi ráfordítással nagyon nagy publicitást tudok 

elérni. […] Prágában, Pozsonyban jó kontaktjaim voltak, de Magyarország volt akkor a 

legnyitottabb és a legfejlettebb. Ugyanakkor Magyarországon meg lehetett csinálni mindezt 

legálisan. Csehországban ezt nem tudtam megoldani, ott iparművészként kellett bejelenteni a 

képzőművészeket. A művészek úgy rakódtak egymásra, mint a hagyma héjai. Egyik hozta 

magával a másikat. Voltak a magművészek, akikkel intenzívebben foglalkoztam. Büszke és 

boldog vagyok, hogy a rendszerváltás környékén itt lehettem egyedüli nyugati galeristaként. 

Izgalmas volt, de nagyon nehéz is, mivel piac egyáltalán nem létezett, illetve Nyugaton is 

nagyon furcsán működött a piaca a keleti művészetnek: a 80-as évek első felében egy 

hihetetlen ugrás volt, ami addig egyáltalán nem jelent meg, és a művészet kapott egy addig 

nem létező magas státuszt Nyugaton. De a piac egyre furcsább lett, és egyre romlott is, és 

1990–91 környékén a piac teljesen összeomlott Nyugaton, Amerikában már a 80-as években 

megtörtént ez, az iraki háború hatására is. Tehát Keletre irányult a figyelem. Az első 

újságírói tudósítók – politikai és művészeti is – hozzám fordultak információért, mondhatni, 

hogy információs központ voltunk akkoriban. Az a szerep, ami később Berliné lett (Berlin 

Faktor), akkoriban Budapesté volt. De Budapest nem tudott olyan jól élni vele, mint később 

Berlin. Először is politikailag korrekten kellett volna tudósítani a keleti régióról, de se 

a Műcsarnokban, se a Nemzeti Galériában nem volt megfelelő sajtós, se a Magyar Nemzetben 

nem lehetett egy normális tudósítót találni. Hatalmas lehetőség volt ez. Úgy éltem akkoriban, 

mint egy playboy. Folyamatosan lobbiztam a kelet-európai művészetért, nemzetközileg kurált 

kiállításokkal, vásárokon való szerepeltetéssel. De ezeknek a kiállításoknak a koncepciója 

egyre gyengébb lett. Az elején minden ígéretes volt, de ez rosszabb lett. Mert az első ígéretes, 



82 

 

nyitott, jó művészeket epigonok követték, akik már nem akartak annyit invesztálni. Ez a nem-

zetközi reputációját csökkentette a magyar művészeknek.”
134

 

Hans Knoll szempontjai között első pillanattól jelen volt, hogy a képviselt művészek művei 

műtárgy-kereskedelmi forgalomba kerüljenek, hogy a galéria körül kialakuljon egy gyűjtői 

réteg. Ehhez szükség volt arra, hogy a helyi viszonyokat figyelembe véve lassú építkezésbe 

kezdjen. Mivel piaci szempontok nem igazán voltak, lassú edukációs munkát kellett 

elindítani, mely éppen úgy érintette a művészeket, ahogy a vásárlókat. Knoll egy nyugat-

európai aránypárt alkalmazott a magyar piacra. A cél az volt, hogy a kiállított anyagban olyan 

mű is szerepeljen, amit egy magyar tanári fizetésből is meg lehet vásárolni. 

„Elsőként Joseph Kossuthot mutattuk be. Arra kértem őt, olyan műveket is állítson ki, ami a 

magyarok számára elérhető, amit egy magyar tanár meg tud fizetni. Az mennyi? Ezer forint, 

ami itt ezer forint, az Ausztriában ezer schilling, Németországban ezer német márka stb. De a 

művészek a legmagasabb eladási árhoz szeretnek viszonyítani, noha lehet, hogy az egy 

mesterségesen felvert ár. Szóval fölmentem háromezerig, majd minden hónapban százzal 

emeltem ezt.”
135

 

4.2.1.2.2 Várfok Galéria 

A Várfok Galériát alapító Szalóky Károly az általa vezetett állami vagy önkormányzati 

dotációból működő intézményekbe próbált tevékenyégével „piaci” szempontokat 

becsempészni. Valódi kockázat saját befektetett tőke híján itt természetesen nem jelent meg, 

haszon viszont keletkezett. Ugyanakkor Szalóky szavai arra is utalnak, mennyire tudta 

manipulálni az állami rendszer a kialakuló kánont:   

„Héroszi küzdelmekkel telinek érzik sokan azt az időszakot, de valójában nem az volt. Az 

indítás egyszerűnek tűnt, mert sok művész barátom volt, sokat forogtam művészek között, és 

bár bennem nem volt alkotói affinitás, mindig bujkált bennem a gondolat, hogy ha lehetne 

saját galériám, azt hogy csinálnám. Akkor állami kézben volt a műtárgyak forgalmazása, 

kereskedelme, bemutatása, és én mint művelődésiház-igazgató a kiállítások ilyen-olyan 

oldalával is találkoztam. Zsűriztetni kellett a kiállításra kerülő műveket, és beleláttál, hogy 

hogyan működött az állami zsűri, mennyire volt manipulált. Keresztbe szervezték egymást a 

zsűritagok: egyszer te zsűriztél engem, egyszer én téged, aztán azok a művek állami pénzen 
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bekerültek a raktárba, tehát nem mozogtak a piacon, de persze voltak kivételek is. A kánont az 

állam által favorizált művészek alkották.”
136

 

Ennél a pontnál jól látszik, hogy az állami rendszerben dolgozók körében mennyire ritka és 

szokatlan volt a gazdaságos működtetés, egyáltalán a gazdasági, fenntarthatósági szempontok 

figyelembevétele, és hogy hogyan tudták manipulálni az állami kiállításokon való megjele-

néseken keresztül egyes művészek bekerülését a kánonba.  

Szalóky számára a saját tulajdonú galéria megnyitása után tudatosultak csak azok a kérdések, 

melyek a piaci alapú működés elengedhetetlen velejárói. Még olyan alapvető kérdések is 

tisztázatlanok voltak a nyitáskor, hogy mi a forprofit és a nonprofit közötti különbség. Indu-

lásnál az alapmotiváció még mindig az ügyesen gazdálkodó népművelői attitűdből eredt. 

„Amikor nyitottunk, kis túlzással azt sem tudtuk, hogy néz ki külsőleg egy galéria, nem tudtuk, 

hogy mi történik ott azon túl, hogy kirakod a falakra a műveket. Azt mondtuk, hogy 

kereskedelmi galéria, de azt nem tudtuk, hogy a forprofit és a nonprofit között mi a különbség, 

csak azt láttuk, hogy be akarunk valamit mutatni, olyat, ami számunkra fontos. Én Bodóczky-

tól tanúltam nagyon sokat, akinek már volt egy német galériája. Én az elején nemcsak 

a szervezőképességemet vetettem be, hanem »beáldoztam« mindazt, ami nekem volt. Ez volt 

a galéria létrejöttéhez szükséges minimum; eladtam az autómat, az árából téglát vettem, 

abból építettem kalákában a galériát.”
137

 

Az árszabás és a megállapított árak betartása komoly kérdéseket vetett fel. A gyakorlat teljes 

hiánya, a nyugati és a hazai árak különbsége, egyáltalán, hogy miből tevődik össze egy mű 

ára, nemcsak a művészek, de a galeristák számára is nehéz feladatnak bizonyultak. 

„A műtárgynak árat kellett csinálni egy olyan államban, ahol nem voltak hiteles árak. Sokáig 

nem tudtam, hogy ez fontos szempont egy forprofit galériánál, most ezen nevetünk, 

de valójában így volt. Már utazgattak a magyar művészek külföldre, és aki a »legvidámabb 

barakkból« jött – pláne a vasfüggöny átvágása után –, attól szinte kötelességszerűen vettek 

egy művet. Az »árképzésnél« a művész ráütött a hasára, és azt mondta, pl. tizenhatezer 

márka. Ebből a művész akkor egy lakást tudott venni, aztán hazajött, és itthon pedig egy 

azonos méretű és technikájú műre a magyar érdeklődőnek azt mondta, hogy húszezer forint. 

Na persze ennyit azért nem adott érte a magyar vevő, és végül megegyeztek egy összegben. 
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Tehát teljesen kialakulatlan rendszerbe csöppentem bele. Meg kellett tanulni, hogy hogyan 

kell kialakítani egy árat, és azon hogy osztozunk, hogy kell-e és milyen számlát adni, 

egyáltalán kell-e adni. Semmi nem volt világos. Sok-sok beszélgetés és tapasztalatszerzés után 

jöttem rá, hogy ez hogyan működik. A motivációm az volt, hogy olyat akartam csinálni, amit 

más nem csinált, mert az, hogy mások után menjek, engem soha nem érdekelt.”
138

 

Ezekből a szavakból jól érződik, a rendszerváltás idején milyen állapotban volt a magyar-

országi műtárgy-kereskedelem. Mondhatjuk azt is, hogy ez még egy időszámítás előtti 

állapot, hisz alapvető fogalmak nem voltak világosak a galériát nyitók számára. Ezek voltak 

a piacgazdasági felé tett első bizonytalan lépések.  

4.2.1.2.3 MissionArt Galéria 

A Várfok Galériához képest egy évvel később nyíló MissionArt Galéria egyik vezetőjének 

erre az időszakra való visszaemlékezéséből is az derül ki, hogy mikor úgy döntöttek, galériát 

nyitnak, idealisztikus elképzelésük volt arról, mit jelent galériát vezetni, műtárgy-kereskedel-

emmel foglalkozni. Nagybányai festőkkel kezdtek el foglalkozni, csak később jelent meg 

a kortárs a galériájukban, és eladásaik kilencven százalékát a mai napig nem a kortárs 

művekből származó bevétel teszi ki. Az első galériájukat Miskolcon nyitották, aminek követ-

keztében a Budapesttől való távolság minden nehézségét is megtapasztalták. Kortárs művé-

szettel a mai napig nem gazdasági megfontolásból, csupán elhivatottságból foglalkoznak. 

„A nyitáskor romantikus elképzeléseink voltak, mert a műkereskedőnek jó az élete, mert 

reggel elmegy a kávéházba, ott megkávézik, elolvassa a napi sajtót, esetleg elmegy strandra. 

[Jurecskó] Laci lakásában nyitottuk meg az első galériánkat, Miskolcon a Széchenyi u. 36. 

alatt. 1992-ben mentünk át egy igazi galériába a Fő utcába, ami a mai napig megvan. 

A galériás lét Miskolcon a zéró felé közelít, nehezen tudod megszólítani a közönséget, 

klasszikussal még csak-csak, de kortárssal egyáltalán nem. A korábbi vevők is eladókká 

váltak mára. A miskolci helyiséget a budapesti galériából tartjuk fenn. Ott van a Műút 

folyóirat szerkesztősége, illetve most lesz benne egy rádió.”
139

 

Budapesten először a Párizsi közben nyitották meg galériájukat, majd fél év múlva a Falk 

Miksa utcában egy első emeleti kétszobás lakásban, szintén egy év múlva a Falk Miksa 

utcában vettek egy utcára nyíló galériahelyiséget, ami már alkalmas volt arra, hogy 

kamarakiállításokat rendezzenek benne. A nagyobb kiállításokhoz nagyobb kiállítótereket 
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bérelnek, mint például a B55-öt. A kiállításaiknak több mint a fele kortárs, ám a bevételüknek 

ez csak elenyésző százalékát hozza (nincs 10%). Kortársműtárgy-kereskedelemmel a tulaj-

donos elmondása szerint csak elhivatottságból foglalkoznak. Néhány hónapra, legföljebb fél 

évre előre tervezik meg a programjukat. 

A Mission Art alapítói és vezetői folyamatosan tapasztalják meg a gyakorlatban, hogy nyílik 

meg a piac a korban a jelenhez egyre közelebbi alkotók felé: „Mikor 1990-ben kezdtünk, 

akkor a kereskedelmi szempontból jól működő műtárgyegyüttes határa a harmincas évek volt, 

aztán szépen jött közelebb, az Európai Iskola jó pár éve, aztán 50-es, 60–70-es évek, 

Lossonczy, Molnár Sándor, és amikor csináltuk a 70-es évek kiállítását, Maurer Dóra, Fajó 

János képei, belesodródtak a klasszikus gyűjtői körbe.”
140

 

4.2.1.2.4 Deák Erika Galéria 

Deák Erika többéves amerikai tanulást és gyakorlatszerzést követően nyitotta meg az első 

galériáját Budapesten. A műkereskedelmet, a galériavezetést, a művészekkel való kooperáció 

gyakorlatát egy neves New York-i galériában tanulta meg a 90-es évek második felében. 

Az ott szerzett tapasztalatát kezdte el kamatoztatni, amikor egy Attila úti örökölt lakásban 

megnyitotta első galériáját, és elkezdte a lassú építkezést.  

„Én egyáltalán nem voltam tudatos, amikor nem vettek fel egyetemre művészettörténet szakra, 

akkor a Műcsarnokban dolgoztam másfél évig. […] ott volt egy Birkás Ákos-kiállítás […] és 

megláttam a Birkás fejeit, akkor éreztem, hogy biztos, hogy ezzel akarok foglalkozni. Utána 

láttam egy Susann Rothenberget Bécsben, ami szintén nagyon nagy hatással volt rám […] 

aztán Gyarmathy Tihamérral is dolgoztunk, és azt mondta nekem, a kis fruskának, hogy 

Erika, magának szalont kéne csinálnia, és ez nagyon nagy hatással volt rám. Kimentem 

Amerikába, és elkezdtek történni a dolgok, befejeztem ott egy college-ot. Sétáltam, láttam egy 

kiállítást, bementem, elkezdtem az ott ülő pasival beszélgetni, akiről kiderült, hogy a galéria 

vezetője, másnap már ott dolgoztam. Fátumszerű volt az egész. Először szakmai gyakorlaton 

voltam, aztán asszisztens lettem. Elkezdtem dolgozni galériáknak, dolgoztam Tibor de 

Nagynak, híres galéria volt, vezettem egy galériát Brooklynban, voltam független kurátor, 

írtam, kiállításokat raktam össze, majd 30 évesen arra ébredtem, hogy a saját galériámat 

szeretném csinálni, és hazajöttem. Tudtam, hogy ott nem tudok galériát csinálni, mert annyi 

pénzünk soha nem lett volna. […] Örököltem itt egy lakást, és azt gondoltam, lesz, ami lesz, 

végül is amerikai állampolgár vagyok, ha nem jön össze, akkor visszamegyek, és akkor abban 
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az Attila úti egyszobás lakásban nyitottam egy galériát. Akkor az ott működött, voltak 

ötleteim, voltak emberek, vettek, Amerikából is jöttek, néhány régebbi kliensem is eljött, és 

vettek képeket, azt gondoltam, hogy ennek van jövője. Aztán jött a Jókai téri lehetőség, az 

Attila úti lakás árából meg tudtam venni ezt a Jókai téri lakást […]. Az én vízióm az volt, hogy 

lesz egy rendes galériám nagy ablakokkal, ami most megvalósult a Mozsár utcában. 

Nagyvonalúbb kiállításokat lehet nagyvonalúbb térben csinálni.”
141

 

A fenti szavakból is kitűnik Deák Erika módszeres, fokról fokra való építkezése. A galéria 

2001-ben egy Jókai téri udvari lakásba költözött, majd 2010-ben a közeli Mozsár utcába egy 

utcafronttal rendelkező galériahelyiségbe. 

4.2.1.2.5 Godot Galéria 

A Godot Galéria két tulajdonosa, Sáfár Zoltán színész és Kaucsek Bálint közgazdász, inkább 

a kapcsolati és az anyagi hátteret biztosította már a nyitáskor is, Kozák Gábor pedig, aki az 

évek során saját műgyűjteményt alakított ki,a mai napig alkalmazottként vezeti a galériát. 

Kozák Gábor édesanyja Illár Erzsébet keramikus, aki a 1997 és 2000 között saját műtermében 

működtette az Illárium Galériát. Kozák az itt szerzett kapcsolatokat kamatoztatta tovább, 

amikor a Casus Művészeti Iskola tanulójaként szakmai gyakorlatra a Várfok Galériába került. 

A Godot Galéria alapító tulajdonosainak célja kezdettől a kereskedéssel egybekötött műpár-

tolás volt, Kozák alkalmazásával egy, a galéria koncepcióját kialakító munkaerőre tettek szert.  

4.2.1.2.6 2B Galéria 

A 2B Galéria alapítói egy művész testvérpár, akiket éppen egy művész–galériás viszonyban 

való csalódás ösztönzött arra, hogy olyan saját galériát hozzanak létre, ahol a művész érdekei 

erőteljesebben érvényesülhetnek. A 2B-ben a mai napig nem a művek értékesítése az 

elsődleges szempont, de fontos, hogy művészi szempontból a bemutatott kiállítás elég 

progresszív és a galéria vezetői számára elég izgalmas legyen. Ez a szemlélet nem feltétlenül 

használ az eladásoknak. Böröcz László, a galéria vezetője és egyben egyetlen alkalmazottja, 

nem is vallja magát kereskedőnek. Továbbra is megmarad elsősorban művészetkedvelő és 

pártoló művésznek, akinek fő tevékenységévé mégis egy művészeti galéria vezetése vált.  

„Testvérem, András annak idején elhozta a tárgyait a galériától, ahová addig tartozott. 

Ennek oka egy tipikus galériás–művész-vita volt a tárgyakról és a részesedésről. Kitaláltuk, 

hogy képviseljem inkább én, de pillanatokon belül az élet ezt meghaladta, mert az elejétől 
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fogva olyan kiállítások kezdtek el szerveződni, ami kereskedelmi szempontból a remény-

telenség határát súrolják, de minket és a szakmát rettenetesen érdekelt. Olyan tárgyak, amit a 

művész nem ad el, vagy senki nem vesz meg. Vagy olyan művészek, akik nincsenek benne 

a műtárgypiaci mozgásban. Néha-néha adtunk el valamit, de egyre inkább haldoklik, alig vesz 

valaki valamit. Az elején én még aktívan énekeltem, a megélhetésem megvolt, operaénekes 

voltam, ezért nem volt ez egy zsigeri dolog, hogy eladjunk. De én azért az évek alatt 

meguntam, hogy ott Óbudán a lakásomban működött a galéria. És a váltás akkor lett, amikor 

megnyertük ezt az önkormányzati helyiséget, és egy ötször akkora helyet kellett tartalommal 

megtölteni egész napos nyitva tartással, és föl kellett adnom az éneklést, mert nem ment 

a kettő együtt, de akkor hirtelen nem tudtam azt mondani, hogy akkor hajtsunk rá a pénzre. 

Valószínűleg én nem is vagyok erre alkalmas, én ezt soha nem is próbáltam. Egy kereskedelmi 

galeristának smúzolnia kell olyan emberekkel, akiket esetleg gyűlöl, hogy kiimádkozzon 

a zsebükből valami pénzt.”
142

  

4.2.1.2.7 ACB Galéria 

Az ACB Galériát két képzőművészekből is álló baráti körhöz tartozó papíripari vállalkozó 

nyitotta, miután barterekből létrejött gyűjteményük akkorára növekedett, hogy muszáj volt 

elkezdeni tudatosan is foglalkozni vele. Elsőként felkérték a Dunaújvárosi Kortárs Intézet 

akkori vezetőjét és feleségét, hogy mérjék fel a gyűjteményt. Ennek végeredménye egy 

katalógus és egy Szombathelyen megrendezett kiállítás lett, majd egy év szünet után megnyi-

tották saját galériájukat Budapesten. 

4.2.1.2.8 Viltin Galéria 

A Viltin Galéria éppen a 2008-as gazdasági válság idején nyitott. Fő profilul a konceptuális és 

a papíralapú munkák bemutatását választották, mivel itt éreztek rést a piacon. Első perctől 

fogva fontos volt számukra, hogy a művészek szempontrendszere megjelenjen a működé-

sükben. A galéria egyik vezetője maga is képzőművész, aki korábban művészként tartozott 

egy professzionális galériához, de se neki, se az alapító társának nem volt tapasztalata arról, 

mivel jár egy galériát üzemeltetni. Első galériájukat a budapesti V. kerületben, a Széchenyi 

utcában nyitották, innen váltottak egy kisebb alapterületű VI. kerületi helyiségre a Vasvári Pál 

utcában. Míg az előző helyen a galéria showroom része és a raktár volt hangsúlyos, a második 

hely kiválasztásánál már a kiállítási bemutatótér volt a fontosabb szempont, és csak kisebb 

raktár áll rendelkezésre. 
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„Volt egy közeli, középtávú és hosszú távú terv is, hogy hogy fogjuk mindezt ütemezni. Nyitás 

után négy hónappal már vásári meghívást kaptunk. A célunk az volt, hogy jó művészeket 

válogassunk össze. A stúdióban is voltam vezetőségi tag, és egy negyvenes listából 

válogattunk ki húsz művészt, akik nincsenek kortárs galériánál. Egy darabig nem is 

szerződtünk senkivel.”
143

 

„Koncept-galéria vagyunk, de nagyon fontosnak tartjuk a papíralapú művészetet. 2008 előtt a 

papírmunkák általános megbecsültsége nagyon gyenge volt. Az installáció gyakorlatilag 

eladhatatlan. És itt jön a misszió kérdése. Ötven év múlva azzal fog foglalkozni 

a művészettörténet, amivel most mi foglalkozunk. Megszűntek a progresszív helyek, mint a 

Tűzoltó utca a nyolcvanas években. A Széchenyi utcában volt egy projektterem, és a művészek 

meg tudták valósítani az elszálltabb dolgaikat is. De a galériás munkának a legkevesebb része 

a kiállítás szervezése, a működtetés sokkal több energiát visz el. Ez is egy bérelt hely, mint 

a Széchenyi utcában. A Széchenyi utcában életműveket tároltunk a raktárban, de ez itt nem 

megy. Most egy harminc négyzetméteres raktárunk van.”
144

  

4.2.2 Kiadványok?  

Kiadványok tekintetében nagy a szórás a galériák között. Van olyan galériavezető, aki nem 

tartja feladatának, hogy kiadványokat jelentessen meg a művészeiről, mert azt vallja, hogy ez 

az állami intézményrendszer feladata, de akad olyan is, amelyik kifejezetten törekszik 

kiadványok megjelentetésére akár sorozatszerűen a galéria művészeiről, akár összegzően, 

egy-egy évfordulóhoz kapcsolódóan a galéria tevékenységét bemutatva. 

De van olyan galéria is, amely a XX. századi magyar művészet nemzetközi kontextusban való 

bemutatásának igényével elméleti tanulmánykötetet jelentetett meg elsősorban külföldi 

közönség számára.  

„Nem vagyunk ebben jók, de egy kereskedelmi galéria részéről nem is nagyon hiteles, ha 

ilyen kiadványokat ad ki. Ezeket a kiadványokat nem a kereskedelmi galériáknak kell kiadni. 

Ezeket független kurátoroknak és művészettörténészeknek kellene megírnia, akik nem írják 

meg.”
145
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„10 katalógust adtam ki 16 év alatt.”
146

 

„Az elején, ha tudtunk egy kis támogatást szerezni, akkor a kiállításokról egy kis füzetet 

megjelentettünk, illetve alkalmanként jelentősebb katalógusokat. A galéria évfordulóira is 

adunk ki kiadványt.”
147

 

4.2.3 A fennmaradás forrásai, állami támogatás 

A galériavezetők nem látják túlzottan fényesnek az állami, önkormányzati szerepvállalást a 

kortárs képzőművészet területén. Az állami ösztöndíjrendszer a mai napig nem tudott eljutni 

odáig, hogy ne utólag finanszírozza a pályázatot elnyert projekteket, ez gátolja a hosszú, de 

még a középtávú tervezést is. A műtárgypiaci forgalomban lévő műtárgyakat ugyanolyan 

magas áfa-tartalom sújtja, mint bármilyen más piaci terméket. A nagyvállalatok a kulturális 

támogatásra szánt pénzeket nem írhatják le az adójukból.  

Ugyanakkor az állami dotáció, ha nem teljesítményalapon dől el, folyamatosan beleszól a 

piaci folyamatokba, hisz az állam által támogatott magánintézmények a piacon is előnyt 

élveznek, ezért ennek kontraszelektív hatása van. Ilyen körülmények között kulturális 

magánvállalkozóként legföljebb vegetálni lehet, de azt is erőfeszítés árán. 

„Nálunk esetlegesség, utófinanszírozás van, sokkal jobb, ha olyan támogatás van, amire 

számíthatsz. A politika a támogatási rendszerbe tud beleszólni, de ez mindig így volt. 

A probléma az, hogy bizonyos dolgok átpozicionálódhatnak. A művészetet üzemeltető 

struktúrát kellene inkább támogatnia az államnak. Olcsóbb lenne, ha a magánintézményeket 

támogatnák.”
148

 

A környező kelet-európai államokban a magyar rendszernél sokkal jobban támogatja az állam 

a kultúrát, és törekszik arra, hogy támogasson nemzetközi hírt hozó projekteket. 

„Egyáltalán nincs érdeklődés magyar művészek iránt. Jó művészet iránt van érdeklődés, és ha 

van mögötte történet. A csehek és a románok is úgy futottak be, hogy volt mögötte állami 

támogatás. Idén nem kaptam se én, se a művészeim az NKA-tól egy vasat se. Vásárra se. […] 

A struktúrát és a művészeket is támogatnia kellene az államnak. A magánintézményeket 
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programtól függően kellene támogatni az államnak. Ha a magyar művészet külföldön való 

megismertetésén dolgozik, akkor igen.”
149

 

„Ami hiányérzettel tölt el, hogy nem tudom úgy fölnöveszteni ezt a helyet, hogy ne csak az én 

vállamon nyugodjon ez az egész. Abban reménykedtem, hogy létre tud jönni egy pár 

személyből álló team, ami ezt fenntartja. Embereket már nem tudok megfizetni tíz év munka 

után, hogy önfenntartó rendszerré váljon. Ez nem tud megtörténni. Nincs vállalati 

szponzoráció, nincsenek olyan adókedvezmények a magyar rendszerben, amik a kulturális 

célú támogatás felé nyomnák a vállalatokat. Normális országban egy vállalat, ha kultúrát 

támogat, akkor azt leírhatja az adójából, de itt inkább adja a sportnak vagy a színháznak. 

A Ferencvárosi Önkormányzat tíz évre adta a helyiséget, 2006-ban költöztünk ide, felújítottuk 

nyolcvan százalékban saját erőből, mi közhasznú alapítvány vagyunk, tehát valóban a köz 

számára szolgáltatunk tartalmat. Volt egy gentleman’s agreement, és az önkormányzat 

minden évben adott ehhez egymillió forintot, amiből a fűtést ki lehetett gazdálkodni. 

Polgármesterváltáskor minden megváltozott, […] kitalálták, hogy minden civil szervezetnek 

pályázni kell. Most már csak ötszázezret kapunk az egymillió helyett, azt pedig projektre kell 

fordítani.”
150

 

4.2.4 Együttműködés az állami, önkormányzati 

intézményrendszerrel 

Egyetlen kivétellel minden galériavezető negatívan nyilatkozott az állami intézményrend-

szerrel való együttműködésről. Az interjúk tanúsága szerint az állami művészeti intézmények 

nem nyitottak a magángalériákkal való együttműködésre. 

„Régóta vagyok ezen a területen, soha senkit nem vágtam át, mindenkivel jóban vagyok, de 

nincsenek ma már Néray Katalinok, aki ismerte a művészeket, de mégis rajtam keresztül 

vásárolt tőlük művet. Szerintem a művészettörténészek kicsit idegenkednek a forprofit 

galériáktól. Két-három éve mi minden vidéki múzeumnak írtunk egy levelet, hogy működjünk 

együtt, kettőtől kaptunk választ összesen, az egyikből össze is jött egy kiállítás […]. Pedig 

a privát galériák átvehetnének feladatokat a lassan mozgó állami apparátustól.”
151
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„Most talán javul a helyzet, de szerintem minden személyes kapcsolatokon múlik. Szerintem 

ez a világon mindenhol így van. Az első tíz-tizenöt évben, a 90-es években, a privát galériások 

a hivatalos intézményrendszerben dolgozók szemében patás ördögök voltak, mert jól élnek, 

sokat keresnek, önállóak, ők meg kapták azt a havi nyolcvanezret. A műkereskedelemnek 

rengeteget köszönhet a művészettörténet, mert rengeteg kép került elő, ami különben soha.” 

152
 

„Próbálkoztam az állami szcéna felé nyitni, az első nagy kiállításom is így született. […] 

A művésznek volt a Ludwig Múzeumban kiállítása, és párhuzamosan én is rendeztem egy 

kiállítást neki, és azt gondoltam, hogy a múzeumokkal majd ilyen egyszerű lesz együtt 

dolgozni, mert ez a világon mindenhol így van, hogy az emberek szeretnék azokat a műveket 

megvásárolni, amik a múzeumok falán lógnak, és ebben semmi rossz nincsen. És tudnánk 

egymással párhuzamosan együtt dolgozni. […] Ma már kicsit változik az, hogy mi a galéria 

szerepe. Mert ma nincsenek állami intézmények, és lehet, hogy a galériának be kell vállalnia 

olyan kiállításokat is, amiket máskor nem vállalnának be, mert a múzeumban nincs 

platformja. Dolgozni kell rajta, hogy a magyar művészek kerüljenek bele a nemzetközi 

vérkeringésbe.”
153

 

„Sok támadást kaptam a szakma részéről a nemzeti galériás kiállítás kapcsán, holott nagyon 

profán módon valósult meg az a kiállítás, de nem akarom őket bántani. Nem nézték jó 

szemmel, hogy egy magángalériát bemutat a Nemzeti Galéria, mert megzavarja a természetes 

kanonizációt. Nem kellett sokat győzködni őket. Ez a gyűjtemény művészettörténeti 

kuriózumokat is tartalmaz. Az új médiumokat azért részesítettem előnyben, mert egyfajta 

példaként is szolgált.”
154

 

„Semmilyen együttműködés nem volt a rendszerváltás óta a magánszféra és a nonprofit szféra 

között. Ez a gyanakvással színesített utálat jellemző a nonprofit szféra irányából.”
155

 

„Anyagi és karrier-okai is vannak annak, hogy a hivatalos szakma ki akarta sajátítani 

magának a művészeti életet. Itt Magyarországon, ha csináltak valakinek egy kiállítást, a 

galeristájával szóba se állt senki, de ha csináltak egy külföldi sztárnak egy kiállítást, akkor az 

ő angol meg amerikai galeristáinak meg vörös szőnyeget gördítettek. Az állami 
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intézményekben dolgozni manapság vállalhatatlan, és az a maroknyi gyűjtő meg galerista 

tartja el az egész szakmát, legyünk őszinték.”
156

 

„Fontos volt az állami szektorral való együttműködés is, de az kiderült, hogy az nem olyan 

egyszerű. Kortárs intézményrendszer nincsen. Az EMMI-be egyetlen galéria nem tud 

odamenni tárgyalni. Persze van olyan galéria, aki csak úgy besétál, és kap pénzt külön 

keretből, de nem tartom adekvátnak. A Ludwignak próbáltunk művészeket nyomni, hogy 

vásároljon. A Ludwigban volt az egyik művészünknek kiállítása, amit támogattunk anyagilag 

is.”
157

 

„Az a lojalitás sincs meg Magyarországon, hogy a kultúrpolitikusok demonstratíve vásárol-

nának.”
158

 

4.2.5 A művészekkel való viszony 

A galériák művészekkel való együttműködésének „szigora” azon is múlik, hogy a felek 

mennyi energiát fektetnek az együttműködésbe. Ha egy galéria sokat dolgozik az adott 

művészen, értelemszerűen szeretné, ha ez valamilyen formában számára is megtérülne. 

Van olyan galéria, amelyik elsősorban kiállítóhelyként üzemel, és nem az eladás motiválja a 

működését, és azoknak a művészeknek, akikkel együttműködik, meglehetős szabadságot 

biztosít: 

„Amikor megbeszélem az alkotóval, hogy meglesz a kiállítás, onnantól fogva én nem szólok 

bele, én nem kezdek el kurátorkodni. Tíz kiállításunk van évente, abban előfordul, hogy van, 

ami nem sikerül úgy. Ha egyszer megbízom valamiben, akkor abba én már nem szólok bele. 

Van olyan művész, aki szereti, ha segítenek neki kívülről, annak segítek. Más, ha egy 

tematikus kiállítás van.”
159

 

Állami/önkormányzati támogatás hiányában természetesen nehéz egy olyan galériát 

működtetni, ahol nem elsődleges cél az eladás. Előfordul, ha ritkán is, hogy a művészek 

éreznek valamennyi szolidaritást a galériával, és hozzájárulnak a fennmaradásához:  
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„Előre megbeszéljük a művésszel, hogy mi a megállapodás. Egyik művész pl. megmondta, 

hogy neki van egy gyűjtője, aki be fog jönni, de ő utána odaadta a pénz felét, mert fontosnak 

tartja, hogy a galéria fönnmaradjon. Vannak ilyen emberek is, akik túllátnak a saját 

legprimerebb céljaikon, és távlatokban is gondolkodnak. Hogy miért is jó, ha van egy ilyen 

galéria, ami a szabadság egy szigete. Vannak még Budapesten olyan kulturális terek, ahol 

még normálisan működnek a dolgok. Itt egész furcsaságok is megtörténhetnek.”
160

  

Az inkább piaci alapon működő galériák szigorúbban veszik a művésszel való megállapodást.  

A megállapodás egyik legkényesebb pontja az árszabás, illetve a művész meggyőzése arról, 

hogy tartsa magát a közösen kialakított árakhoz, illetve ne adjon el a galériát kikerülve. 

„Nem minden művész érti azt meg, hogy nem lehet egyszer ilyen, egyszer olyan árat mondani 

egy különböző helyeken kiállított, de ugyanarra a műre. Ha hagyja, hogy ezt megértessék 

vele, az már jó. És azt is fontos megérteni, hogy az a sikeres kiállítás, ami presztízsben is és 

üzletileg is hoz valamit a konyhára, bevételt hoz a művésznek, és fedezi a galéria költségeit. 

Sok művész gondolja azt, hogy neki mindig egyéni kiállítás jár, mert úgy szocializálódott, 

hogy ez egy természetesen járó dolog, nem foglalkozik a galéria kiadásaival. Nem véletlenül 

látod külföldön azt, hogy csoportos kiállítások vannak, amik nagyobb sanszot adnak a 

megtérülésre, és csak annak csinálnak egyéni kiállítást, akinél kalkulálható, hogy bejön az 

a pénz, ami a galéria fenntartásához szükséges.”
161

 

Az interjúk tanúsága szerint az idősebb generációval különösen nehéz megértetni, hogy 

a galéria fenntartása és üzemeltetése mennyi befektetéssel jár. A fiatalabb generáció, a 

külföldiek ezt is jobban értik. Az államszocializmusban szocializálódott generáció művészei 

esetenként még mindig nem számolnak a másik oldal kockázataival.  

„Persze ha egy olcsó fenntartású lakásgalériáról beszélünk, akkor meghúzom a vállam, mert 

mondjuk ott pár száz ezer a nagyságrend, de nálunk mindennel együtt majdnem négymillió 

forint egy hónap, tehát más a nagyságrend, máshogy kell gondolkoznunk. Nem nagyon látják 

a művészek, hogy amikor ő kiállít, akkor a közös siker reményében én ezt a pénzt kvázi 

megelőlegezem neki, bár lehet, hogy ezt nem is kell tudnia. Külföldön látod azt, ha egy 

művésznek egy egyéni kiállítása van, akkor ő mindent megtesz azért, hogy azt sikerre vigye. 

Erre egy példa: egy galériához tartozó francia művésznek volt nálunk kiállítása. A gyűjtői 
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iderepültek New Yorkból egy JET-tel, és megvettek két képet. Már hosszú évek óta ő is New 

Yorkban él, és azt mondta nekik, ha meg akartok venni egy képet, akkor vegyétek a 

fáradságot, és menjetek el a budapesti galériámba, csak ott vehetitek meg a kiválasztott képet, 

hisz ott van kiállítva, és nem átvitték az egyik New York-i lakásból a másikba. Ehhez persze az 

is kellett, hogy egzisztenciálisan ezt megtehessék. De volt olyan gyűjtő is, aki Párizsból jött 

ide vonattal, és kiválasztott ugyanettől a művésztől egy tusmunkát, majd megvette. Látható, 

hogy a művész mindent elkövet, hogy ideküldje a gyűjtőt, és nem próbálja megkerülni a 

galériát, nem a műtermi, hanem a presztízsnövelő nyilvános eladásokra törekszik.”
162

 

Az egyik galéria vezetője beszámol egy olyan esetről, amikor a galéria élete múlott azon, 

hogy a művészek nem voltak hajlandóak belátni, hogy a galériát is üzemeltetni kell 

valamiből, és a művészekkel szembeni érdekérvényesítés nem volt megfelelő abban 

a tekintetben, hogy megértesse és elfogadtassa a művészekkel a galéria szempontjait. 

„A szabálystandardok kikerülésének áldozatai is voltak; a Vadnai Galéria a Mérleg utcában. 

Geometrikus absztrakttal foglalkoztak, nagyon jó művészek voltak ott, de a tulajdonosok nem 

voltak nagyon járatosak a kortárs művészetben, ezért szakalkalmazottat foglalkoztattak. 

Sajnos nem tudták érvényesíteni a galéria érdekeit a művészekkel szemben, mert a művészek 

azt mondták, hogy a galéria azért ilyen jó, mert mi itt vagyunk. […] hét év után úgy csukták 

be a galériát, és úgy váltak el ettől a műfajtól, mintha az nem is létezett volna, és ez a tragédia 

tulajdonképpen. Ez a fajta hozzáállás elidegenítette azt, aki az egészet kitalálta és pénzelte, a 

galéria megszűnt, szóval mindenki rosszul járt.”
163

 

Ahogy a művésznek van egy értékrendje, úgy a galéria értékrendjét is el kellene ismerni, és 

azt, hogy sokkal jobb egy tartós kapcsolat, mint aminek nincs kifutási ideje.  

„Én tradicionális galéria vagyok, ideális esetben egy életen át szeretnék dolgozni 

a művésszel.”
164

  

Az egyik interjúban elhangzik, hogy a művészek nem igazán számolnak azzal, hogy egy-egy 

galériának milyen fenntartási költségei vannak, és hogy Magyarországon pontosan kalku-

lálható kiadásokkal sem szokás általában számolni: 
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„Konkurenciámmá váltak az alacsony fenntartású lakásgalériák; nekem sok művet kell 

eladnom, hogy kijöjjön a rezsi, a lakásgalériáknak pedig elég csupán egyet. Ha úgy nézzük, 

hogy milyen régóta létezik a galéria ugyanazon a helyen, ugyanazzal a vezetéssel, akkor 

valójában nincs konkurenciám. Gondolhatnám, de Magyarországon ezeket a külföldön sokat 

érő szempontokat nem lehet érvényesíteni. Szerintem ennek az az oka, hogy senkit nem 

érdekel az, hogy hogyan szeretteted meg vele a kortárs művészetet, milyen vagy szakmailag, 

hány éven keresztül bizonyítottál, milyen igazolt presztízsed van, csak az érdekli, hogy milyen 

hangosan tudod harsogni a saját nagyszerűséged.”
165

  

„Nehéz erről beszélni. Többéves együttműködés után szembesülsz azzal, hogy a munkádat 

semmibe veszik, nem értékelik. Egy galériát működtetni drága mulatság, mert az nem elég, 

hogy feldobálsz képeket a falra, hanem alkalmazottakat fizetsz, nyomtatványokat gyártasz, 

fenntartasz egy nagy rezsijű helyiséget, mindezt sok-sok pénzért. Tudom, hogy hiába ígér 

bárki bármit, az nem lehet több, mint amit én hosszú távon kihoztam a közös munkából. Lehet, 

hogy valami fellángol egy rövid ideig, de aztán majd úgyis beáll arra a szintre, amit elbír ez 

a környezet. Nem lehet megerőszakolni egy nem létező piacot.” 
166

 

„Sokéves tapasztalatból tudom, kivel, melyik művésszel lehet együttműködni. Például ha egy 

művésznek rengeteget segítettünk, és a kiállítás végével elvitte a képeket, azzal nem lehet 

együtt dolgozni. A kezdetektől csak egy művész maradt meg a galériánál.”
167

 

4.2.6 Szerződni / nem szerződni? 

Az egyik interjú tanúsága szerint az idősebb generációval nehezebb papíralapon 

megállapodni, míg a fiatalokkal, illetve a külföldiekkel ugyanez kevésbé okoz gondot: 

„Például már nem dolgozom olyannal, akivel nincs az együttműködést meghatározó 

megállapodásom, mert nagyon sok pénzbe kerül egy ilyen színvonalú galéria fenntartása, és 

hát a befektetett pénzt vissza szeretném kapni. De van olyan művész, akivel nem volt írásbeli 

szerződésem, de tartottuk magunkat ahhoz, amiben megállapodtunk. Van egy korosztály, aki 

nem tud aláírni szerződést, ugyanis azt hiszi, hogy az az ő személyes szabadságának 

korlátozásával jár. Azzal jár egyébként, mert egy együttműködésben mindig kompromisszumot 
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kell kötni. De a fiatalok mindegyikével szerződést kötök. Egyetlen külföldivel sem volt 

problémám, mindenki értette, hogy miért van szükség a szerződésre.”
168

 

A megkérdezett galériavezetők többsége nem ragaszkodik már az írásos megállapodáshoz, 

sokkal fontosabbnak tartja, hogy a felek között bizalmi alapú legyen az együttműködés, 

aminek a feltételeit szóban egyeztetik. 

„Fogalma sincsen senkinek, hogy milyen munka folyik egy galériában. Egy művészt 

képviselni nem csak azt jelenti, hogy évente csinálunk neki egy kiállítást, és eladjuk, és a felét 

elvesszük. Ez egy nagyon bonyolult, összetett dolog a menedzseléstől a nemzetközi vásárokon 

való megjelenésig. Nincs írásos szerződésem senkivel, ez egy abszolút bizalmi viszony. […] 

annyi a megállapodás, hogy kizárólagos képviseletet kérek, és azt, hogy ugyanolyan áron 

értékesítsen, mint a galéria, és a hátam mögött ne történjenek üzletek, és ne csapjon be. 

Cserébe én se csapom be. És kap egy olyan szellemi közeget, amit a galéria képvisel.”
169

 

„Minden művésszel papíralapú szerződésünk van, de Magyarországon ma semmit nem jelent 

a papíralapú szerződés, én azt gondolom, hogy sokkal többet jelent, hogy emberekkel mit 

beszélek meg. Mert ha már odakerül a sor, hogy papírokkal kell vagdalkozni, akkor ott a 

viszony már nagyon elmérgesedett. De, persze, le van írva, de nagyon remélem, hogy senkivel 

nem kerül oda a viszony, hogy papírokkal kell jogokat érvényesítgetni. Ez egy szóbeli 

megállapodás, ami le van írva. Mindenkivel ugyanabban állapodunk meg. Persze van olyan 

művész, akit nem viszek vásárba. Olyan művészt viszek vásárba, akit el fogok tudni adni. Van 

három-négy művész, akit el tudok adni, és mindig van egy-kettő, akit szeretnék beemelni.”
170

 

„Ha műteremről ad el egy művész, az nem arról az öt-tíz százalékról szól, hanem a 

bizalomról.”
171

  

„Ha egy művész nem működik együtt a galériával, akkor láthatatlan marad.”
172

  

„Nem kötünk írásos megállapodást, felesleges, nem fogunk pereskedni. Láttál már ilyen pert? 

Szóbeli megállapodást kötünk, megbeszélünk mindent, és fontos, hogy a rugalmasságot 
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mindkét részről megtartsuk. Ezt nem lehet papíron követni. Ma már ki tudom szűrni, hogy 

kivel lehet megállapodni.”
173

  

A megállapodást sok tényező befolyásolja. Ritka az a galéria, amelyik minden művésszel 

ugyanolyan feltételekkel állapodik meg. Számít a művész ismertsége, életkora, de gyakran 

életkörülményei is, hogy mennyire fontos láncszem a galéria profiljában, sőt akár az is, hogy 

mennyire termékeny alkotó. De az is a mérlegelés tárgyát képezi, hogy a művész pályájának 

kialakulásában mekkora szerepe volt, van vagy lehet a későbbiekben a galériának. 

„A százalékok művészenként változnak, mennyire tartjuk jelentős művésznek, vagy mennyire 

van régen a galériánál. Egy idősebb művésznél nem tartom erkölcsösnek, hogy elkérjem a 

felét tőle, amikor az élete nagy részét nélkülem eltöltötte. Ott az a fontos, hogy az ár 

stimmeljen. Ugyanaz az ár legyen mindig, itt is és nála is.”
174

  

„Vannak ilyen és olyan művészek is minden országban. Az én művészeim kezdettől nagyon 

korrektek voltak. Sosem ígértem nekik olyat, amit nem tudok betartani. Mindig 

nyomatékosítottam, hogy mindkettőnknek szüksége van a másikra, talán ez a legfontosabb; 

aki ezt értette, azzal működtem együtt. Az elején senkivel sem szerződtem, manapság egy 

német nyelvterületen érvényes 10 oldalas megállapodást kötünk azzal, akivel lehetett.” (g. i.) 

Az egyik leglazább megállapodás művész és galéria között az, ami csak az éppen aktuálisan 

kiállított anyagra vonatkozik. 

„Nincs állandó művészgarnitúránk. Soha nem kötünk szerződést, csak szóban állapodunk meg 

arra az anyagra, ami a kiállításon szerepel. […] Nem nehéz betartani, mert ami itt van, azt mi 

adjuk el, ami visszakerül, az nála van.”
175

 

„Az elején kötöttem egy egyoldalas megállapodást a művészekkel, ez arra vonatkozott, hogy 

mettől meddig van a kiállítás, ki szállít, mennyi meghívót csinálunk, és eladás után hogy 

osztozunk. […] egy német megállapodást vettünk mintának. Ha nem lennének viták, nem is 

lenne erre szükség; ha nincs probléma, nem érdekes. A megállapodás egy mankó az 

együttműködéshez.”
176
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„Nincs olyan művész, akivel ne lettek volna bizalmi problémák, de ezen túl kell lépni. De a 

lelked békéje többet kell érjen, mint a keresett pénz. […] Vannak olyanok, akikben bízom. 

Különösen a fiatalokban. A szerződésben például rögzítjük, hogy milyen kapcsolatai vannak, 

akik prioritást élveznek a vásárlásnál, de nem a viszonteladásnál. Nekem zseniális 

szerződésem van, de mégis, ha tízévi együttdolgozás után otthagy egy művész, nyerhetek egy 

pert, de nem tudom érvényesíteni.”
177

  

„Egy darabig nem is szerződtünk senkivel. Nem nagyon tudom megfogni, hogy mire való az, 

hogy szerződünk valakivel. A fiatalabbak együttműködőek, úgy érzik, hogy a galéria sokat tud 

hozzáadni a pályájukhoz. Az idősebb művész néha a kezelhetetlenség kategóriájába kerül. 

Nem minden galéria jár el úgy, ahogy mi eljárunk. Sokszor próbálták elcsábítani a 

művészeinket, akikkel évek óta együtt dolgoztunk, és akkor jó volt, hogy volt egy szerződés. 

A dolog végén a pénz áll, és ezt vagy meg tudjuk beszélni, vagy nem.”
178

  

4.2.7 Amit a művész kap 

Több galériavezető is elmondja, hogy munkája meglehetősen komplex, és nem mindig van 

lehetősége arra, hogy a nehéz pillanatokban ő is töltekezzen. A galériához tartozó művészek a 

művészeti és anyagi menedzselés mellett sokszor lelki támaszt is várnak a galériásuktól és az 

élet különféle területein megoldást a könyvelési tanácsadástól, a jogi, pszichológiai 

tanácsadásig bezárólag.  

„Nekem a művészek java része itt szinte a családtagom, több időt töltök velük, mint a 

családommal.” 
179

 

„Mindenes vagyok, egyszerre vagyok kurátor, menedzser, pályázati lebonyolító, lelki társ, 

amiben nagyon ki lehet fáradni. Főleg úgy, hogy látom, mekkora szüksége van minderre a 

művészeknek, de én nem tudok kihez fordulni segítségért.”
180

  

„Van, akihez havonta járok beszélgetni, de van, akihez csak kiállítás előtt.” „Nekem sírják el 

az összes bajukat, és megoldást várnak. Van, amit meg tudok oldani, de van olyan is, amit 

nem. Az soha nem merül föl, hogy nekem is lehetnek problémáim.”
181
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„…vannak itt bulik, bejárnak ide akár csak egy kávéra is.” 
182

 

„Korábban volt egy olyan gyakorlat a galériánkban, hogy mindenkinek csináltunk évente egy 

kiállítást. Ezzel a gyakorlattal szakítottam. Azt mondtam, hogy akkor akarok csak egy 

művésznek kiállítást csinálni, ha olyan anyaga van, amit én jónak tartok, és ami szolgálja az 

épülését.”
183

  

4.2.8 Amikor egyoldalúvá válik egy viszony 

Az egy galériánál sok éven keresztül kitartó művész kevés. A galériák vezetői szerint a 

művészek kisebb hányada látja csak át a galéria szempontrendszerét. Az individuális művész 

gyakran nem látja át, hogy ha egy galériához tartozik, akkor azt a közösséget is képviseli 

megnyilvánulásaival. Éppen ezért vannak olyan galériák, akik a közösségépítésre legalább 

annyi energiát fektetnek, mint a művészeti menedzselésre. 

„Én nagyon sok művésztől megváltam, mert nem lehetett velük együttműködni. Alkalmatlan 

volt az együttműködésre. Volt olyan művész, aki szénné itta magát, volt, aki elment tanítani, és 

nem alkotott.”
184

  

„Nagyon kevés művész maradt meg a kezdetektől. Sajnos legtöbbször bizalmi válságba 

torlódott a viszonyunk.”
185

  

„Azt látom, hogy sok művésznek meg se fordul a fejében, hogy egy galéria fenntartása mivel 

jár, sokan csak kivennék belőle, ami nekik jó, de cserébe nem szeretnének nyújtani 

semmit.”
186

  

4.2.9 Kapcsolat a gyűjtőkkel 

A galériák gyűjtőkkel való kapcsolatát kettősség jellemzi: egyrészt igyekeznek azoknak a 

gyűjtőknek a névsorát, adatait diszkréten kezelni, akiket a galéria köréhez tartozónak éreznek, 

másrészt törekszenek arra, hogy a gyűjtést mint életformát népszerűsítsék.  
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Előfordul, hogy a galéria még annak a művésznek sem akarja elárulni a gyűjtő kilétét, aki a 

művész alkotását megvásárolta. A gyűjtőt a galéria, ha lehet, még szorosabban szeretné 

magához kötni, mint a művészt, noha sokkal kevesebb eszköz áll ehhez rendelkezésére, mint 

a művész esetében. A galéria és a gyűjtő közötti kapcsolat nem lehet formalizált, a galéria 

nem kötheti magához a gyűjtőt szerződéssel. Az, hogy egy gyűjtő kötődik-e egy galériához, 

bizalmi kérdés.  

Van galéria, amelyik ezt a bizalmi szintet közös események szervezésével igyekszik elérni, 

ilyen például a kiállításmegnyitó előtti zártkörű preview-k szervezése, ahová csak gyűjtők és 

művészek kapnak meghívást.  

Előfordul az is, hogy egy galéria kiállítási programjába veszi fel az egyes kortárs művészeti 

gyűjtemények bemutatását. Ilyen volt a Godot Galéria tizennyolc magángyűjteményt 

bemutató kiállítássorozata. 

A Knoll Galéria a gyűjtői programjával kiemelkedik a magyar galériák közül. Náluk egy 

2009-ben elindított tudatos gyűjtői program felépítésének lehetünk tanúi. A galéria „Eastern 

European Collectors” név alatt futó programja kilenc posztszovjet ország kutatóinak 

bevonásával vizsgálja a részt vevő országok rendszerfordulás utáni műgyűjtésének történetét 

és jelenét, és az összegyűlt tartalmakat egy webes felületen négy nyelven (németül, angolul, 

magyarul és oroszul) teszi közzé. A program elsődleges célja, hogy a műgyűjtés 

transzparensebbé váljék, és azok a negítív előítéletek, melyek a műgyűjtéshez kapcsolódnak, 

felszámolódjanak. Hans Knoll szervez ezen kívül külföldi utazásokat, melyeknek célpontja 

egy-egy művészeti vásár vagy helyi múzeumok és galériák felkeresése.  

Maga Hans Knoll így beszél a vele készített interjúban a programról: „Ez egy tudományos 

kutatás, ami fejlődik. Aki az egészet összefogta, egy osztrák művészettörténész a feleségével, 

aki sajnos meghalt, pedig rengeteg adatot gyűjtött össze, és statisztikákat készített belőlük, 

amit évente frissítünk, aktualizálunk. Ezáltal összehasonlíthatóvá válik kilenc-tíz ország. 

Olyan lesz ez, mint egy barométer, ahová minden országból szakértők írnak anyagot. Sok 

gyűjtő anonim marad, de van, aki megismerhető. Sok esetben a gyűjtéssel a feketegazdaságot 

kapcsolják össze. A tragikus hatás ebben, hogy ezekben az országokban azt gondolják az 

emberek, hogy a gazdagok, az oligarchák és a maffiózók a műtárgypiacon keresztül mossák a 

pénzt. Ez a projekt azt akarja megmutatni, hogy ez nem igaz, és hogy szegényekből is lehetnek 

gyűjtők. A legfiatalabb gyűjtőm tizennégy éves volt, és tizenöt–harminc eurót fizetett havonta, 

de még az oligarchák is jobb fényben tűnnek fel, ha kortárs műtárgyak lógnak a falaikon. 
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Vannak emberek, akik korrekten gyűjtenek, és ez a projekt ezt akarja megmutatni. Kimutattuk, 

hogy egyes országokban a gyűjtésnek a nemzeti identitás kialakulásában nagyon nagy szerepe 

volt. Például Lettországban nem voltak művészek, amikor függetlenedtek az oroszoktól; akkor 

megjelent a kortárs művészet.”
187

 

A galériák egyik legnagyobb problémája a magyar gyűjtőkkel kapcsolatban, hogy nagyon sok 

energiát fektetnek abba, hogy kineveljenek egy gyűjtőkört a galéria köré, de nemegyszer 

előfordul, hogy a galéria segítségével tudást szerzett gyűjtők a galériát kikerülve kezdenek 

vásárolni. 

„A 70-es években Deák Dénes, Kolozsvári Jenő mint könyvtáros tudtak gyűjteni, de ’90 körül 

ez megfordult, elkezdtünk gyűjtőket felépíteni. Sok ügyvéd volt, rengeteg orvos, egy-egy tanár, 

hivatali dolgozók. Mindenkivel igyekszünk személyes viszonyt ápolni. Egy idő után ezek a 

[klasszikus] gyűjtők elkezdtek csencselni a hátunk mögött, minket kihagyva. Mára megjelent 

egy új gyűjtői réteg: 50 körüliek, szinte kivétel nélkül céggel rendelkező vállalkozók 

(uszodaépítő, gabonakereskedő stb.).”
188

 

A másik nagy probléma, hogy a gyűjtők többsége bizonyos mennyiségű mű megszerzése után 

nem kívánja több művel szaporítani a gyűjteményét ugyanattól a művésztől. A galériának 

egyszerre kellene tehát mindig új művészt felfedezni, s ezzel a kínálatát frissíteni, ugyanakkor 

azt a művészt is folyamatosan és konzekvensen képviselni, kísérni a pályáját, akitől korábban 

műveket értékesített. Nem utolsósorban a gyűjtői kapcsolatait is folyamatosan építenie, 

frissítenie kell.  

„A baráti körben többnyire gyűjtők vannak. Elvileg megvan még az összes tag, de 

gyakorlatban a krach óta nem vásároltak. Ezek az emberek a felső kaszt tagjai voltak, a 

válság óta nekik sincs feleslegük. Sajnos úgy látom, hogy a gyűjtésről lehetett a 

legkönnyebben lemondani. Most egy új réteget kell kinevelni. Elölről kezdjük az egészet, 

pedig nagyon sokat kellett a gyűjtőjelöltekkel foglalkozni, amíg értőkké válnak.”
189

 

„Az új gazdasági elitnél ki kell várni, hogy elérje azt az elégedettségi fokot, hogy a 

megszerzett luxusjavak után eljusson a művészetig. Fontos, hogy ne legyen benne 

küszöbfélelem, el merjen jönni a galériába, meg merjen szólítani. Kell egy kis nyitottság, 

                                                 
187

 (g. i.) 
188

 (g. i.) 
189

 (g. i.) 



102 

 

kíváncsiság a kultúra iránt. Valójában ő kockáztat, hisz egy számára ismeretlen világba 

tévedt, és azért vagyunk mi, hogy segítsük a tájékozódást és a sikerélmény megszerzését.”
190

  

A galériavezetők a bőrükön érzik annak a gyűjtői hagyománynak a hiányát, aminek 

társadalmi és történelmi gyökerei egyértelműen kimutathatók. 

„Brüsszelben mindenből süt a négy-ötszáz éves múlt, a gyűjtői hagyományok. Nálunk meg 

nincs múltja és kultúrája a gyűjteményezésnek.”
191

 

Külföldi vevőkörét a legtöbb galéria a vásárokon való szereplések során vagy művészei 

kapcsolatrendszerén keresztül szerzi. 

4.2.10 Vásárok, árak a hazai és a külföldi piacon?  

A magyar művészek külföldi piacon való szerepeltetése több problémát is fölvet.  

Az egyik, hogy egy nemzetközi művészeti vásáron való megjelenés költségeit szinte egyik 

galéria sem tudja kigazdálkodni. Az elmúlt években a Nemzeti Kulturális Alapnál már lehet 

külföldi vásáron való szereplés bizonyos költségeire pályázni. Ennek következtében egy-egy 

külföldi vásáron való megjelenés anyagi értelemben nem lesz veszteséges, és sokkal több 

magyar galéria jelenik meg rangos nemzetközi vásárokon.  

„Idén sok vásárban voltunk, jövőre kevesebb lesz. Idén nem térültek meg a vásárok. Amúgy 

jók szoktak lenni, de idén pl. Isztambulban nem adtunk el semmit, ilyen még nem volt, ez 

komoly veszteség. Bécs az úgy, ahogy, az Art Market, az semmi…”
192

 

„Essen […] egy »B« kategóriás vásár. Idén is ki fogok menni októberben. Az NKA-pénzből 

nullára ki lehet hozni. Semmit nem adunk el, de fölfigyelnek rád.”
193

 

„Annak idején tizenegy vásáron voltam ott, ami nagyon komoly befektetés volt, de ezt 

a művészek sokszor nem veszik számításba.”
194

 

„Nem vagyunk mi annyira tőkeerősek, mint a többi galéria. Nincs annyi pénzünk, hogy 

elkezdjünk külföldre járni. De ha lenne, akkor más művészekkel, csak fiatalokkal lehetne ott 
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kezdeni. Ott egy fiatal ára ezer euróról indul. A fiatalokkal meg az a baj, hogy nagy rizikó van 

benne, nagy százalékuk eltűnik.”
195

 

A másik probléma, hogy mindig nagyon nehéz döntés egy galériavezető számára, hogy 

melyik művész képviseli az adott vásáron a galériát. A galéria művészei között nagyon hamar 

sértődések alakulhatnak ki, ha nincs megfelelően alátámasztva, hogy miért éppen az a döntés 

született. A galéria nevét itthon az idősebb művészek alapozzák meg, míg külföldön egy 

fiatalabb művésszel könnyebb sikereket elérni, hisz jobban beszél idegen nyelven, sokkal 

rugalmasabban reagál, jobban reprezentált az interneten, kezdetben nem túl magasak az árai, 

és fokozatosan fel lehet építeni.  

„A magyar művészek külföldi galériákhoz való kikerülése kapcsán: a fiatalokkal már nincs 

probléma, többségük ismeri a szabályokat. De az a korosztály, aki megélte a határátvágás 

eufóriáját, ezt a közös örömöt a külföldi galériák felé az áraiban is érvényesítette. A kinti 

galériájának azt mondja, hogy az adott művet, mondjuk, hatvanezer euróért értékesítsék, mert 

ezek az árai. A vevőnek tetszik a mű, meg is veszi, majd utánanéz a művésznek és árainak, 

mert már túl van az emocionális örömön, és hát az internet segítségével könnyen tájékozódik, 

és akkor kiderül, hogy a piacon csak öt-, legföljebb tízezer euróért van jelen a mű. Ekkor 

visszamegy a galériáshoz, és megkérdezi, hogy hogy is van ez. Persze a galériás 

magyarázkodik, hogy »tudod, ez annak a korszakának a legkülönösebb darabja«, és még 

lehet, hogy ez így is van, de az biztos, hogy a gyűjtő többet ettől a galériától nem fog 

vásárolni, meg a galériás se fog többet dolgozni a művésszel.”
196

 

„Egy idősebb művészt külföldön ezért nehezen lehet befuttatni. Ha én kiviszek egy idősebb 

művészt, akinek van egy bizonyos hazai árszintje, de ott nem ismerik, akkor ott túl magas lesz 

az ára még akkor is, ha az ottani átlaghoz képest kevés. Egy fiatalt fokozatosan fel lehet 

építeni, mégpedig úgy, hogy mindenki osztozik a sikerben.”
197

 

„Csak olyan művészt viszek ki vásárra, akit el lehet adni. Három-négy milliót kifizetünk 

a standra, ennek meg kell térülnie. Most a művészek külföldi képviseletére koncentrálunk, 

mert Magyarországon nincs piac. Fontos számunkra a művészek netes jelenléte, mert akkor 

mi is tudunk arra hivatkozni. A vásáron való jelenlét támogatása nagyon csekély.”
198

 

 

                                                 
195

 (g. i.) 
196

 (g. i.) 
197

 (g. i.) 
198

 (g. i.) 



104 

 

A harmadik probléma az árak kialakítása, hisz a hazai és a nemzetközi piac árai nagyon 

nehezen harmonizálhatók. Külföldön a kezdő árak is sokkal magasabbak, mint országon belül 

egy elismert művész árai. A Kolozsvári Iskola művészeinek sokat emlegetett nemzetközi 

sikerével kapcsolatban többen megjegyzik, hogy a kolozsváriak csak a nemzetközi piacra 

koncentrálva érték el ezeket az eredményeket, a belföldi piacot ezzel párhuzamosan nem 

építették fel.  

„De a magyar piac árai mindig lényegesen alacsonyabbak, mint az Art Basel árai. Én sose 

megyek az Art Baselre, mert nem vagyok idióta. Ha kimennék, ennek a magyar kortárs 

festménynek az árát egy vagy két nullával meg kéne tolnom, de akkor elveszíteném az itteni 

piacot.”
199

 

„Az, hogy a művészek csak a bevezetett magas áron adnak el, hazugság. Birkás Ákos fejeit az 

elején Bécsben kétezer euróért adtuk el, de már akkor is voltak művészek, akik megpróbálták 

megtízszerezni a saját árukat. Birkás ára azóta folyamatosan emelkedett. Ez egy nagyon 

nehéz út, és a művész türelmét is igénybe veszi.”
200

 

„Magasak az áraim, amit Magyarországon kicsit flexibilisebben kezelek, mint külföldön.”
201

  

A vásárokon való megjelenés igazán hosszú távú befektetés, hisz egy-egy vásáron sok éven 

keresztül kitartóan kell jelen lenni ahhoz, hogy a galéria abban a közegben is ismertté váljon. 

Arra, hogy egy galéria melyik vásáron jelenik meg, sokéves stratégiát kell kialakítani, 

különben a nem kevés befektetett munka és pénz könnyen kárba vész. 

„Vásárok: nálam rosszul alakult. Rögtön a csúcsra kerültem az elején, a FIAC-ra, és három 

egymást követő évben voltam a FIAC-on, és utána kisebb vásárokra mentem, mert nem volt 

pénzem nagyobb vásáron részt venni a galériafejlesztés miatt. A FIAC-ot nagyon sajnálom.” 

202
 

A galériák legtöbbje számára fontos a külföldi megjelenés, ezért ha lehetőségei megengedik, 

törekszik arra, hogy külföldi művészeti vásárokon képviseltesse magát. Vannak olyan 

galériák is (Várfok Galéria, Deák Erika Galéria), amelyeknek partnergalériájuk is van 

külföldön, ami által biztosított a művészeik számára a külföldi bemutatkozás lehetősége.  
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„Szerintem ugyanolyan fontos a külföldi megjelenés, mint a hazai. Nekem a Keller Galéria 

azért fontos Párizsban, mert akkor is korrektül képviseli a nála kiállító művészeimet, ha én 

nem vagyok ott.”
203

 

Fontos, hogy ne mindig más-más helyen jelenjünk meg, hanem, ha lehet, többször térjünk 

vissza ugyanarra a helyre. Csak így ismernek meg minket és a művészeinket, nincs értelme az 

elszigetelt alkalmi megjelenésnek; persze lehetnek csodák, de arra egy százalék az esély. Az a 

szokásom, hogy különleges helyekre mindig felveszek egy helyi nyelvet beszélő munkatársat, 

akit a megjelenésünk előtt gondosan felkészítünk.”
204

 

4.2.11 Sikeres galéria?  

Arról, hogy egy galéria esetében mik a siker kritériumai, az interjúalanyok véleménye 

nagyjából megegyező, ha a szakmai elismerést sorolják fel. Minden interjúalany egyöntetűen 

fontosnak tartja a konzekvens programot, a pozitív sajtóvisszhangot, a művészek, a kurátorok 

és a művészettörténészek elismerését. Már nem minden válaszban szerepel a hosszú távú 

fennmaradás képessége, és még kevesebb interjúban hangzik el a sikerrel kapcsolatban az 

anyagi vetület, vagyis az eladások. 

„Szerintem egy konzekvens minőségi program, és jó szakmai visszhangja legyen egy 

galériának, akkor lesz sikeres.”
205

 

„A szakma, a művészettörténészek és a művészek halmaza pozitív véleménnyel legyen. 

A szakmai visszajelzés, hogy tudom azt, hogy megjelennek írások ezekről a kiállításokról, még 

ha nem is feltétlenül hozsannáznak, én ezt nevezem sikernek, hogy tudnak róla, hogy ezt 

jegyzik, hogy itt kiállítani, az szakmai rangot jelent.”
206

 

„Jó művészeket állít ki, jó kiadványokat csinál, jó a sajtója, társadalmi elismertsége, és ha 

mindez külföldön ismétlődik meg, az külön jó.”
207

 

„Sikeres galerista az, aki legalább tíz éven keresztül az elvei feladása nélkül magas szakmai 

színvonalon képes fenntartani a galériáját. Fontos még az alázat, a kompromisszumkészség, 
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a hit, hogy ez működni képes, a következetesség, a türelem, az empátia, egy picike makacsság, 

akarnokság, konfliktustűrő készség, konfrontáció tűrésének képessége.”
208

 

„Ha a galéria neve branddé válik, ha vele kapcsolatban kialakul a bizalom, és a művészek 

megbíznak benne, nemzetközi eredmények, financiális sikerek.”
209

 

„Vannak művészek, akikkel sikereket érünk el, és vannak, akikkel nem. Szerencsére nem 

ragadtunk le egy iránynál, egy generációnál, ez előny. Az én koncepcióm kezdettől fogva az 

volt, hogy a nagy öregekkel és a fiatalokkal egyszerre kell együttműködni. Magyarországon 

nem lehet annyira profilírozni egy galériát.”
210

 

4.2.12 Hazai sajátosságok 

Mikor arról kérdeztem a galériavezetőket, hogy szerintük van-e olyan specifikum, ami 

kifejezetten Magyarországra érvényes, több dolgot soroltak fel. 

4.2.12.1 A képzőművészet alacsony presztízse 

Arról minden megkérdezett véleménye egybehangzó volt, hogy a képzőművészet presztízse 

Magyarországon nagyon alacsony. Szinte minden művészeti ág magasabb érdeklődésre tart 

számot, mint a képzőművészet. A kortárs képzőművészet iránt még ezen belül is nagyon szűk 

réteg mutat érdeklődést. Mindennek az okát alapvetően az oktatásban és a kortárs művészeti 

szakma rossz értelemben vett elitizmusában látják.  

„Azt tapasztaltam, hogy a vizualitáshoz való viszony a béka segge alatt van az 

emberekben.”
211

 

„A képzőművészeti galériák jelentéktelenségét mutatja, hogy csak egy szűk réteg érdeklődik a 

tevékenységünk iránt. Van, amikor senki nem jön be. A kortárs képzőművészet egy partiku-

láris dolog a kultúrán belül.”
212

  

„A kortárs képzőművészet nincs az érdeklődés homlokterében.”
213
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„Mi inkább irodalomcentrikus ország vagyunk. Nálunk a művészeti ágak közül legalul a tánc 

és a képzőművészet van.”
214

  

4.2.12.2 A kíváncsiság hiánya 

Nyilván logikusan fakad az előzőkből, de többen említették az érdektelenséget is mint 

nemzeti sajátosságot. Nagyon nehéz felkelteni a látogatók érdeklődését a kortárs művészet 

iránt. Alapvetően magyar sajátosságként nevezték meg többen, hogy nem érdeklődünk 

a számunkra ismeretlen iránt. 

„Ha külföldinek csinálsz kiállítást, arra egyáltalán nem jönnek, egyszerűen nem kíváncsiak 

arra, akit nem ismernek. Ha nem teszek mellé egy magyar művészt, akkor nem jönnek el, ez 

egy keserves tapasztalat.”
215

 

4.2.12.3 Az anyagi sikerrel szembeni fenntartások   

Az interjúalanyok többsége említi, hogy a magyarok jellemzően fenntartással kezelik az 

anyagi sikereket. A rendszerváltás óta nem sikerült eloszlatni a gyanút a vállalkozói sikerrel 

szemben. A gyűjtők ezért nem szívesen vállalják fel nyíltan gyűjteményüket, mivel a kortárs 

művészet gyűjtése egyértelműen a jólét jele, már-már a felesleges luxus kategóriájába 

sorolódik. Hamarabb vállal a többség bármilyen más „hasznos” vagyontárgyat, mint 

a „haszontalan” művészeti alkotást. 

„Szerintem ez összefügg az ötven év kommunizmussal, összefügg a rendszerváltás-kori 

zöldséges suhogó melegítős szemlélettel, illetve az ebből fakadó pejoratív gazdagember-

értelmezéssel; ez egyfajta védekezés a műkedvelők részéről, hogy nem akarnak egy olyan 

jelzőt magukra venni, hogy ők gyűjtők, mert ehhez különböző képzetek és tévképzetek 

társulnak nálunk. Magyarországon az a szó, hogy menedzser, évtizedekig szitokszó volt, és 

még most is van egyfajta rossz hangzása.”
216

  

4.2.12.4 Paternalista szemlélet 

Hazánkban a galériák vezetői szerint is még mindig a paternalista szemlélet az uralkodó. Nem 

szeretünk kockáztatni, felelősséget vállalni, szeretünk arra várni, hogy más oldja meg 

helyettünk a problémákat. Azokat, akik kockáztatnak, akik felvállaltan saját felelősségre 
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vállalkoznak, gyanakodva méregetjük. A művészekre vonatkoztatva ez annyit jelent, hogy a 

művészek galériákkal szembeni elvárásai sokszor nem állnak a realitás talaján.  

„[…]a magyar és a kelet-európai művészközeg úgy tartotta fenn magát, hogy egy állami 

intézmény meghívta őket kiállítani, és ők megfinanszíroztatták a műtárgyak legyártását. Ez 

ilyen mutyizásos történetbe ment át. És ilyen elvárások is voltak felénk, hogy fizessünk ki 

olyan gyártási költségeket, amihez nekünk semmi közünk nem volt.”
217

 

4.2.12.5 A kortárs magyar művészet elméleti feldolgozatlansága 

Több interjúban szóba kerülnek a kortárs magyar művészet elméleti feldolgozottságának 

hiányossága, mely szintén gátló tényező a nemzetközi sikerek tekintetében. Nem véletlen, 

hogy van olyan galéria, amely egy elméleti összefoglaló kötetet adott ki. 

„A nemzetközi világ felé érthetetlen a magyar képzőművészet, mert gyökértelennek látják. 

Lengyelországban a rendszerváltáskor született egy konszenzus a második világháború és a 

rendszerváltás közötti művekre vonatkozóan, tehát konszenzus született az egységes kánonról, 

és itt nem születtek meg azok a könyvek, amikből érthetővé válna, hogy mi van most.”
218

 

4.2.12.6 Az állami és a magánintézmények együttműködésének hiánya  

A galériák vezetőinek többsége látja úgy, hogy az állami és a magánszektor a kortárs 

képzőművészet területén nem tud jól együttműködni. Az állami intézményekben dolgozó 

művészettörténészek, kurátorok elitista és kirekesztő módon viselkednek a privát szektor 

szereplőivel szemben. Nem csupán nem keresik, de egyenesen kerülik az együttműködés 

lehetőségeit, nem ismerik fel a saját érdeküket sem egy esetleges kooperáció esetén. 

Pontosabban a koncepcionális művészeket könnyebben karolják fel, mivel esetükben sokkal 

fontosabb szerep hárul a kurátorra, mint egy hagyományos technikával előállított művekből 

felépülő tárlat esetén. Persze a koncepcionális művészet sokkal nehezebben eladható, mint a 

hagyományos technikákkal előállított. Az állami szcéna így a privát szektor piacosítható 

részére nem igazán van hatással. A galériák számára pedig nagyon fontosak lennének ezek az 

együttműködések, hisz az állami nagyintézmények kánonformáló ereje vitathatatlan. 

Magyarországon ennek a potenciális döntéshelyzetben ülők vagy nincsenek tudatában, vagy 

nem hajlandók tudatosan foglalkozni ezzel a kezükben lévő vitathatatlan tőkével. 
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„Ez egy rettenetes dolog, hogy nincs dialógus a múzeumok meg a galériák között.”
219

 

„A hivatalos művészeti szcéna a priváttal Magyarországon nem igazán találja meg a hangot, 

illetve csak olyan művészek kapcsán, akik koncept-művészetet művelnek, mert ott sokkal 

fontosabb szerepe van a kurátornak, mint egy hagyományos festészeti kiállítás esetén. Ez egy 

magyar specifikum. A diskurzusnak a festészet nem része manapság, az a művészet fontos, 

amire teóriákat lehet építeni.”
220

 

„A kommunizmusból itt maradt egy elképesztő felsőbbrendűségi habitusa a művészettör-

ténészeknek, ami befagyott, és most is itt van, sokszor még ma is érezni, hogy lealacsonyí-

tónak érzik a gyakorlati munkát. Most már jobb a helyzet. De a státuszukat nagyon féltik.”
221

 

„A szakmai elitizmus oka a gyávaság. Ezek ilyen gyáva, introvertált emberek, akik úgy érzik 

jól magukat abban a szűk kis meleg akolban, ahol vannak, és legyen bármilyen szűk és 

izzadtságszagú, nem akarnak kijönni a napfényre. Ott ők írják a szabályokat, jól tájékozód-

nak, tudják, hogy ki kicsoda, az egész művészettörténész- meg kurátorszakma beteg, és rossz 

irányokba érdekelt. A megmondó emberek abban érdekeltek, hogy ne történjen semmi. 

Az egész múzeumi szakma nem evilági, ott maradtak valahol a hetvenes–nyolcvanas 

években.”
222

 

„Az együttműködés hiányzik Magyarországról. Az nyer, aki nyitottabb az együttműködésre. 

Mindkét oldalról fel és el kellene ismerni az eredményeket.” (g. i.) 

„A magyar emigráció nem […] aktív. A magyar magyar marad a nap végén. Nincs 

küldetéstudata, nincs összefogás, meg nincs olyan, hogy visszatekintés vagy felkarolás.” (g. i.)  

„A magyarok az eléjük tárt lehetőségekkel nem tudtak élni, se az új szenzibilitással, se az 

általam nyújtottakkal. Én akkoriban a Műcsarnok működését nagyon kritizáltam, szerintem 

külön kellett volna választani a Műcsarnoktól a Dorottyát és az Ernst Múzeumot, és egy 

csomó munkatársat lecserélni. Kellett volna egy magyar és egy nemzetközi igazgató is a 

Biennálé számára.”
223
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4.2.12.7 Kisebbrendűségi tudat és irigység 

A kelet-európai kisnemzetet jellemző kisebbrendűségi tudatot a galériavezetők többsége 

megemlíti, amikor a hazai specifikumokról kérdezem a műtárgykereskedelmet visszahúzó 

tényezők kapcsán. Egyrészt vágy a siker iránt, másrészt viszont azoknak a szabályrend-

szereknek a nem vállalása, melyek a siker feltételei, az ebből fakadó tudatlanság és irigység 

jellemzi a magyarokat a beszélgetőpartnerek több mint fele szerint. 

„A frusztráció mélyen gyökerezik mindenkiben, a Nyugat-imádat, hogy mi is olyanok 

lehessünk, de nem merünk kockáztatni. Van az üzlet, és van az intellektuális kincs.” 
224

 

„Nem tudunk örülni a másik sikerének.”
225

 

„Magyarországon mindenki tudja, hogy ezt nem így kéne, hanem úgy. Legfőbb mozgatórugó 

az az irigység. Ez az alaphozzáállás. Egy művész a másik művész sikerét ritkán értékeli.”
226

 

„Speciálisan magyar átok? Irigység, az biztos benne van.” 
227

 

4.2.13 Szaksajtó 

A magyar művészeti sajtóról a galériák vezetőinek többsége elmarasztaló véleménnyel van. 

Hiányolják a kritikát, nagyon belterjesnek és hatástalannak tartják. Többen említik meg, hogy 

folyamatosan késve tudósít az eseményekről, nem aktuális, ezért legfontosabb funkcióit, 

a tájékoztatást és véleményformálást nem tudja betölteni. A többség nem érzi hiányát, ha nem 

követi szorosan, mi történik abban a néhány orgánumban, ami kortárs művészettel 

foglalkozik. A nem nyomtatott, internetes fórumokat, a külföldi weblapokat a galériák vezetői 

sokkal fontosabbnak tartják a magyarországi nyomtatott sajtónál. 

„Annyira nem jó. Nincs igazán művészetkritika sem, de ennek az is az oka, hogy kevesen 

olvassák, nem is várható el tőlük, hogy jobbak legyenek.”
228

 

„A művészeti sajtó kritikán aluli. Nem tesz jót, ha csak dicsérik a kiállításokat. A leíró kritikát 

nem tartom kritikának.”
229
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„A sajtó nagyon csekély, de az új fórumok izgalmasak, vannak lehetőségek, és nem csak 

annak, akinek pénze van.”
230

  

„A sajtó unalmas, belterjes, érdektelen, ezeket a cikkeket senki nem olvassa el, csak akik abba 

az újságba írnak.” 
231

 

„A Műértő a legnaprakészebb, az Új Művészet konzervatívabb, az Art Magazin sokat változott 

az évek alatt, magazinosabb lett, módos úriasszonyok nem csukják be mindjárt az első 

oldalnál. A Balkon a legelegánsabb és legemelkedettebb, a legkevésbé olvasott. Nincs nagy 

rálátásom.”
232

  

„Miért? Van művészeti sajtó? Belterjes protekcionista röfögések, amit néha papírra vetnek. 

Igazi kritikát nem mernek leközölni, mert félnek, hogy ellenséggé válnak.”
233

  

„A magyar művészeti sajtó: háromszáz embernek ír három. Nem oszt és nem szoroz 

kategória. Reprezentatívan nem tükrözi a helyzetet, de szerintem pillanatnyilag több 

sajtóterméknek nincs is helye.”
234

  

4.2.14 Saját gyűjtemény 

A legtöbb galériavezető rendelkezik saját gyűjteménnyel. Van, aki tudatosan építi, és 

kezdettől fogva kezelendő vagyonként tekint rá, van, akinek sokkal spontánabb módon 

gyarapszik a tulajdonában álló műtárgyegyüttese, és különösebb tervei a jelenben nincsenek 

vele. A nagyobb gyűjtemények mellé elkerülhetetlenül társul a raktározás, rendszeres leltár és 

adminisztráció problémája, de van olyan galéria, amelyik katalógust is adott ki saját 

gyűjteményéről. Létezik galéria, amelyik elvből nem fogad el ajándék művet a művészeitől, 

csak vásárlás útján gyarapítja a gyűjteményt. Van olyan galériavezető, aki kiállításonként kér 

egy művet a művésztől, de van, aki a művésznek megelőlegezett anyagköltség kapcsán barter-

megállapodással jut hozzá a műhöz. 

„Van gyűjteményünk, nem olyan nagy, amikor még volt pénzünk, akkor még vásároltam, 

kisegítettem művészeket vásárlással. De most már évek óta nem vásárolunk, mert nincs 
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pénzünk rá. Egyik része kint van a falon, másik része egy raktárban van. Semmilyen célom 

nincs vele, örökség a gyerekeknek.”
235

  

„A gyűjteményem nem nagy, mert soha nem volt sok pénzem, mert mindent visszaforgattam 

a galériába. Ugyanakkor soha nem fogadtam el ajándékot a művészektől. Mert tiszta 

viszonyokat akarok a művészekkel. Vásároltam is, cseréltem is műveket. Nincs minden mű-

vésztől művem, akit kiállítottam. Évtizedekig nem vásároltam, mert másra kellett a pénz.” 
236

 

„Van egy gyűjteményem, a gyakornokok időnként rendet csinálnak benne. A weblapunk 

összeköttetésben van a digitális leltárral, minden műnek van egy leltári száma, minden évben 

minden képet kicsomagolnak a kollegák, és megnézik, hogy minden rendben van-e. Körülbelül 

ezer mű huszonnégy művésztől. Digitalizált, de szabályos és klasszikus leltári ívvel dolgozunk, 

minden lényeges dolgot tartalmaz, még az is szerepel rajta, ha valahol járt a mű.”
237

  

„A galéria nem kér semmiért semmit, de most változtatunk, mivel mi vagyunk az utolsó 

galéria, aki nem kér semmit. Épül egy kis gyűjtemény. Ez is egyfajta bizalom a művészek felé. 

Mi a keretezés költségeit állni szoktuk.”
238

  

 

Van tehát olyan galériavezető az interjúalanyok között, aki előbb volt gyűjtő, s ebből 

következett, hogy nyitott egy galériát, van olyan, aki tudatosan megkülönbözteti magát 

a gyűjtőktől, és hangsúlyozza is, hogy galériás, és van, aki többéves galériavezetés után vált 

gyűjtővé.  
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4.3 Gyűjtőinterjúk 

 „Budapesten galériát nyitni őrült vállalkozás, és kik azok,  

akiknek mi itt valamennyien el akarunk adni valamit?”  

(Hans Knoll) 

Hét műgyűjtővel készítettem teljes értékű interjút, és további gyűjtőkkel beszélgettem 

gyűjtési szokásaikról, gyűjteményük alakulásáról, a gyűjtemény kezeléséről és általában 

a gyűjtésről való véleményükről. A meginterjúvolt gyűjtők mindegyike kizárólag kortárs 

képzőművészetet gyűjt. Foglalkozásukat tekintve mindegyik topmenedzser, négy közgazdász 

végzettségű, egy műszaki, egy jogi diplomával rendelkezik, és egynek nincs felsőfokú 

végzettsége.
239

 A legidősebb 1954-ben, a legfiatalabb 1972-ben született. 

A gyűjtőkkel készített interjúk feldolgozásához ugyanazt a módszert választottam, mint az 

előző két interjúcsoportnál, tehát a kérdéssor témáit követve tárgyalom az anyagot. Számos 

párhuzam, de akár eltérés is sokkal erősebben látszik, ha egymás mellett látjuk, ki milyen 

választ adott egyes kérdésekre. A gyűjtő-interjúkat a többihez hasonlóan autorizáltattam, és 

anonim közlök belőlük részleteket. Az interjúkból származó idézetek forrását egységesen 

a (gy. i.) jelzéssel jelölöm. A megkérdezett gyűjtők mindegyikének van a kutatásba bevont 

tizennégy művészből legalább öttől műve a saját gyűjteményében, de több olyan gyűjtő is 

van, aki a megkérdezett művészek kilencven százalékától tart művet a gyűjteményében. 

A kutatásba bevont hét gyűjtőből egy csak galérián keresztül vásárol műveket, egy ötven 

százalékban galérián keresztül és jótékonysági aukción, ötven százalékban pedig közvetlenül 

a művésztől, öt szinte csak közvetlenül a művésztől, műteremből vásárol műveket. 

Öt gyűjtő a nyilvánosság felé is vállalja gyűjteményét, hárman már ki is állították gyűjte-

ményük egy részét. 

                                                 
239

 „Évtizedes összehasonlításban a fő változás kétségtelenül a rendszerváltás előtt dominánsan értelmiségi, 

szakértelmiségi gyűjtők visszaszorulása és az üzletemberek előretörése. […] az értelmiség sem szorult ki 

teljesen, inkább átalakult. Mivel forintosítható jövedelemtermelő képessége csökkent, tudását, kapcsolati hálóját 

tudja felajánlani a művészeknek, akik – lévén pénzben ugyanúgy nem tudnák honorálni – alkotásokkal 

viszonozzák ezt.” (Ébli, 2011, 162.) 
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4.3.1 Az első mű története 

A gyűjtemények alapköve, vagyis az első mű mind a hét interjúalanyhoz személyes, baráti 

szálon keresztül jutott. Egy olyan gyűjtő sincs, aki galérián keresztül vásárolta volna az első 

művét. A többségük közvetlenül a művésztől vette, de olyan gyűjtő is van, aki ajándékba 

kapta az első darabot. 

Több gyűjtőnél játszott szerepet a művész közvetlen, baráti támogatása a vásárlással. 

Egy olyan gyűjtő van, aki magát a művet szerette volna megszerezni, függetlenül attól, hogy 

ki az alkotója, a többi esetben fontos volt a művész személye. 

„Együtt katonáskodtam a Képzőművészeti Főiskola diákjaival, például Nemes Csabával, aki 

már akkor együtt járt Szépfalvi Ágival. Sok művész volt a baráti körömben. Nagyon sokat 

beszélgettünk művészetről. Ennek az osztálynak Dienes Gábor volt a tanára. Nekem nagyon 

megtetszettek a Dienes képei, akitől az akkori feleségem vett nekem egy Dienes-képet 

a születésnapomra.”
240

 

„1991–92-ben Vácon egy étteremben a falon volt egy kiállítása valakinek, ahol volt egy kép 

egy fehér orgonacsokorról. Megvettem, mert az édesanyámnak az volt a kedvenc virága, de az 

a kép már a kamrában van. 1995–96-tól vásároltam tudatosan műveket.”
241

 

„Barátom, Kelemen Marcell festőművész képét vettem meg először 1988 környékén.”
242

 

„A nyolcvanas években egy Szarka Péter-installációért adtam először pénzt.”
243

 

4.3.2 A gyűjtemény mérete 

A megkérdezett gyűjtők mindegyike hagyományos technikákkal készült műveket gyűjt, 

melyek között a festmények vannak többségben, majd a rajzok, sokszorosító eljárással készült 

alkotások, de vannak fotók és szobrok is. Minden gyűjtőt megkérdeztem, hogy hány darabot 

számlál a gyűjteménye. Erre a kérdésre többnyire pontos számot kaptam, de amikor azt 

kérdeztem, körülbelül mennyi pénzt költöttek a gyűjteményükre eddig, akkor becsült adatokat 

kaptam. 

                                                 
240

 (gy. i.)  
241

 (gy. i.) 
242

 (gy. i.) 
243

 (gy. i.) 



115 

 

Kilencven darab műtárgyat számlál a legkisebb, körülbelül ezer darabot a legnagyobb 

gyűjtemény. A kevesebb darabot számláló gyűjteményekben viszont sok a drága mű. 

A gyűjtők saját becslésük szerint hatvantól kétszázmillió forintig költöttek a gyűjteményükre. 

Több olyan gyűjtő is van, aki hivatalos szakértővel fel is becsültette gyűjteményét. 

A gyűjtemény értéke ebben az esetben mindig magasabb összegen került megállapításra, mint 

az arra fordított összeg. Ennek többek között az is oka, hogy a legtöbb megkérdezett gyűjtő 

nem galérián keresztül vásárolta meg a gyűjteményébe került műveket. Az értékbecslések 

arról árulkodnak, hogy a művek értéke nagymértékben emelkedett, de sajnos a gyakorlatban 

ezt nem igazán lehet érvényesíteni. 

A gyűjteményben  

szereplő művek száma (db) 

Becsült ráfordított érték  

(HUF) 

90 60 000 000 

115 80 000 000 

120 50 000 000 

150 70 000 000 

300 150 000 000 

700 170 000 000 

1000 200 000 000 

1. táblázat 

4.3.3 Milyen úton szerzi be a műveket? 

Az általam megkérdezett gyűjtők közül öt műveinek 90–100 százalékát közvetlenül 

a művésztől vásárolta; egy gyűjtő körülbelül fele-fele arányban közvetlenül a művésztől, 

illetve galérián keresztül, de ma már inkább törekszik jótékonysági aukciókon vásárolni, és 

egy olyan gyűjtő van, aki műveinek 90 százalékát egy galérián keresztül vásárolta meg. 

Ébli Gábor is hasonló véleménnyel van a műtermi, galériás vásárlás arányairól.
244

 

                                                 
244

 „…a hazai galériás háló csak lassan erősödik, s így a nemzetközileg megszokottnál sokkal gyakoribb 

a műtermi vásárlás. […] Sokak számára a gyűjtésnek maga ez a komplex folyamata az igazi örömforrás. 

Néhányan az alkotóval történő megismerkedés során inkább barátot, mintsem művet akarnak szerezni: 

a munkahelyi, családi, társadalmi közegében csalódott gyűjtő a »mindennapok fölött álló« művészt, a kreatív 

ősforrást keresi, míg az alkotó megélhetésnek fogja fel az adásvételt, amelyben így pénz, műalkotás és 

lelkifröccs cserél gazdát.” (Ébli, 2011, 161.) 
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„Nagyon keveset vettem aukción, még kevesebbet idegenként egy galériából, és a legnagyobb 

része (több mint 90%-a) közvetlenül a művésztől vagy valakin keresztül a festőtől.”
245

 

„Ezért például én galériából nem is vásároltam, mert a művésztől akartam vásárolni, meg 

akartam vele ismerkedni, és persze még azt hittem, hogy akkor sokkal olcsóbb lesz, de aztán 

rájöttem, hogy ez egy baromság, mert az olcsóságnak sincs értelme, ha nincs piac.”
246

 

„Ha az ember hozzászokik ahhoz, hogy a galeristát nem kell kifizetni, csak a művészt, akkor 

már drágállja a galérián keresztüli vásárlást.”
247

 

„Sokan vásárolnak ma már galérián meg aukción keresztül. Mert őket a mű érdekli, és nem 

a művész. Engem a művész érdekel.”
248

 

„Soha nem vettünk aukción művet, soha nem cseréltünk, minden egyes műnél meg tudnám 

mondani, hogy milyen úton keresztül került hozzánk. Sok mű esetében már az alkotási 

folyamatot is végigkísértem.”
249

 

„Szerettem volna a pénzem egy részét kortárs művek vásárlására fordítani. Egy galéria 

vezetőjével a feleségem és én nagyon jó kapcsolatban voltunk, ezért bizalommal fogadtuk el 

a tanácsait.”
250

 

4.3.4 Személyes kapcsolat a művésszel 

A meginterjúvolt gyűjtők többsége számára kezdettől fontos volt a művésszel való közvetlen 

kapcsolat. Többségük éppen azt tartja a kortársgyűjtésben izgalmasnak, hogy az alkotó még 

él, meg lehet ismerni a személyiségét, a motivációját, a körülményeit. A gyűjtői tevékenység 

akár még a művészi életpályára is hatással lehet. A gyűjtőt sok esetben az alkotó személyi-

sége hamarabb győzi meg az életmű fontosságáról, mint maga a mű.  

A hétből három gyűjtő több éven keresztül anyagi támogatásban részesített néhány művészt, 

akik cserébe műveket adtak. 
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„Szerintem a kortárs képzőművészet vásárlásakor számít, hogy az alkotónak milyen a 

személyisége.”
251

 

„Szeretem a művészetet, vonzódom a kortárshoz, kedvelem azt a közeget, amiben ezt 

előállítják.”
252

 

„Például azon az alapon, hogy tetszik, aztán a művész is számít, hogy ki ő, de tudatosan is 

veszek, például azért, hogy támogassam.”
253

 

Az egyik interjúalany több művésszel való kapcsolatát még szorosabbra fűzte, illetve 

kiterjesztette azáltal, hogy a kapott műveket munkatársainak továbbajándékozta egy 

hangfelvétel kíséretében, melyen az adott művész az egyes műtárgyakról szóló magyarázata 

került rögzítésre. 

„Én úgy működtem ebben a közegben, mint egy producer.”
254

  

Az a gyűjtő, aki galérián keresztül vásárolt, nem tartotta fontosnak a művészekkel való 

személyes kapcsolatot, számára a művek esztétikája, szakmai és anyagi értéke volt 

meghatározó, amiért a galéria vállalt garanciát. 

„Abban sem vagyok biztos, hogy az adott művész tudomást szerzett róla, hogy a nappalinkban 

lóg a képe; persze van olyan művész is, akivel megismerkedtünk.”
255

  

4.3.5 A vásárlás motivációi 

4.3.5.1 Társadalmi presztízs 

A műgyűjtés egyik motivációja a megkérdezettek egy részénél a társadalmi presztízs. 

Műtárgyat vásárolni összetett befektetés: egyszerre van anyagi, szellemi, szociális és 

társadalmi vonatkozása. Ennek megfelelően megtérülése is hasonló komplexitást mutat. 

A műgyűjtésben gyakorta erős motiváció, ha a társadalmi hierarchiában magasabb pozíciót 

betöltő ismerősnek a falán kortárs művek lógnak. Több interjúalany nyilatkozta, hogy 
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tapasztalatai szerint egy vezető falán lógó kép alkotóját nagyobb eséllyel keresik fel az 

alkalmazottak vásárlási szándékkal, mint más művészeket.
256

 

„Kedvelem azokat az embereket, akik ilyen tárgyakat gyűjtenek. Ez egy valahová tartozást is 

jelent, függetlenül attól, hogy befektetésnek nem jó.”
257

 

„Van olyan, hogy valahol, valakinél vagy kiállításon meglátok egy művet. Szerintem 

mindenkit befolyásol, hogy egy befolyásos embernek van valakitől egy képe, de ezt mindenki 

tagadja.”
258

 

4.3.5.2 Esztétikum 

A képek esztétikuma mint motivációs szempont érdekes módon egyik interjúban sem hangzik 

el direkten. A vásárlás melletti egyéb szempontok, úgy tűnik, a megkérdezett gyűjtők 

esetében sokkal dominánsabbak. A vásárlás után a gyűjtők szeretik a megszerzett műveket 

mindennapi környezetükben tudni, lakásuk vagy munkahelyük falán. Sok gyűjtő mennyi-

ségileg nem tud több műtárgyat elhelyezni a lakó- és munkakörnyezetében, raktárba nem 

szeretne műveket vásárolni, ezért áll meg a gyűjtéssel. 

„Volt, hogy azért hagyott alább a gyűjtői aktivitásom, mert nem volt hova kitenni. Nekem kell, 

hogy a képpel valami viszonyom legyen, és ha azt szeretem nézegetni, akkor azt akarom, hogy 

olyan helyen legyen, ahol látom is.”
259

 

4.3.5.3 Birtoklás  

Több gyűjtőnél megjelenik a vásárlás alapmotivációi között, hogy szeretné saját tulajdonában 

tudni az adott művet, hogy mindennap láthassa aztán. Előfordul az is, hogy a gyűjtőt érdekli, 

hogy az adott mű milyen reakciókat vált ki a környezetéből. 

„Elsősorban, mert szeretem ezeket a tárgyakat birtokolni és velük együtt élni. Alapvetően 

azért vásárolok, hogy kitegyem a képeket, tehát én nem raktározom a műveket.”
260

 

                                                 
256

 „Az önkifejezésen túl a kortárs gyűjtők szívesen gyakorolnak hatást másokra is. Szűk környezetükben ilyen a 

család, a munkahely és a baráti kör. A családi vizuális nevelés, főként a gyerekek fogékonyságának emelése 

fontos szempont hiánypótlásként. […] Vezetők elhelyezik kollekciójuk darabjait az irodájukban, a folyosókon, s 

a meghökkenés, ellenszenv fokozatosan átadja helyét a kíváncsiságnak, elfogadásnak a munkatársak, az 

üzletfelek körében.” (Ébli, 2011, 159–160.) 
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„Gondoltam rá, hogy ez egy befektetés, de nem számoltam ki. Nem az volt az alapmotiváció. 

Minden gyűjtőben van szerintem egy kincskereső igény, hogy felfedez valami nagy értéket, 

ami csak később derül ki. Amikor megtetszettek képek, csak egy egyszerű vágy volt bennem, 

hogy nekem ez kell.”
261

 

„Sok mindenre jó: például, hogy a világa nem záródik be, hogy találkozik olyan emberekkel, 

akikkel esélye sincs találkozni. Ez nyitva tartja a csakrákat.” (gy. i.) 

4.3.5.4 Jótékonyság 

A gyűjtő szemszögéből fontos szempont lehet a vásárláskor, ha az eladó–vevő kapcsolaton túl 

más pozitív vonzata is van a műtárgyvásárlásnak. Ilyen lehet egy jótékonysági aukció, ahol 

az árverésből származó bevétel jótékony célokat támogat. A Bátor Tábor Alapítvány 2005-

ben rendezte meg első Kortárs Művészeti Aukcióját. A Mosoly Otthon Alapítvány (MOHA) 

és a Concorde Csoport 2008 óta szervez művészeti aukciókat autisták alkotásaiból és kortárs 

művészek munkáiból, melyek reflektálnak az autista alkotók műveire. A Transzplantációs 

Alapítvány szintén szervez már kortárs aukciót. Ezek az aukciók mind a szervezés, mind az 

anyagi bevétel szempontjából sikeresek, és szélesítik a kortárs művészet iránt érdeklődők 

körét. 

„Tarr Hajnalkát támogattam három évig, és akkor közvetlenül kaptam tőle műveket, de őt is 

a Mosoly Alapítvány jótékonysági aukcióján keresztül ismertem meg, nekik volt egy autista 

művészeti alapítványuk. Az egy olyan konstrukció volt, hogy évi egymilliót kellett adni 

a művésznek és egyet az alapítványnak, és akkor ezzel segítetted a művészt is és az autista 

gyerekeket is. A művész meg azzal hálálta meg ezt az évi egymillió forintos ösztöndíjat, hogy 

adott neked műveket. Mostanra már nem művészek műveit, hanem autista gyerekek műveit 

aukcionálják, ami olyan szempontból jobb, hogy több jut az alapítványnak meg a gyere-

keknek, de ezáltal már a művészek kimaradnak.”
262

 

4.3.5.5 Társadalmi felelősségérzet 

Több olyan gyűjtő is van a megkérdezettek között, akik társadalmi felelősségérzetből is 

támogatnak kortárs művészeket, mivel fontosnak gondolják, hogy az országnak legyen füg-

getlen gondolkodó rétege, amely kevésbé szorul rá az állami gondoskodásra. 
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„Én menedzserként tekintek magamra, aki meg tud szervezni dolgokat. Direkt anyagi haszna 

ennek nem volt látható. Szerettem ezeket az embereket, és azt gondoltam, a fölöslegemből 

szívesen segítek tehetséges embereket, és hatásom lehet arra, hogy valamelyest mi lesz a 

sorsuk a későbbiekben.”
263

  

„Egy ország számára nagyon fontos, hogy legyen egy önállóan gondolkodó értelmiségi 

rétege. Ez nem egy egyszerű piac, kell, hogy ezt az értelmiséget életben tartsuk, hogy ne 

nyomorogjon és ne haljon éhen. Ez egy társadalmi feladat, mert e nélkül az értelmiség nélkül 

nem tud egy társadalom előrejutni.”
264

 

4.3.6 Kortárs mű és befektetés  

A kutatásban részt vett gyűjtőkből hat a kilencvenes évek elejétől vásárol kortárs műveket. 

A többség arról számol be, hogy a kétezres évek elejéig anyagi befektetésnek is tekintették a 

gyűjtési tevékenységet, bíztak abban, hogy a művek értéke tíz év alatt emelkedni fog. Mára a 

megkérdezett hét gyűjtőből egy sincs, aki a műgyűjtésre anyagi befektetésként tekintene. 

Van, aki az anyagi érdekeket eleve leválasztja a gyűjtési tevékenységről. 

„Nem igazán, mert ez nálam érzelmi ügy. Nem akarom, hogy ez nálam befektetési szempontok 

szerint működjön; szoktak erről győzködni a galériások, hogy ez egy főmű, és föl fog menni az 

értéke, de én nem akarom eladni, hanem együtt akarok élni velük.”
265

  

Minden megkérdezett elmondja, hogy nem működik a másodlagos piac, ezért ez a kérdésre 

meg is adja a választ: a kortárs műgyűjtésre rövid és középtávon nem lehet befektetésként 

gondolni Magyarországon.
266

  

„A kortárs piac eléggé korlátozott piac még mindig. Elég könnyen beazonosítható kör, hogy 

kik vesznek képet. Kicsi itt a másodlagos piac.”
267
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 „Mára egyértelműen kijelenthetjük, hogy a kortárs magyar műkereskedelemben a másodlagos piac 

gyakorlatilag nem létezik. Ezzel szemben, míg ha valaki a klasszikus modern festészet remekeit gyűjtötte a 

válság előtt, még a válság éveiben, ha fél áron is, de pénzzé tudta tenni. Nagyot bukott rajta, de pénzhez jutott, 

míg egy kortárs mű esetén nem bukásról, hanem abszolút érdektelenségről, értékválságról beszélhetünk.” Interjú 
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Mindemellett ez az oka annak is, hogy sokkal alacsonyabban vannak az árak, mint azokban az 

országokban, ahol működik a másodlagos piac.  

„Igazából ez egy óriási érték, csak nem úgy. Szerintem a képzőművészet ebben a formában 

nem alkalmas tezaurálásra. Ott alkalmas, ahol van piac, ahol működik a piac, de ott nem 

lehet gombokért festményeket venni.”
268

  

„Lenézem azt, aki ezt befektetésként kezeli, mert pont a legszebb részéből maradnak ki. 

Ha nincs piac, akkor semmi értelme az elemzéseknek.”
269

  

„Bármennyire is hiányolom a piacot, azok, akik ezt csak befektetésként nézik, számomra mind 

taszítóak.”
270

 

Akinek gyűjtői tevékenysége kezdetén volt is olyan gondolata, hogy a kortárs művek 

vásárlása egyben anyagi befektetés is, mely évek alatt többszörös hozamot hozhat, több 

rálátással a hazai művészeti piacra azt mondja, anyagi befektetésként a kortársgyűjtés 

Magyarországon még ma is értelmezhetetlen.  

„Nekem mindenki azt mondta, aki kortárs művet akart értékesíteni, hogy ez egy jó befektetés, 

én teljesen azt gondolom, hogy ez rossz befektetés. Körülbelül tizenöt éve gondolom ezt. 

Az elején ezt elhittem. Akkor jöttem rá, hogy Magyarországon mint befektetésről értelmetlen 

erről gondolkodni, amikor szembesültem azzal, hogy ismerőseim, ha véletlenül el akarnak 

adni egy kortárs alkotást, akkor az gyakorlatilag lehetetlen, mert nincs másodlagos piaca.”
271

 

„Az árakat nézve: lehet találni olyan kortárs műtárgyat, aminek az ára nőtt, de az se nőtt 

semmivel többet, mint amennyivel mindennek nőtt az ára, mint pl. egy OTP-részvénynek vagy 

az ingatlannak.”
272

 

Kivétel nélkül az összes megkérdezett gyűjtő hangsúlyozza, hogy a kortárs műtárgynak 

Magyarországon nincs likviditása, mert a másodlagos piac nem működik. A galériák nem 

vállalnak visszavásárlást a tőlük származó műtárgyakra. 

„A többiekkel szemben ezeknek nincs likviditása, és nem eladhatóak Magyarországon.”
273
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„Sok pénzt költöttem el erre, de mindig csak a fölöslegemet.”
274

 

„Ebben egy fontos dolog van: az ember a jövedelmének azt a százalékát költse 

műtárgyvásárlásra, ami később nem fog hiányozni neki.”
275

 

Az összes megkérdezett gyűjtő hangsúlyozza, hogy csak a fölöslegét költi kortárs műtárgyak 

vásárlására. 

A hétből két gyűjtő sajnos saját bőrén is tapasztalta, milyen az, amikor valaki olyan 

élethelyzetbe kerül, hogy túl kell adni a gyűjteményének nagy részén, hogy pénzhez jusson. 

Az egyik esetben tizedannyit kapott a művekért, mint amennyit valaha költött rájuk, a másik 

esetben egyáltalán nem sikerült újra piacra dobni a műveket, noha azok mind galérián 

keresztül kerültek megvásárlásra. Dupla csalódás volt ez, hisz az a galéria, amelyik 

a megvásárláskor azzal győzte meg a gyűjtőt, hogy ez jó befektetés, nem vállalta a művek 

újraértékesítését.  

A kortárs műgyűjtemény banki fedezetként sem működik Magyarországon. Hiába becsüli 

meg hivatásos becsüs a gyűjtemény értékét, a bank nem fogadja el azt fedezetként. 

„Meg lehetne határozni, hogy milyen ráfordításból jött létre a gyűjtemény, még akkor is, ha 

nem számolnánk bele a kiállításokra és egyebekre fordított energiát, akkor azt mondhatnám, 

hogy igen jelentős mennyiségű pénzt, energiát költöttünk el erre, de még soha nem következett 

be, hogy valaki ezt szerette volna megvenni, akár csak egy művet is. Amikor jelentősebb hitelt 

kellett felvennem, szembesültem csak azzal, hogy bár az Einspach Gáborral felbecsültettem az 

értékét, de nem volt olyan bank, aki ezt fedezetként elfogadta volna. Tehát akkor esett le, hogy 

a kortárs gyűjtemény mint vagyonértékű fedezet nem tud itthon működni.”
276

 

„Sok pénzt és energiát, időt, kapcsolatokat fordítottam erre a gyűjteményre, és úgy gondolom, 

hogy az életemben nem szeretném ezt piacosítani.”
277

 

Szoboszlai János 2010-ben
278

 még mint a legjobban megtérülő befektetési modellt említi az 

egyes bankok private banking-ágazatainak tanácsadói által kínált kortárs műveket. 

A közgazdász végzettségű gyűjtők megemlítik, hogy tapasztalatuk szerint a magyarországi 
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gyakorlatban a kortárs műtárgy nem tudott bekerülni a privát bankrendszer portfóliójába, ez is 

bizonyítja, hogy a nem csereszavatos az értéke.  

2006 óta ugyan Magyarországon is elérhető már az Equilor Befektetési Zrt. leányvállalataként 

megalakult Equilor Fine Art Kft., mely kifejezetten műtárgybefektetésekre szakosodott, 

de ügyvezető igazgatója, Gereben Katalin nyilatkozataiból
279

 is kitűnik, hogy műtárgyba 

invesztálni nagyon komplex és összetett vállalkozás. Takács Gábor kortárs műkereskedelem-

ről szóló könyvében az idevonatkozó szakirodalmat feldolgozva,
280

 a vásárlásokhoz számított 

hozamokat összemérve hosszasan elemzi, megéri-e a pénzt műtárgyba fektetni. A kortárs 

művek gyűjtéséhez mindig nagyobb kockázat, ennek megfelelően esetlegesen nagyság-

rendekkel nagyobb várható hozam tartozhat, de a bukás is lehet ennek megfelelően nagy.  

„Aki kifejezetten befektetőként nézi a kortárs művészetet, annak egy régi aranyszabályból 

tanácsos kiindulnia: inkább a »nagyok« kisebb értékű műveit, semmint a kevésbé ismert 

alkotók főműveit kell venni”
281

 

4.3.7 A gyűjtemény gondozása 

Egy gyűjtemény gondozása nem kis feladat. Ha pedig a művek meghaladják azt a darab-

számot, ami a gyűjtő otthonának, munkahelyének falain elhelyezhető, a gyűjtemény körüli 

teendők és kiadások megszaporodnak: a művek reprodukcióinak, leltárának elkészítése, 

későbbi folyamatos frissítése, a művek állapotának rendszeres ellenőrzése, biztosítása, 

karbantartása, restaurálása, keretezése, a kölcsönadások adminisztrálása, követése és leszerve-

zése és az egyik talán legkomolyabb feladat, a raktározás. Bizonyos nagyság fölött érdemes 

ezt szakemberre bízni, aki digitális leltárt készít, és az állapotfelmérést rendszeresen elvégzi. 

A hét gyűjtőből négy külön alkalmazottat foglalkoztat gyűjteménye gondozására, és két 

gyűjtő saját családját is bevonja a gyűjteménnyel kapcsolatos feladatokba. Négy digitális 

leltárt is vezet a gyűjteményről. Hárman csak papíralapon adminisztrálnak.  

„Az elején semennyire nem adminisztráltam, akkor kezdtem adminisztrálni, amikor már 

ötszáz darabnál tartottam. Először elkezdtem magamtól katalogizálni, elkezdték befotózni 
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őket, és a MEO-ban helyeztem el, ahol az Oltai Kata dolgozott, ő is készítette el a katalo-

gizálást.”
282

 

„Törődöm azzal, hogy ez jól archiválva legyen, webes felületeken, leltárban. Ezenkívül 

próbálunk könyveket is kiadni abból a szakaszból, amit a művészekkel együtt töltöttünk.”
283

  

„Ezt a gyűjteményt kezelni kell, pillanatnyilag egy százharminc négyzetméteres lakást foglal 

el a gyűjtemény, amit fenn kell tartani, a rezsijét fizetni kell, fizetünk egy alkalmazottat, aki 

ezzel törődik, és a családunk tagjai is dolgoznak a gyűjtemény gondozásán, tehát havi szinten 

kiadás ezt fenntartani. Folyamatosan kereteztetünk, restauráltatunk műveket, soha nem 

adtunk el belőle, de nem is cseréltünk, de folyamatosan növekszik a gyűjtemény, és a művé-

szekkel való viszonyunk is folyamatosan erősödik.”
284

 

„Külön embert foglalkoztatok a gyűjteményem kezelésére. Ha szükség van egy műre, ő tudja, 

hogy hol keressük, ő tartja nyilván a művek állapotát is. Fontosnak tartottam, hogy legyen 

művészettörténész végzettsége. Egyébként egy neves galéria alkalmazottja főállásban. 

Megbízom a szakértelmében.”
285

 

4.3.8 A gyűjtemény darabjainak újbóli értékesítése 

Az általam megkérdezett gyűjtők közül négy becsültette fel igazságügyi szakértővel 

a gyűjteményét. A négyből egy gyűjtő a gyűjteményre kötött biztosítás miatt készíttette el az 

értékbecslést, egy gyűjtő csaknem teljes gyűjteményének eladására kényszerült, egy a házas-

társától való válása miatti vagyonmegosztás miatt szintén pénzhez szeretett volna jutni 

néhány mű értékesítésén keresztül, egy pedig egy nagy összegű hitel felvételekor fedezetként 

akarta gyűjteményét mint vagyoni értéket érvényesíteni.  

A hivatalos igazságügyi szakértő által megállapított érték a biztosítás esetén érvényesíthető 

volt, de sem az értékesítésnél, sem a banki fedezetnél nem tudott működni.  

Az a gyűjtő, aki arra kényszerült, hogy a teljes gyűjteményét pénzzé tegye, a gyűjtemény 

felépítésébe fektetett pénznek a tizedét sem tudta visszakapni, de ha a becsértéken számolunk, 

akkor tizenötödét kapta csak meg a hivatalos szakértő által megállapított értéknek. Ehhez 
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a pénzhez is csak úgy jutott hozzá, hogy volt néhány keresett főmű a gyűjteményében  

– melyeknek a vételára önmagában több volt az ígért összegnél –, ami miatt a vásárló 

hajlandó volt megvásárolni a gyűjtemény nagyobbik részét. A másik része baráti segítség 

révén letétbe került. 

„Ha nincs piac, akkor nem lehet eladni. De ez az élet más területeire is igaz.”
286

 

4.3.9 A gyűjtők véleménye a galériák tevékenységéről 

A kutatásban szereplő egyetlen gyűjtő, aki kizárólag galérián keresztül vásárolta a gyűjtemé-

nyét kitevő darabokat, amint a fentiekből láttuk, amikor újra pénzre szerette volna váltani 

a művek egy részét, a galéria nem tudott segítségére lenni.  

A megkérdezett gyűjtők mindegyike problémának látja, hogy a magyar kortárs műkeres-

kedelem tőkehiányos, nincsenek benne tartalékok, a galériáktól ilyen körülmények között 

nehéz elvárni, hogy jobban teljesítsenek. Hét gyűjtőből hat gyűjteményének legnagyobb 

részét közvetlenül a művésztől vásárolta.  

Egyik interjúalany egy filmiparból vett párhuzammal világít rá a probléma gyökerére, amikor 

a galéria szerepét a technikai lebonyolításra korlátozza:  

„Szerintem a piac nem működésének egyik oka a piac és az ország kicsinysége. A jelentősebb 

szereplők ismerik egymást, tehát nincs igazán szükség közvetítésre. Ez olyan, mint a filmszak-

mában: itt a producer nem ügynökön keresztül válogat színészeket. Amerikában az ügynök 

meg a rendező szerez munkát a színészeknek. Magyarországon nem szerez. A munkáknak 

a kilencvenkilenc százaléka úgy lesz, hogy a producer és a rendező direktben tárgyal 

a színésszel. Az ügynök maximum adólebonyolító lehet, hogy rajta keresztül folyik a 

számlázás, mert a színész nem akar ezzel foglalkozni, oda van bejelentve, ő fizeti utána 

a társadalombiztosítást, de valójában érdemi kapcsolat nem tud létrejönni, nem azért van vele 

kapcsolatban, hogy munkát kapjon. Ugyanígy a galerista se tud annyit tenni a művészért. 

Persze többet tud tenni, mint egy színészügynök a színészért, de ő is maximum technikai 

lebonyolító: helyszínt ad, pályázatokat bonyolít le, befogadó nyilatkozatot ad, segít az 

adózásban. Ennek az ország mérete az oka, hogy mindenki ismer mindenkit.”
287
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Egy másik gyűjtő a tőkehiányt nevezi meg elsődleges problémaként.  

„A jó galerista küldetéses, szereti a művészeket, érzelmi viszonya van ehhez, és van tartaléka. 

Az lenne a jó, ha legalább öt évig el tudná tartani a művészt, fizetést tudna adni neki, anyagot 

venni, műtermet biztosítani. Fontos lenne, hogy kockázatközösségben éljen a művésszel. 

Rengeteg művésztől hallom, hogy ez nincs. Az igazi konfliktus pedig ott van, hogy kevés 

a pénz. Nem magasak az árak, és kevés az eladás. Élő művésszel nehezebb sikert építeni, mint 

egy nem élővel.”
288

 

4.3.10 A gyűjtemény jövője 

A megkérdezett gyűjtők közül a gyűjteménye jövőjével kapcsolatban senkinek sincsenek 

konkrét tervei. Mindenki a gyerekeit említi legelőször, amikor a gyűjtemény jövőjéről 

kérdezem. Ha van is olyan gyűjtő, akinek a családjában volt hagyománya a műgyűjtésnek, 

a családi gyűjteményt abban az esetben is szinte a nulláról kellett újrakezdeni. A családi 

gyűjtemények fizikai valóságukban elvesztek, csak az emlékekben élnek tovább. Minden 

gyűjtő számára fontos, hogy gyűjteménye egy családi gyűjtemény megalapozása. 

A megkérdezett gyűjtők többsége igyekszik elméleti anyagot is összegyűjteni a gyűjtemény-

ben fellelhető művészek munkásságáról, hogy az a család és a közeli barátok számára is 

könnyen hozzáférhető legyen. 

„Fontosnak tartom, hogy a gyerekeim valódi műtárgyaktól körülvéve nőnek fel. Sokkal 

nyitottabbá teszi őket a világra. Nem beszélve arról, hogy egy-egy művészt már a festmé-

nyeiről felismernek.”
289

 

„A gyerekeknek is kezd a szeme ráállni. Felismerik a képeinket, ha kiállításon látják.”
290

 

„Azt gondolom, hogy örülök, hogy van a gyűjtemény, de az én életemben ez már nem fog 

nyereséget hozni, legföljebb a gyerekeim számára.”
291

 

„A gyerekeinkből lesznek a jövő gyűjtői. Számukra természetes az, hogy élő művészek munkái 

lógnak a falakon. Az is természetes lesz majd, hogy erre költsenek, ha lesz rá módjuk. Nem 

csak a vagyon öröklődik, hanem a gyűjtés kultúrája is, ahogy az én életemben is meghatározó 

volt, hogy voltak otthon festményeink.”
292
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4.3.11 Mitől működne jobban a műtárgypiac? 

4.3.11.1 Annak a társadalmi rétegnek a megerősödése, akinek pénze és igénye is van 

arra, hogy kortárs műveket vásároljon 

Mikor arról kérdeztem a gyűjtőket, hogy véleményük szerint mitől tudna hatékonyabban 

működni a kortárs magyar műtárgypiac, elsőként mindenki azt a vásárlóréteget említette, akik 

financiálisan és mentálisan is alkalmasak arra, hogy a kortárs művészetet támogassák. Ez a 

réteg még mindig nem elég széles ahhoz, hogy a kortárs műtárgypiacot mozgásba hozza. Az 

anyagi lehetőség sajnos ritkán párosul kellő érdeklődéssel és képzettséggel, illetve a művészet 

tekintetében képzettebb, érdeklődőbb társadalmi réteg pénzügyileg nem engedheti meg 

magának, hogy kortárs műveket vásároljon.   

„Ha volna több olyan ember, akinek lenne igénye is és pénze is arra, hogy műtárgyat 

vásároljon.”
293

 

4.3.11.2 Az oktatás fontossága 

Abban is teljes összhang van a megkérdezettek véleményét figyelve, hogy ahhoz, hogy ez a 

társadalmi réteg meg tudjon erősödni, az oktatásra nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Amíg 

az oktatásban a képzőművészet ennyire háttérbe szorul, s azon belül a kortárs művészet még 

elhanyagoltabb helyzetben van, addig naivitás azt várni, hogy társadalmi szinten meg tud 

változni valami. Egy újonnan meggazdagodott társadalmi réteget az edukációval nagyban 

lehet segíteni abban, hogy tájékozottabb legyen a kortárs kultúrát illetően, és természetes 

legyen számára, hogy támogatja azt.    

„Egy újgazdag igyekszik az életében minden olyan dolgot megszerezni, amibe, mondjuk, egy 

német polgár belenő. Ha van is pénzed, fontos, hogy igényed is legyen, ízlésed is, és időd is 

ezzel foglalkozni.”
294

 

„Jó lenne, ha az iskolákban komolyabban foglalkoznának a kortárs művészetekkel is.”
295

  

„Szükség van arra, hogy azok, akik hirtelen lettek vagyonosak, megfelelő orientációt 

kaphassanak, ha szeretnének.”
296

 

                                                 
293

 (gy. i.) 
294

 (gy. i.) 
295

 (gy. i.) 
296

 (gy. i.) 



128 

 

„A normális az lenne, ha lenne jó ízlésű, jól képzett, vagyonos gyűjtő, aki hisz abban, hogy 

a gyűjtemény tartja az értékét, és egy idő után megtérül. Szerintem ebből van a legnagyobb 

hiány.”
297

 

Az utóbbi években a galériáknak köszönhetően szerencsére egyre több, a gyűjtők képzését 

elősegítő program indult el a Knoll Galéria jól szervezett külföldi művészeti útjaitól kezdve 

egészen a Kortárs Műgyűjtő Akadémia öthetes képzéssorozatáig bezárólag. 

4.3.11.3 A piac szabályainak betartása 

A megkérdezett gyűjtők közül többen említik, hogy Magyarországon a műtárgypiac 

álszerény, hisz noha egyértelmű célja a szereplőknek az eladás, valami félreértelmezett 

elitizmusból fakadóan mégsem hajlandóak a piac törvényszerűségeit megismerni, felvállalni 

és gyakorlatban is alkalmazni.  

„Ez is ugyanolyan piac, mint a többi, ismerni kell a piacot, ismerni kell, hogy hogy lehet 

felépíteni valamit, és eladni. Van ennek ugyanúgy marketingje stb. Ha ezt amatőr módon 

csinálják, akkor amatőr lesz az eredmény, ha csak nincs nagyon nagy szerencséje 

valakinek.”
298

 

4.3.11.4 A szereplők egymás iránti bizalma 

Nem utolsóként minden megkérdezett súlyos problémának látja, hogy a szereplők nem 

maradnak meg konzekvensen a hagyományos keretek között, és nem tartják be a szabályokat. 

Ennek természetesen a fent említett problémák mind okai. Amint az interjúk összegzése is 

tanúsítja, a megkérdezett hét gyűjtőből csak egy volt, aki az ideális felállást betartva, galérián 

keresztül vásárolt műveket, de sajnos amikor a galériára támaszkodott volna, mert néhány 

művet szeretett volna eladni, a galéria nem tudott segíteni neki.  

„Fontos lenne, hogy legyen több pénz, illetve hogy az egyes szereplők azzal foglalkozzanak, 

ami a dolguk. A galerista csináljon kiállításokat, és mutassa be a képeket, kereskedjen velük, 

a művész ne kereskedjen a képekkel. Ne akarjanak a gyűjtők titokban a művésztől 

a galeristával kötött szerződését megszegve képeket venni, a művész pedig ne adja el azokat 

műteremből a galériát megkerülve.”
299
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„A művész tényleg mindent megpróbál, hogy életben maradjon, és simán kijátssza 

a galeristáját.”
300

  

„Kicsi az ország, és könnyű eljutni a művészig. Itt bárkit meg lehet találni. A másik nagy 

probléma a bizalomhiány.”
301

 

„Mindenki közvetlenül akar vásárolni, aminek anyagi okai is vannak, és jobban tetszik az 

embereknek. Vannak olyan művészek, akik kéthavonta csinálnak egy vacsorát, ahova félig 

baráti alapon meghívást kapsz – szerintem ezek jobban működnek, mint hogy elmész egy 

galériába, ott a megnyitókon a legtöbb ember a rossz minőségű borra és a pogácsára 

megy.”
302

 

Az exkluzív tárlatvezetés jó út, voltam ilyenen én is, de ilyenen soha nem vettem még semmit, 

hisz minden szereplőt ismertem szinte. A kicsinység itt a gond.”
303

 

4.3.11.5 Az állami szerepvállalás növelése 

Többen hiányolják az állami szerepvállalást a magyar kortárs művészetben.  

„Az állami szerepvállalás is rémes itthon. Kicsi a kortárs gyűjtemények éves kerete, a másik, 

hogy nincs egy galériákkal foglalkozó exportiroda. Hiányzik még a pénz a rendszerből.”
304

 

A kutatásban szereplő gyűjtők közül többen nagyvállalat-vezetők. Ők kiemelten említik, hogy 

ha a kormány adókedvezményekkel támogatná a műtárgyvásárlást, annak hatványozott 

haszna lehetne a kortárs műtárgypiacra, hisz nemcsak többen vásárolnának kortárs művet, de 

azok megjelenhetnének a középületekben és tereken, különböző nagyvállalatok irodahá-

zaiban, mely amellett, hogy formálná a közízlést, további vásárlóréteget termelhetne.  
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4.4 Interjú az Art Market Budapest vezetőjével 

2011-ben került először megrendezésre Art Market Budapest néven az első nemzetközi 

kortárs képzőművészeti vásár Budapesten.  

Az Art Market megjelenése nem volt előzmény nélküli. 1994 óta került megrendezésre az 

Antik Enteriőr nevű vásár, amely mint neve is mutatja, antik bútorokkal és festményekkel 

foglalkozó kereskedőknek nyújtott bemutatási lehetőséget. 2005-től az Antik Enteriőr kortárs 

művek kínálatával egészült ki, melyet 2007-től Budapest Art Fair néven rendeztek meg 

a Műcsarnokban.  

A kortárs képzőművészet megjelenése a piacon a vásárok kínálatának alakulásán keresztül is 

jól nyomon követhető. A 2007-ben a Budapest Art Fair név alatt megnyíló vásár kapcsán 

jegyzi meg Földes András: „A klasszikus régiségek […] lassan kiszorulnak a piacról, 

nemzetközi szinten viszont tombol a képzőművészeti hisztéria. Tizennégy év alatt egyre 

csökkent a régiségek száma az Antik Enteriőrön, miközben teret nyertek a klasszikus és 

modern festmények […] A váltás egyébként leképezi a nemzetközi trendeket, amelyek 

a képzőművészet iránti fokozott befektetői érdeklődésről tanúskodnak. A nagy aukciós-

házaknál ugyanis sorra dőlnek meg a kortárs, modern és klasszikus rekordok. A műkeres-

kedelembe áramló pénz pedig olyan szívó hatást eredményezett, hogy azt már csak az új 

alkotásokat termelő kortárs művészek tudják kielégíteni.”
305

  

2010 novemberében Ledényi Attila és Faur Zsófia rendezték meg az első Art Marketet.  

A következő évtől a vásárt már az Edge Communications szervezte Ledényi Attila 

vezetésével. Ledényi már az induláskor definiálja az Art Market egyik elsődleges misszióját: 

„Elindultam hát a művészeti kommunikáció világába, és meglehetős fantáziátlanságot 

tapasztaltam, kevesen vállaltak be váratlan, kockázatos, látványos dolgokat annak érdekében, 

hogy a piac fellendüljön” – mondja a magát leginkább „tolmácsnak” definiáló Ledényi. 

Ugyanis a művészet és az üzlet, az alkotói és a befogadói oldal, a múzeum és szponzor 

idehaza gyakran alig érti meg egymást. „Ott kell maradnunk egyfajta ütközőként a két fél 

között, mert nem beszélik egymás nyelvét, nem tudják, mit várhat el egyik a másiktól.”
306

 Az 

Art Market vezetője, az 1966-ban született Ledényi kommunikációs szakemberként kezdte a 

pályáját. 1996-ban megalapította az Edge Communications PR-ügynökséget. A kétezres évek 
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elejétől mint műgyűjtő is ismert. 2007-ben azzal a szándékkal indította útjára az Art Marketet, 

hogy megpróbáljon közös platformot létrehozni a művészeti területen dolgozó és az üzleti 

szférában tevékenykedő felek számára, hisz ezen a téren hiányosságokat tapasztalt. 

A kommunikációs szakadék áthidalására az üzleti szférában működő eszköztárat kezdte 

alkalmazni. 

„Érdekes módon azt tapasztaltuk, hogy az üzleti kommunikációban meglévő vagy általunk 

kidolgozott eszközök kiválóan alkalmazhatóak a művészeti szférában is, hiszen az alapvetések 

ugyanazok: van üzenet, célcsoport, kell kommunikációs csatorna, miegymás. Viszont hamar 

nyilvánvalóvá vált az is, hogy ezeket a technikákat a művészeti szcénában még nem igazán 

alkalmazza senki. […] szinte naponta kiütközött, milyen felfogásbeli különbségek vannak 

a művészet és az üzlet világa között.”
307

 

Ledényi Attila elsősorban a marketing és a menedzsment szempontrendszerén keresztül lát rá 

a magyar kortárs művészeti szcénára. A vele készült interjúban nagyon explicit módon mutat 

rá azokra a problémákra, melyek a kortárs magyar művészeti világot jellemzik.  

Az Edge Communications ösztöndíj-programjaival segíti a művészetimenedzser-képzést, 

melynek elsődleges célja, hogy a művészek a piacon is tudják érvényesíteni az érdekeiket, és 

megismerjék a piaci viszonyrendszert. Ledényi szerint szélesíteni kellene a magyarországi 

művészek nemzetközi tájékozottságát, hisz ez elengedhetetlen a külföldön való megjelenés-

hez. Ledényi állítása szerint a művészek negyede nem tájékozott a nemzetközi piac, trendek, 

kiállítások tekintetében, ezért nagyon fontosnak tartja, hogy az utóbbi években a felsőfokú 

művészeti iskolákban megjelent az Arts & Business, mely a művészeknek fejleszti az 

önmenedzselő képességét. 

A magyarországi galériák Ledényi véleménye szerint túlzottan elitisták, működésükben nem 

az eladáson van a hangsúly, a gyűjtőkkel szemben elvárásaik vannak, és a nem túl képzett, ám 

gazdasági értelemben potenciális réteget nem sikerül megszólítaniuk. 

„Az elmúlt nyolc-tíz év alatt sokat változott a magyar galériák működése. Ami viszont 

változatlan, hogy azt a társadalmi réteget, amelyik nem szofisztikált, nem rendszeresen 

vásárol, talán még műtárgya sincs, a mi galériáink továbbra sem tudják igazán hatékonyan 

megszólítani, pedig üzleti szempontból nagyon fontos rétegről van szó. Nálunk a vásáron 

nagyon sok első vásárló bukkan fel, akik még bizonytalanok, tanácsra szorulnának, de 
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a galériáinktól ezt nagyon ritkán kapják meg. A galériáknak a vásárlókkal szemben 

elvárásaik vannak, miközben azt gondolom, egy kereskedőnek a vevővel szemben nem 

lehetnek elvárásai. […] A potenciális vevővel szemben felmerül például az igény, hogy a »jó« 

művészetet szeresse – ami objektíven egyébként is nehezen definiálható –, és hogy 

rendszeresen vásároljon.”
308

 

Ledényi szerint Magyarországon a gyűjtők nehezen vállalják, hogy a nyilvánosság előtt is 

megmutatkozzanak, mivel egy olyan képzelt elvárásrendszer társul a műgyűjtő fogalma köré, 

aminek szinte lehetetlen megfelelni. „Az a jó gyűjtő az átlagos magyar galériás szemével, aki 

specialistát fogad a gyűjtemény építéséhez, ha ő maga nem szakértő. Ezeknek az elvárásoknak 

komoly elidegenítő hatásuk van. Az általunk kiadott magazinokban eddig körülbelül száz 

gyűjtőt mutattunk be, akiknek döntő többsége nem definiálja magát gyűjtőként, miközben van 

köztük olyan is, akinek több ezer műtárgy van a birtokában. És mégsem tekinti magát 

gyűjtőnek, mert a gyűjtő definíciójának nálunk nagyon nehéz megfelelni. Miközben egy 

amerikai, miután megvásárolja a harmadik műtárgyát, elkezdi gyűjtőnek tekinteni magát, 

mert nincs ráerőltetve az, hogy neki például szigorú szakmai koncepció mentén kell építenie a 

kollekcióját. Márpedig az ilyen vásárló nagyon komoly kereskedelmi szegmenst képvisel, amit 

az érett piacok nem engednek el. Amerikában az ezerdolláros vásárlót is megbecsülik, mert 

ott vásárlókban gondolkodnak, nem gyűjtőkben. Márpedig ez nálunk rettentően hiányzik.”
309

 

A galériák ugyanakkor nincsenek felkészülve arra, hogy egy olyan társadalmi réteget szólít-

sanak meg, akik financiálisan képesek lennének arra, hogy kortárs műveket vásároljanak, 

de alulinformáltak.  

„Megjelenőben van egy új generáció, amelyik szívesen vásárolna, de a legjelentősebb 

galériáink java részének problémája van azzal, hogy hogyan kezelje ezt az új piaci szegmenst. 

David Zwirnernek New Yorkban semmi nehézséget nem okoz, ha a galériába egy suttyó megy 

be egymillió dollárért képet venni, miközben például Leonardo di Caprio is ott vásárol, vagy 

a Hort házaspár [Michael és Susan Hort – H. J.]. Ők attól nem érzik rosszabbul magukat, ha 

esetleg egy »felkészületlen« texasi milliárdosnak adnak el. Attól tartok, sőt, azt tapasztalom, 

hogy akik giccset árulnak, alacsony színvonalú portékával vannak jelen a hazai piacon, 

azokban sokkal inkább megvan az a jó értelemben vett kereskedelmi gátlástalanság, hogy 

bevonzzák ezt a piaci réteget. Márpedig nem gondolom, hogy ezek a vásárlók ne vennének 

                                                 
308

 Saját interjú Ledényi Attilával, 2014. 12. 16. 
309

 Uo.  



133 

 

szívesen minőséget, csak nincsenek megszólítva a kvalitásos művészetet képviselő galériák 

által. Az aukciókon pedig, ahol esetleg szívesebben vásárolhatnának, még nem árulnak annyi 

kortársat, pedig aukciósházként nyilván más intenzitással kommunikál egy Virág Judit vagy 

Kieselbach Tamás, mint egy Pados Gábor vagy Valkó Margit. Az ő esetükben […] nincs az a 

teher, hogy amikor becsöngetek egy kapun, és bemegyek egyedül a galériába, akkor engem 

figyelnek, és úgy érzem, hogy meg kell felelni, ami nehéz vagy legalábbis nehézzé van 

téve.”
310

 

A magas elvárásrendszer mellett Ledényi szerint a galériák viszonyulása a sikerhez nem 

kimondottan pozitív. Jellemzően a sikertelenség sokkal könnyebben felvállalható, mint 

a siker. Az anyagi, gazdasági értelemben vett sikerrel kapcsolatos fenntartások nem a 

posztszovjet régióból következő evidencia, hisz Ledényi szerint vannak olyan közép-kelet-

európai országok, ahol a sikeres üzleti működés kulturális területen büszkeség tárgya: 

„Az ember szinte mindenkit panaszkodni hall, még azt is, akiről lehet tudni, hogy jól megy 

neki; nálunk, Magyarországon nem népszerű dolog sikeresnek tűnni. Jobb, ha látszik az 

erőfeszítés, az izzadtság, a mellőzöttség. […] Máshol pedig inkább azt látom, hogy jólesik 

sikeresnek látszani. A szlovák galéria büszkén feltünteti, ha eladott a standján, a magyarok 

nem szeretik, ha látszik, hogy sikeres eladásaik vannak. Ez a pszichózis szélesebben is 

érvényesül, van például olyan gyűjtő ismerősünk, aki azért nem szerepelt még a 

magazinunkban, mert válság van, és úgy érzi, neki kínos lenne most azt kommunikálni, hogy 

jól van, és sikeres.”
311

 

Ugyanakkor Ledényi szerint még mindig gyakori a kishitűség, az irigység és a bizalmatlanság 

a galériákat képviselők körében, ugyanakkor a meglévő lehetőségeket nem használják ki. 

A következőkben idézett példa is jól mutatja, hogy a gyanakvás és az érdektelenség az 

alapattitűd, és nem a bizalom és a kíváncsiság, ami természetesen nem kedvez a sikeres 

működésnek. 

„Nagyon széles körű itt a kishitűség, a galériáink zöme még mindig nem hiszi el, hogy 

Budapesten lehet világraszóló dolgokat létrehozni. Mi abszolút egy ligában vagyunk, 

mondjuk, a Viennafairrel, és mégis, érdekes módon a mai napig kettős sztenderdekkel 

vagyunk kénytelenek szembesülni. Mondok egy kézenfekvő példát: magyar galériák 

panaszkodtak nálunk arra, hogy úgy hallják, külföldi kiállítók ingyen vesznek részt 
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a budapesti vásáron; mire én jeleztem, hogy nem ingyen, mivel mindenkinek ki van fizetve a 

standja, csak van, akié máshonnan lett finanszírozva […] és egyébként itt sem történik más, 

mint aminek a mi galériáink is haszonélvezői például Bécsben, ahova bizonyos magyar 

galériák azért járnak kiállítani, mert a szponzor Erste kifizeti számukra a stand bérleti díját. 

Tehát amit ott kézenfekvőnek és érthetőnek, azt a mi esetünkben meglepőnek találják. 

A Kortárs Galériák Egyesületével sokszor összeültünk […] Akadnak az Egyesületen belül 

frusztrációk, ezért például a galériáink nem kapcsolják be a saját gyűjtői köreiket a mi gyűjtői 

programunkba. 

Az ARCO-n Madridban, de akár Torinóban vagy Bécsben az ottani vásárokon galériáink 

lobbiznak, hogy személyesen részt vehessenek a VIP-programon, hiszen ott lehet a gyűjtőkkel 

találkozni, nálunk viszont sokan nem veszik a fáradságot, hogy áttaxizzanak vagy átbuszoz-

zanak a Millenárisról az A38-ra,
312

 miközben az adott programnak kifejezetten még az 

elnevezése is az, hogy például XY német gyűjtő kiállítása. […] Nem tudok erre frappáns 

magyarázatot adni. 

A kiállítási anyag tekintetében nagyon jó a magyar galériák által biztosított színvonal. 

Akik a vásárt eszközként jól tudják használni, azok sikeresek. Tanulni kell, hogy hogyan lehet 

egy vásárt kereskedelmi taktikaként jól alkalmazni.”
313

 

 

Nem a kínálat minőségével van tehát a baj Ledényi szerint, hanem a hozzáállással. 

A szereplők hajlamosak azt feltételezni, hogy a másik javára járnak rosszul, nem tudnak élni a 

kínálkozó lehetőségekkel, vagy ha mégis, jobbnak tartják titokban tartani, mert a másikról 

irigységet, rosszindulatot feltételeznek. Az érdektelenség, a túlzott passzivitás sem kedvez a 

műtárgy-kereskedelemnek. Ledényi általában jegyzi meg, hogy a kereskedelmi szempontok 

a magyar galériák működésében háttérbe szorulnak, de legalábbis nem elsődleges helyen 

szerepelnek, amit a legnagyobb művészeti vásár vezetője kihívásként fog fel: „Az esetek 

többségében nem üzletemberek állnak a galériák élén, ami nekünk, mint vásárnak, nem kevés 

nehézséget okoz, hiszen mi kereskedelmi logikával gondolkodó közegben sokkal jobban 

tudunk segíteni. De nálunk van, aki sokkal inkább edukációs intézménynek tekinti magát, 

mások a művészeket igyekeznek megmenteni, tehát a motiváció nem az, hogy összeválogatunk 

egy művészportfóliót, azt bevezetjük, és sikerre visszük a piacon, hanem sok más, és nagyon 

ritka, hogy igazi kereskedelmi mechanizmusok érvényesülnének.”
314
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A galériák egy része még negyedszázaddal a rendszerváltás után sem meri felvállalni 

a kereskedelmi faktor fontosságát, legalábbis nem szeret arról nyilatkozni, mert tart attól, 

hogy az elméleti síkon tevékenysége minőségi színvonalának kárára menne. 

„Van olyan vezető hazai kereskedelmi galéria, akitől rendszeresen azt hallom, hogy 

mennyivel nehezebb helyzetben vannak ők, akik »nem eladható« művészettel foglalkoznak, 

mint azok, akik könnyen piacosítható művészetet árulnak, és nekik ezért jár állami támogatás. 

Ha én ezt New Yorkban elmesélem valakinek, akkor ott megkérdezik, hogy akkor az illető 

miért ezzel kereskedik, és miért nem azzal, amiről ő is azt gondolja, hogy el lehet adni. 

A galériás mindezt úgy fogalmazza meg, hogy közben nem veszi észre, kereskedelmileg 

mennyire rendszeridegen, amit mond. Nos, a mi közegünk ilyen, de ott, ahol ennyire mélyről 

indul a piac, ott talán látványosabb eredményeket lehet elérni.”
315

  

 

A menedzsment-szemléletű gondolkodás hiánya, illetve az azzal szembeni fenntartások 

máshol is megmutatkoznak: „Ma Magyarországon még mindig felháborodik a művészeti 

szakma, ha intézményvezetőnek, múzeumigazgatónak nem művészettörténészt neveznek ki, 

miközben a művészettörténészeink nincsenek kiképezve arra, hogy cégeket irányítsanak. 

Vagy nekik kellene ilyen képzést kapniuk, vagy le kellene tenniük arról az ambícióról, hogy 

intézményt vezessenek.”
316

 

A fiatal generáció Ledényi véleménye szerint könnyebben működik a művész–galéria–gyűjtő 

háromszögben, mint az idősebb, akik még mindig sok esetben kikerülik a galériás közvetítést 

műtárgyeladás esetén. 

„Generációs összehasonlításban egy fiatal művész számára a galériák léte és alapvető 

működési logikája ma már jobban ismert.”
317

 Kifejezetten az ifjabb generációt képzendő 

alapította meg az Edge Communications az Amadeus Alapítvánnyal együttműködésben 

a Műgyűjtők Díját. A program keretén belül a Képzőművészeti Egyetemen tanuló diákokat 

díjaznak kortárs műgyűjtők. A projekt egyik célja volt, hogy a gyűjtővel, mint embertípussal, 

már a fiatal művészek is megismerkedhessenek. A program lényege volt, hogy gyűjtők 

ajánlottak fel egy ösztöndíjnyi támogatást, és ők is bírálták el, hogy azt kinek ítélik oda. 

Sajnos a program ma már nem létezik, mert az Erste Bank mint főszponzor kilépett. „Itt az 

volt a szándék, hogy a művészek számára már idejekorán kézzelfoghatóvá és elfogadhatóvá 
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váljon a gyűjtő mint műfaj. Az idősebb generáció, hatvan év fölött, nem bízik a galériák 

működésében, inkább műteremből ad el. […] A jól működő galériáknál nincsenek az esetleges 

közvetlen eladások tekintetében fegyelmi problémák, de a művészek általános fegyelmezettségi 

szintje azért Magyarországon elmarad az elvárhatótól. Ezt én gyűjtőként pontosan tudom, de 

nem élek vissza vele, miközben ha lehet, a vásárló számára a legegyszerűbb megkerülni 

galériákat. Szerintem öt-hat galéria esetében teljesen jól működik a rendszer, az ő esetükben 

meglepne, ha a művészeiktől műteremből tudnék vásárolni. Aki nem fogadja el a szabályokat, 

valószínűleg kihullik, amiben persze lehetnek nagyon jó művészek is, de ezt be kell 

vállalni.”
318

 

Ledényi Attila 2012 januárjától a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészeti Kollégiumának 

tagja volt, kurátori minőségében törekedett arra, hogy a pályázati kiírások terjedjenek ki 

a kortárs művészeti galériák külföldi művészeti vásárokon való részvételének támogatására is. 

„Én annak idején az NKA-ban megpróbáltam a nemzetközi vásárokon való szereplések 

támogatásánál egy olyan algoritmust felállítani, hogy azok kapjanak támogatást, akik 

a vásári szerepléssel mint lehetőséggel jól tudnak élni.”
319

 

Az állami és önkormányzati támogatásokon Ledényi szerint lenne még mit javítani. A kezdő 

projektek számra támogatást elnyerni szinte lehetetlenség. Így az igazi innovációk csak 

nagyon nehezen tudnak utat törni maguknak. Hazánkban még mindig az állami támogatásért 

megy a legnagyobb harc. „Nálunk – ellentétben a fejlett, sikerorientált világgal – egy olyan 

típusú projekt, mint az Art Market Budapest, nem az ötlet megfogalmazódásánál, a kezdésnél 

kap támogatást, hanem amikor már intézménnyé válik, amikor átlépi az ingerküszöböt. 

Én nemrégiben kezdtem csak azt érezni, hogy a legtöbb helyen már magától értetődővé válik 

az, hogy az Art Market Budapest a legfontosabb hazai kortárs képzőművészeti platform, és 

ilyenként is tudják kezelni.”
320

 

„Amikor Káel Csabáék [a MüPa vezérigazgatója, a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe 

Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál operatív testületének elnöke – H. J.] a budapesti 

fesztiválokat elkezdték újragondolni, Csaba felhívott, hogy legyünk partnerek, én akkor 

éreztem először azt, hogy most már nem kell bizonygatnunk és ismeretlenként bemutatnunk 

a projektet. Majd a fővárosnál is sikerült átugrani az ingerküszöböt, köszönhetően a jelenlegi 

kulturális főpolgármester-helyettesnek, aki egészen más mentalitással viszonyul a kortárshoz 
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[…] Szentkirályi Alexandra a művészetet városmarketing szempontból is lehetőségnek tekinti, 

ő jól látja ennek a jelentőségét.”
321

 

Az állami intézmények galériákkal és gyűjtőkkel való kooperációja sem működik tökéletesen. 

Vannak persze intézményvezetők, akiknek ez könnyebben megy, de vannak, akik ellenállnak: 

„Fabényi Júlia [jelenleg a Ludwig Múzeum igazgatója – H. J.] nyitott a gyűjtői és a galériás 

közeg felé. Amikor pozícióba került, meg is hívta a Kortárs Galériák Egyesületét, tehát 

tényezőként kezeli a műtárgypiacot, nyitott a műtárgy-kereskedelmi piaccal való együtt-

működésre. Bencsik Barnabásnak [2008-tól 2013-ig a Ludwig Múzeum igazgatója – H. J.] 

kifejezetten mostoha volt a viszonya a kereskedelmi közeggel. Petrányi Zsolt [a Műcsarnok 

igazgatója 2005-től 2010-ig – H. J.] is fokozatosan vált nyitottá, és azt tapasztalta, hogy 

komoly galériákkal együttműködve tudta megcsinálni a Műcsarnok nagy sztárkiállításait 

(mint pl. Borremans), megtapasztalta az ebből fakadó előnyöket, érezte a win-win helyzeteket, 

hiszen nyilván a galériásnak is jó, ha kóserizáló hatású intézményekben állítja ki a művészét, 

miközben a másik oldalnak is hasznos az együttműködés.”
322

 

Ledényi szerint a piaci működéssel szembeni ellenállás oka egyfajta dominanciaharc. 

„Van ebben a tekintetben konzervatívnak mondható művészeti közeg, aki talán szakmai 

féltékenységből, vagy nem tudom, miért, de nehezen fogadja el, hogy van az általa meghatá-

rozott kánonon túl is egy kanonizáló erő, és ez maga a piac. Nagy gyűjtők száz évvel ezelőtt 

szimbiózisban működtek együtt az intézményekben.”
323

 Ennek oka pedig véleménye szerint 

nem pusztán a szocialista múltból fakad, hisz a hasonló múlttal rendelkező országokból 

számos ellenpélda hozható. „A kelet-európai régióban vannak jó ellenpéldák. Például 

a lengyelek, a csehek, a románok sikeresebben kötik össze a szálakat.”
324
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4.5 Másodlagos piac 

A másodlagos piac kevesebb kockázatot rejt magában, mint az elsődleges. „Az elsődleges 

piac »ingoványát« a gyűjtő csupán információkkal tudja elkerülni, ami sok-sok tapasztalatot, 

tudást és elszántságot tételez fel. A másodlagos […] piacon a gyűjtő kockázata kisebb, hiszen 

ismerheti az előző vételi-eladási árat, összevetheti a tárgyat másokkal. […] A szekunder 

piacon már jóval több a spekulációs célzatú vásárlás, mint az elsődlegesen, itt már elfogadott 

műtárgyak jelennek meg, amelyek valakinek a tulajdonában voltak, létük legalizált.”
325

  

Mégis, a magyarországi aukciósházak negyedszázaddal a rendszerváltás után is csak óvatosan 

nyitnak a kortárs felé. A nyitást a kényszer is kikényszeríti, hisz kifogytak a modern művek a 

piacról. Az aukciósházak is szeretnek a kisebb kockázatú művekkel foglalkozni. Minél jobban 

megtapadt már egy-egy művész, alkotás a kánonban, annál nagyobb esélye van rá, hogy 

megjelenjen a másodlagos piacon. Az interjúkban elhangzottak is azt támasztották alá, hogy 

a kortárs művek másodlagos piaca nagyon gyenge lábakon áll Magyarországon. „A magyar 

festménypiacon az átstrukturálódás jelei a kilencvenes évek végén, az ezredforduló körül 

figyelhetők meg. Az árverési házak kínálatában ekkor bukkannak föl a kortárs művészek 

alkotásai […] Bár az éves festményárverési forgalomnak még csak kis hányadát tették ki 

(0,2–0,3%). […] 2000-ben egyetlen kortárs eladás sem került az aukciós toplistára, amely 

a 3000 Ft feletti festményeket mutatja be.”
326

  

A Virág Judit Galéria 2001 óta foglalkozik kortárs képzőművészettel, programszerűen pedig 

2007 tavasza óta, amikor megrendezte a „Független Festmény” című kiállítását. Ettől az évtől 

kezdve kortárs művészeti galériaként is üzemel. 

A klasszikus és modern művészet közvetítésével magának hitelt szerzett galéria és aukciósház 

honlapján a következő szavakkal bátorít a kortárs művek gyűjtésére:  

„Évről évre (akár évi 40 százalékos) rekord árfolyam-növekedést eredményeznek egyes 

kortárs alkotók munkái, míg hosszabb, évtizedes távon vizsgálva egy jól megválasztott kortárs 

alkotás a részvénypiacon elérhető jövedelem többszörösét képes megtermelni. Ennek 

a meghatározó piacokon kialakult trendnek az előszobájában vagyunk ma Magyarországon: 

4-5 éven belül a ma még kedvező áron megvásárolható kortárs alkotások árszintje 
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többszörösére fog emelkedni.”
327

 Vagyis negyedszázaddal a rendszerváltás után még mindig 

az előszobáig jutottunk csak el, de valami mégis megmozdult.  

„Voltak, akik Virág Juditék lépését nem tekintették túl barátságos megoldásnak, úgy vélték, 

többnyire más galériák által felépített művészeket vettek át készen, ám az is kétségtelen, hogy 

egy olyan tehetős vevőkört engedtek rá a kortárs piacra, amelyik esetleg a többi galéria 

egyenlegére is jótékony hatással lehet. Ezeken az árveréseken összemosódott az elsődleges és 

másodlagos piac, ami nagyban nehezítette az árak közötti eligazodást. Aki még a nyolcvanas, 

kilencvenes években vásárolt nagyon olcsón a művészektől, ekkor már egy viszonylag lapos 

árral is kifejezetten jól járt. Ugyanakkor a piac felépítése zajlott éppen.”
328

 

A Kieselbach Galéria és Aukciósház 2010. tavaszi árverésén már megjelentek kortárs tételek, 

és alkalmanként kortárs művészeknek is rendeznek kiállítást. Rendszeresen viszont egy olyan 

kortárs aukciót szervez meg, amiben a társadalmi felelősségvállalás legalább annyira 

meghatározó, mint a műkereskedelem. 2016-ban rendezte meg a tizenkettedik kortárs 

aukcióját, melyet a Bátor Tábor Alapítvánnyal karöltve szervez 2005 óta. A jótékonysági 

árverés a kortárs művészet kapcsán nagyon sikeres konstrukció, hisz a kortársban rejlő 

kockázat mellett megjelenik egy másik elem, a társadalmi felelősségvállalás is, mely 

a befektetési kockázat terhét leveszi a vásárló válláról, hisz a társadalmi szerepvállalásban 

biztosan van megtérülés.  

Nem véletlen, hogy ezek az aukciók mindig sikerrel végződnek, és a kortárs művészeti 

jótékonysági aukciók száma is évről évre növekszik. Ébli Gábor a Bátor Tábort alapító 

bankár, Küllői Péter kapcsán jegyzi meg, hogy a Bátor Tábor-árverések szervezői a 

„művészetet – így a kortárs művészetet is – egy egészen más társadalmi értékre igyekeznek 

helyezni”, amennyiben azokat „magas presztízsű helyeken, igényes szervezésben, neves 

galériások részvételével”
329

 szervezik meg. 

Hasonlóan magas szakmai színvonalon szervezi az Autistic Art Közhasznú Alapítvány az 

Autista Lakóotthonokért 2008 óta a „Fogadj be!” jótékonysági aukcióját, mely egy komplex 

konstrukció, amennyiben „két, Magyarországon hátrányos helyzetben lévő területet kapcsolt 

össze: a fiatal, kortárs képzőművészek alkotásainak árverése egyben az autista, értelmileg 

sérült fiatalok ügyét támogatta. Az összekapcsolódás folyományaként egy olyan művészeti 
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program valósult meg a 2010–12 közötti két évben Tarr Hajnalka képzőművész, a program 

művészeti vezetője irányításával, mely az Alapítvány által támogatott otthonokban élő autista 

fiataloknak lehetőséget teremtett a rajzolásra, művészeti alkotások létrehozására, s néhány 

rendkívüli autista művész tehetségére hívta fel a figyelmet.”
330

 A programnak köszönhetően az 

autizmussal élők alkotásai és a programban szerepet vállaló művészek a legmagasabb 

presztízsű intézményekben, a Műcsarnokban és a Nemzeti Galériában is kiállíthatták 

műveiket. 

A Blitz Galériát alapító (1991) Kovács Lajos huszonöt éves pályafutása alatt rengeteget tett a 

kortárs művészet másodlagos piacának megerősítéséért Magyarországon. Tevékenysége talán 

a legprogresszívebb az összes szereplő közül. Kezdetben modern művészettel kereskedett, 

fokozatosan jutott el a kortársig. A kétezres évek elejének hangulatát, amikor úgy döntött, 

hogy a kortárs művészet felé fordul, a következőképpen foglalja össze egy vele készült 

interjúban.
331

 „Korai kapitalizmusra jellemző konkurenciaharc. Intrika, sárdobálás, mások 

ekézése. Ez ma sem jobb, csak akkor még sokaknak jutott a tortából. És nulla szakmai 

minimum, közös érdek vagy érdekképviselet.”
332

  

A kortárs műkereskedelemben nyújtott teljesítményének az egyik csúcspontja 2001-ben a 

MEO Kortárs Művészeti Gyűjtemény megnyitása volt Újpesten, egy régi bőrgyár felújított 

épületeiben, melyet társával, Winkler Mártonnal alapítottak. Itt tartotta meg első kortárs 

aukcióját is. A MEO működtetése sajnos gazdaságilag nem volt fenntartható. Megszűnése 

után a Blitz Galéria a Hercegprímás utcában működött tovább, majd néhány év kihagyás után 

Kovács Lajos Bumbum néven nyitott új galériát, először a Deák Ferenc, majd később újra a 

Falk Miksa utcában. 2013-tól a vállalkozás újra Blitz Galéria név alatt fut.  

2000 és 2004 között évi két-három aukciót rendezett, majd 2013-tól évente legalább egyet. 

A Blitz Galéria eddigi utolsó kortárs művészeti aukcióját 2016 májusában a MEO-ban 

rendezte meg. Kovács személyes tematikus blogjaival próbálja felkavarni az amúgy nem 

túlságosan aktív kortárs diskurzust. A Blitz Galéria aktuális honlapján a következőt 
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olvashatjuk: „Elsődleges célunk, hogy sikerüljön megteremtenünk a kortárs művészet 

másodlagos kereskedelmét és stabil piaccá tegyük Magyarországon.”
333

 

2013-ban Gréczi Emőke az Artmagazin online verzióján cikksorozatban elemezte a kortárs 

magyar másodlagos piacot, és éles megállapításra jutott: hiába a szórványos rekordleütések, 

a másodlagos piac a kortárs művészetben még mindig esetlegesen működik. 

„2007-ben Kieselbachnál kortárs fotókért adtak minden korábbinál magasabb összegeket 

(Tóth György, Oleg Dou, Magyar Ádám), 1–2,2 millió forintot, aztán vége szakadt 

a sorozatnak. Novemberben a »Virág Judit Kortárs Galéria« árverése hozott brutális árakat: 

Nádler Avar motívuma (1968) 9,5 millióért, Bak Imre Fényes 5. című 1970-es vászna 4,6 

millióért, Csernus Tibor Absolomja (1987) 10 millióért, Bukta Imrétől az 1989-es Locsol 

mindenki 4 millióért kelt el – mégsem volt több hasonló aukció. A fenti rekordokból sajnos 

semmilyen tendencia nem áll össze (láthatjuk, nem volt folytatás), hasonló esetek (és árak) 

szórványosan később is előfordultak. […] 2008-ban kitört a válság, az árverezők a minimális 

kockázatvállalás mellett döntöttek, ugyanakkor a galériák elkezdték visszahódítani a teret az 

aukciósházaktól, a művészek újabb generációi pedig már nem is tekintik az árveréseket 

megfelelő terepnek. Látható, hogy a szabadjára engedett piac a legritkább esetben hozott (és 

hoz) hasznot művésznek és galériának.” (Gréczi, 2013) 
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4.6 Sajtó 

A kutatás során elkészített huszonnyolc interjúban megszólalók véleménye sajnos egységesen 

arról tanúskodik, hogy a művészeti sajtó iránt már az a szűk kör se mutat érdeklődést, akikről 

szól. A vélemények megegyeznek abban, hogy hiányzik a kritika, a szakértelem, a napra-

készség, a sajtóban leírtak aktualitása.  

Kiszámított érdekkörök mentén szerveződik, hol mi jelenik meg. A művészeti újságírás 

belterjessége és provincializmusa odáig jutott, hogy még annak a vékony rétegnek – akikről 

szól, akikre vonatkozik – sem kelti fel a kíváncsiságát. „Nemcsak művészeti lapok esetében 

alapkérdés: végül is kinek csináljuk? A kétezer példányban megjelenő Új Művészetet 

csinálhatjuk-e az úgynevezett szakmának, amely néhány tucat művészettörténészből, egy-két 

száz érdeklődőből és művészekből áll? A művészek szeretnek bírálni, de nem biztos, hogy el is 

olvassák a lapot, az is előfordul, pusztán azt kifogásolják, ha nem ők vannak benne, illetve az 

az irányzat, amit képviselnek. A szakmai zsargon elkerülésére törekszünk, szerintem azt 

a szakma sem szereti igazán. Számtalanszor hallottam a kritikát, hogy különböző intézetekben 

dolgozó kollégák írásait nem tudják elolvasni a többiek sem, nemhogy a laikusok.”
334

  

Noha a kortárs művészet népszerűsítéséhez, megismertetéséhez ma már elengedhetetlen a jó 

sajtó. Judith Benhamou-Huet A művészet mint üzlet című könyvében
335

 egészen sarkítva 

fogalmaz ezzel kapcsolatban: „A művészeti piac és a terrorizmus közös vonása, hogy 

mindkettő csak a médiával való szoros együttműködésben létezik. […] Mi értelme lenne egy 

rekordmagasságú árnak, ha senki sem tudna róla, ha a milliárdos szomszédja – aki szintén 

milliárdos és szintén gyűjtő – nem próbálna meg a következő árverésen még magasabb 

összeget ajánlani?” 

Berecz Ágnes 2002-ben vázolt lesújtó látlelete
336

 óta a nyomtatott sajtóban nem sok dolog 

változott. A digitális felületek is csak egy szűk szakmai rétegnek szólnak, hiányzik a széle-

sebb rétegeket megszólító újságírás kortárs művészet kapcsán.  
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A művészeti sajtó működésén ugyanaz a nem piaci mentalitáson alapuló magatartás érhető 

tetten, mint ami a nonprofit intézményrendszert jellemzi a forprofittal szemben. A művészet-

történész szemével mégis a pénzért írott cikkek, a szaksajtó gazdasági alapú manipulációja 

szúr szemet: „A műtárgypiac megjelenéséhez kapcsolódó új jelenség a promóciós folyóiratok 

és privát művészeti intézmények gründolása, továbbá a bárkiről, bármikor marketingszöveget 

szakmányban és megrendelésre író »kritikus« megjelenése.”
337

  

Marosi Ernő művészettörténész egy 2001-es összefoglalójában elemezve a kritika fogalmát, 

a kritikai tevékenységet, a művészettörténész és a kritika viszonyát, megállapítja, hogy 

a kortárs magyar kritika leginkább forprofit alapon működik, és valódi ítélőerő nem jelenik 

meg benne. 

„…van marketing-művészettörténet és marketing-kritika is. Ezek tulajdonképpen nem kritikai 

attitűdök, hanem egyéb jellegű publicisztikai tevékenységek. Ha a sok felsorolt lehetőség 

között választanunk kell, szomorúan kell hogy megmondjam: a hazai kritikai produkció talán 

kilencvenöt százaléka nem más, mint ilyen marketing-típusú irodalom, még ha a legjobb 

szándékkal is van írva, az intézmény nevében, a bank, a vállalkozás vagy egyebek nevében, de 

nélkülözi azokat a szempontokat, melyek a művészetre vonatkoztatás szempontjai.”
338

 

Mindemellett a másik oldalról megállapíthatjuk, hogy a rendszerváltás óta eltelt negyedszázad 

alatt nem tudta elérni a forprofit szektor, hogy a napi sajtóban hír legyen egy-egy kortárs 

művésznek rendezett kiállítás.  

                                                                                                                                                         
analízisére szorítkozó kritikák, ebből van a legtöbb, amelyek általában nem vállalkoznak arra, hogy a mű(vek) és 

a művész(ek) művészeti, társadalmi stb. környezetét, kontextusát firtassák, vagy hogy az adott kiállító-intézmény 

politikájának, döntéseinek a mechanizmusát – nem feltétlenül elutasítás formájában – tárgyalják. És van néhány, 

metodikáját tekintve különböző szöveg és esettanulmány, amely – szemben a műleírás vagy a modernista 

formalizmus hagyományával – a műveket és azok befogadásának módját a kulturális mezőben, a művészi és a 

társadalmi gyakorlatok kontextusában, azaz azok részeként kísérlik meg analizálni és kommentálni. Ez a fajta, 

politikai konnotációkkal teli – és már csak ezért is fenntartásokkal fogadott – szöveg és kritikai gondolkodás 

részben az új művészettörténetben, részben a kritikai kultúratanban (cultural studies, critical theory) a 

posztstrukturalizmus nyomán megjelenő elméleti diskurzusokra referál és ezekbe igyekszik bekapcsolódni. Nem 

véletlen tehát, hogy a lehető legritkábban fordul elő a magyar kritikai palettán. Ritkasága már csak azért is 

disszonáns helyzetet teremt, mert a hazai kortárs művészeti szcéna bőven produkál olyan műveket, amelyek hol 

tudatosan, hol öntudatlanul implikálják ezeket a beszédmódokat és diskurzusokat. […] Persze ez nemcsak a 

kritikusok hibája – mert minden jó szándék, kíváncsiság és szabad olvasási kapacitás ellenére is nehéz széllel 

szemben művelni a kortárs műkritikát akkor, ha annak feltételei nem adottak. Ha a fenti felosztás harmadik – 

más néven critical theory néven emlegetett – típusába tartozó szövegekre gondolunk, akkor a kritikaírás számos 

nehézsége és hiányzó feltétele közül különösen eggyel kell számolnunk, és ez az új művészettörténet és a kritikai 

kultúratan (cultural studies, critical theory) körébe tartozó metodikai és elméleti alapvetések recepciójának szinte 

teljes hiánya.” (Berecz, 2002) 
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A 2007-es Art Fairen rendeztek egy beszélgetést a művészeti sajtóról, ahol Csejdi Réka, 

a Műcsarnok sajtóosztályának vezetője a következőket mondta: „Az is nagy probléma, hogy 

nincs sok orgánum. Ha a szaksajtót leszámítom, van négy-öt napilap és néhány hetilap, amely 

szakszerűen tud reagálni a dolgokra, ez nagy jóindulattal is csak 10-15 lap a komolyabb 

internetes portálokat is beleszámítva. Ezenkívül van az úgynevezett vélemény újságírás, ez 

nagyon jó és szeretem, jól szórakozom rajta, ugyanakkor az egy lehetséges olvasat és nem 

feltétlenül takarja a realitást. Könnyen el tudnám képzelni, hogy főleg egy sok vitát kiváltó 

kiállítás esetében akár két-három kritika is megjelenjen egymás mellett, ez prezentálná a 

lehetséges olvasatokat. Hiszen annyira nincs múzeum- és kiállításlátogatási kultúránk, hogy 

az elkeserítő. Sokszor szembesülök azzal itt a Műcsarnokban, hogy mennyire szegényes 

nálunk a vizuális nevelés. Nem tudják dekódolni az ide érkező látogatók a kiállított dolgokat. 

A sajtónak nagyon nagy szerepe lehetne abban, hogy részt vegyen egyfajta nevelői 

tevékenységben. Ezt fontosnak tartanám.”
339
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4.7 Állami intézmények, múzeumok 

A kanonizációs folyamat végén, a művészeti élet piramisának csúcsán a múzeumok állnak. 

Minél elismertebb múzeumban van egy művésznek kiállítása, annál jobban kellene nőnie 

a piaci értékének is. Magyarországon a kánonban való számontartottság nem feltétlenül jár 

együtt a művek piaci felértékelődésével. Ennek többek között az is oka, hogy az állami 

szektor nem szívesen vesz tudomást a piaci folyamatokról. Berecz Ágnes egy 2002-ből 

származó írásában hívja fel a figyelmet az állami intézményekben dolgozók felelősségére, 

a döntési kockázatok tudatosításának fontosságára. „A kurátor, ha tudatában van, ha nem, 

hatalmat gyakorol, trendet és kánont formál, hasonlóan a kritikushoz vagy a kuratóriumi 

döntéshozókhoz. Ezzel összefüggésben merül vagy merülhetne fel az az alapvető kérdés, hogy 

a művészeti intézményrendszerben dolgozók és a kritikusok mennyire tudatosan és reflektáltan 

gyakorolják hatalmukat és hogy ezt a hatalmat a művészeti szcéna önszerveződő, intézményi 

struktúrán kívüli műhelyei, csoportosulásai, ha vannak ilyenek, tudják-e, és ha igen, milyen 

mechanizmusok és stratégiák segítségével tudják kontrollálni vagy opponálni?”340 

A magyar múzeumok műtárgygyarapításra fordítható éves pénzkerete azonban nagyon kevés 

ahhoz, hogy a közgyűjteményekben való szereplés kihasson a piaci értékre. „(ma a tehet-

ősebb magyar magángyűjtők egyenként többet költenek egy év alatt kortárs alkotásokra, mint 

amennyi vásárlási célú közforráshoz jut az összes hazai jelenkori közgyűjtemény együttesen) 

infrastrukturális hiányosságok és szemléleti maradiság okán még a meglévő gyűjteményeiket 

sem tudják megfelelően kiállítani, publikálni. Úgy születik közgyűjteményi kánon, hogy arról 

a szakmán kívül alig tudnak.”
341

 Hosszú távon azonban biztosan lesz hatása annak, hogy 

milyen művek kerülnek közgyűjteményekbe, hiszen a múzeumok elsődleges feladata 

a megőrzés, a kutatás és a kiállítás. Nem mindegy tehát, hogy az a kevés mű, ami a szerény 

anyagi keretek között be tud kerülni az állami gyűjteményekbe, milyen szempontok szerint 

választódik ki. „…e múzeumok kurátorai a választással komoly felelősséget vállalnak, hiszen 

egy-egy műnek a gyűjteménybe emelésével a kortárs művészet egészének aktív befolyásolóivá 

válnak, akár akarják, akár nem.”
342

 

S ugyan nemzetközi szinten a múzeumok tevékenysége egyre inkább iparszerűvé válik – a piaci 

folyamatokban nemcsak érdekeltté lesz a múzeum, de generálja is azokat –, Magyarországon 
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erről még mindig csak nagyon kevés intézmény vesz tudomást. A hatalom pedig, ami 

a múzeumok kezében van, óriási, csak a financiális háttér s mellette a legalább ennyire fontos 

szemléletbeli váltás hiányzik. „…a múzeum gyűjteményének kurátorai a kortárs képzőművészet 

egészét elsősorban tudományos szempontból elemzik, s választják ki a legfontosabb 

tendenciákat reprezentáló műalkotásokat. Döntéseik azonban nem mindig objektívek: mint 

a kortárs kultúra munkásai saját nézetrendszerüket, koncepciójukat érvényesítik.”
343

 

Az elmúlt évek Magyarországán a múzeumok a figyelem homlokterébe kerültek. Legnagyobb 

és legfontosabb múzeumaink költöznek, kerülnek felújításra, múzeumi építkezések 

kezdődnek. A megújulás folyamata óhatatlanul elkezdődött. A közvélemény is sokkal többet 

találkozik a múzeum érvényességi problémáival. Elkerülhetetlen tehát, hogy a múzeumok 

belső működési mechanizmusai is újraértelmeződjenek és korszerűbbé váljanak. 

Mert „muszáj múzeumot építenünk! És miért olyan sürgősen? Mert korszerű múzeum nélkül 

nincs »Dienstleistungsgesellschaft«, nincs korszerű szolgáltatóipar. […] A felhőkarcolók 

mellett – úgy látszik – a múzeum lett a jelenkor második legérdekesebb és leginkább 

körülostromlott építészeti feladata. Ez összefügg talán azzal is, hogy a múzeum átmentett 

magának valamennyit a katedrálisok kultikus fényéből és szociális szervezőerejéből is. 

A múzeum közügy, sőt közösségi ügy.”
344
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5 Új eredmények, avagy homokszemek a 

kortárs magyar műtárgy-kereskedelem 

fogaskerék-rendszerében 

A kutatás során beigazolódott a feltételezésem, hogy a művész–galéria–gyűjtő háromszög 

hatékony működése a rendszerváltás óta eltelt huszonöt év alatt kiépülő szabadpiaci 

rendszerben sem tudott tisztán felállni Magyarországon. Az átláthatóság nem jellemzi a 

szcénát. A szereplők gyakran nem veszik figyelembe a másik szempontrendszerét, illetve 

magát a tényt, hogy egy jól működő műtárgypiacon a művészeknek, a galériáknak és a 

gyűjtőknek egyaránt fontos helye van.  

A rendszerváltás időszakára jellemző euforikus reménykedésből fakadó energiák a 2000-es 

évek elejére elfogytak. Akkorra világossá vált, hogy ugyan 1990-től a politikai 

intézményrendszer alkalmassá vált a demokratikus működésre, a valódi rendszerváltás 

mégsem tudott bekövetkezni, és ennek az egész társadalomra kiható következményei lettek. 

Az elmaradt lusztráció következménye volt, hogy a kiválasztódás továbbra sem a tehetség, a 

siker, a minőség alapján működött, hanem a láthatatlan érdek-, véd- és dacszövetségek alapján 

születtek meg a rendszert működtető döntések. Továbbra sem a hasznosság elve működtette a 

társadalmi folyamatokat, a kapitalizmus, a szabadpiac szabályai nem tudtak érvényt szerezni 

maguknak.  

Forgács Éva avantgárd művészettel kapcsolatos meglátásai hátborzongatóan érvényesek 

maradtak a mai napig:  

„…három tényező, amelyek jelenléte a huszadik század egészén, de legalábbis a nyolcvanas 

évekig változatlan volt. Ezek:  

– a magyar képzőművészeti ellenkultúra folyamatos küzdelme a nemzeti tradíciókhoz 

való hűség és a nemzetközi érvényesség összeegyeztetésére, 

– a korszakban szinte állandó jelzőként jelenlevő hivatalos, a politikai hatalom által 

támogatott művészet- és kultúrpolitika létezése, 

– a tőkeerős vásárlóközönség folyamatos hiánya.”
345

  

A fejekben sem tudott egyik pillanatról a másikra bekövetkezni a rendszerváltás. A félre-

sikerült kárpótlás okán pedig nem tudott megszilárdulni egy olyan tulajdonosi réteg, amely 

egy haszonelven működő rendszernek érvény tudott volna szerezni. Mindez természetesen 
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a művészeti színtéren is éreztette hatását. „A kívülről meghatározott körülmények között 

létrejött a helyi viszonyokhoz alkalmazkodott korábbi művészeti stratégiák, a politikai 

ellenállás mentén szerveződött, idővel megcsontosodott etikai, morális, ám a tágabb 

értelemben vett politikumot száműző művészeti értékrendek az átmenet időszakának 

visszahúzó erőivé váltak, melyektől, úgy tűnik, csak lassan, fokozatosan lehet megszabadulni. 

A korábbi, kényszerűen izolált, befelé forduló időszak beidegződései, normái, rendíthetetlen-

nek vélt axiómái, jelbeszédszerű, üvegházi retorikája, zsigeri reflexei, félelmei és elfojtásai, 

mint a múlt itt felejtett lidércei, az idő múlásával sem szűntek meg kísérteni.”
346

 

A politikai, társadalmi és gazdasági következmények nélkül lezajlott rendszerváltás nem volt 

alkalmas arra, hogy mintát nyújtson a megújulásra, új normák elsajátítására, hisz ugyanazok 

a régi reflexek tudtak a leghatékonyabban érvényesülni és tovább működni.  

„A képzőművészet világa nem mutat más képet, mint a nagy ellátórendszerek állapota: itt is 

elmaradt a politikai ciklusokon átívelő, a korábbi politikai–gazdasági–kulturális rendszert 

leváltó policy kialakítása és az ezen alapuló új, működőképes struktúra lépésről lépésre 

történő bevezetése.”
347

  

András Edit kíméletlenül elemzi végig a rendszerváltás befejezetlen projektjének (Szoboszlai, 

2013) következményeit: „A falak leomlását kísérő légmozgás kifújta a biztonságot nyújtó 

akolmeleget, s vele együtt azt az értékrendet is, melyben jó és rossz, értékes és értéktelen 

a helyi politikai erőviszonyok szerint rendeződött el. […] Az idő kereke visszafelé kezdett el 

forogni: politikai és művészeti kárpótlás vette kezdetét, utólagos igazságszolgáltatás 

az elszenvedett sérelmekért. Ebben a jól elkülönülő polaritásokhoz, világos ellenségképhez, 

mozgalmi és ellenmozgalmi arroganciához szokott, intoleranciában örökletesen gyakorlott 

térségben könnyedén át lehetett transzformálni a szembenállás stratégiáit, módszereit és 

retorikáját az új helyzetre.”
348
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5.1 A demokratikus polgári hagyomány deficitje 

Egy magyar elitről szervezett konferencián
349

 Orbán Krisztián közgazdász egy adott 

társadalom fejlettségének legfontosabb fokmérőjévé azt tette, hogy egy egyezményes 

normarendszert mennyire képes betartani. Orbán véleménye szerint egy ilyen normarendszer 

kialakítása a mindenkori elit feladata, és legalább ötven év szükséges hozzá. Magyarország 

legkomolyabb problémája, hogy a társadalmi elit még mindig nem szabadult meg a rendszer-

váltás előtti múlttól. 

„Magyarországon elit pozíciókba olyan embereket ültettek, akik másfajta elvárásrendszer 

szerint felelnek meg. Én a klientúra helyett a nomenklatúra szót szeretem. Nem annyira 

működő elitünk van, hanem működő nomenklatúránk van. Nem jönnek visszajelezések, és nem 

születnek minden nap szabályinnovációk. Enélkül nincs felzárkózás. A magyar elit azért 

hiteltelen, mert a járadékvadászatot tette modus operandijává. Az elit tagjai intézményesült 

kapcsolatrendszeren keresztül osztják egymás között a pénzt. Nem teljesítmény alapon.”
350

 

1990 egyik legnagyobb mulasztása Orbán szerint az elrontott privatizáció. „Magyarország 

előkészítetlenül adott el külföldieknek cégeket, és ezáltal megszabadította magát attól 

a lehetőségtől, hogy valóban saját polgári rétege, Besitzbürgertumja legyen.”
351

 Csehország-

ban mindez megtörtént, ami nemcsak a gazdasági növekedésben köszönt vissza, de a társa-

dalmi működés onnantól és azóta is a hasznosság elvén alapul. A korrupció Csehországban 

sem ismeretlen, de rengeteg nagytőkés van, akik úgy irányítják a politikát, hogy az 

exportérdekelt tulajdonosi osztálynak kedvező legyen. Ez hosszú távon az országnak is 

hasznos. Csehországban volt reprivatizáció, ami a magyar tapasztalattal ellentétben 

a tulajdonosi rétegnek azt az üzenetet is közvetítette, hogy az egyszer megszerzett tulajdont – 

ha ugyan el is vesztette egy időre, de – visszakapja. Magyarországon a vagyonok nem 

kerültek vissza eredeti tulajdonosaikhoz, ami a tulajdonszerzés, a vagyongyűjtés értelmét nem 

rehabilitálta. A csehek a nem privatizált tulajdont kuponos rendszerben osztották szét, vagyis 

valódi versenyben lehetett megszerezni a kuponokat, ami azt eredményezte, hogy a verseny-

képes réteg került helyzetbe. Mindemellett a cseheknél volt lusztráció, vagyis az előző 

rendszer politikai kegyeltjei nem vállalhattak többé közhivatalt, ami szintén fontos példa volt 

a társadalom számára. 

                                                 
349
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Nem véletlen hát, hogy Magyarországon a sikerre nem feltétlenül reflexszerű elismerés 

a válasz, hisz sok esetben a sikerek mögött még mindig nem a kimagasló teljesítmény, 

hanem a komoly – leginkább politikai – kapcsolatrendszer áll. 

„Magyarországon […] két, látszólag szemben álló attitűd – a szocialista örökség és 

a vadkapitalista mentalitás – jól megfér, sőt keveredik egymással”
352

 a járadékvadászatban. 

Ez természetesen nem kedvez a művészeti piacnak sem, tisztán piaci működés szerint szinte 

lehetetlen a fennmaradás, mert egyrészt a piaci folyamatokba az állami szereplők folyama-

tosan beavatkoznak azzal, hogy a piac által nem indokolt, magas összegeket költenek olyan 

kulturális célokra, amivel a piaci szereplő nem tud versenyezni, másrészt eleve van egy 

fenntartás a kultúrában megjelenő magánvagyonokkal szemben. Ez a bizalmatlan hozzáállás 

a rendszerváltás óta nem változott, sőt ha lehet azt mondani, talán még romlott is.  

A kutatás bebizonyította, hogy a művészek többsége tisztában van a magyarországi 

valósággal, hogy kortárs galériát működtetni nem tartozik feltétlenül a rentábilis vállalkozá-

sok közé, de szeretné, ha kialakítható lenne egy olyan hosszú távú együttműködés a galéria és 

közte, ami a menedzselés feladatait levenné a válláról. A galériavezetők többsége túlzottnak 

érzi a művészek felől érkező elvárásmennyiséget, melyet a még a rendszerváltás előtti állami 

gondoskodásból fakadó paternalizmus iránti igény táplál. A felhalmozódott új vagyonok 

mellé még nem társul megfelelő képzettség, nincs jelen az a gyűjtői réteg, amely a kortárs 

műtárgy-kereskedelem dinamikus működését biztosíthatná. A gyűjteményezés kultúrája 

többszörösen megszakadt, a rendszerváltás óta felépülőben lévő új gyűjtemények nagy része 

nem kötődik szorosan galériákhoz. 

A gyűjtők többsége meg akarja őrizni ismeretlenségét, mivel a kortárs műgyűjtés olyan 

luxusnak számít még Magyarországon, amit kevesen vállalnak fel nyilvánosan. Ebből követ-

kezően ezek a gyűjtők mintaként sem tudnak szolgálni mások számára, akik a későbbiekben 

gyűjtővé válhatnának. 

                                                 
352

 András, 2009, 31. 



151 

 

5.2 Tőkehiány 

András Edit a rendszerváltás sokkjának hatásait elemezve jegyzi meg: „…a magánszféra tűnt 

az egyetlen olyan területnek, amely úgy-ahogy ki tudta vonni magát a politikai hatalom 

kontrollja, az állam paternalista felügyelete és »gondoskodása« alól, így aztán közélet és 

magánélet, valóságos élet és művészet valósága még véletlenül sem keveredett. Eközben a 

kilencvenes évek nemzetközi művészetének egyik fő törekvése az volt, hogy átjárhatóvá tegye 

ezeket a korábban elzárt területeket, közelebb hozza, összefolyassa az addig elkülönülő 

kategóriákat. Nálunk a szubjektum a művészet magasabb régióiba csak akkor szivároghatott 

be, ha levetkőzte »valóságtól lucskos« materiális jellegét.”
353

 Ha próbált is tehát magántőke 

megjelenni a kortárs művészet területén hazánkban, azt szakmán belülről utálták ki azonnal. 

Kieselbach Tamás az Aranykorok romjain címmel Molnos Tamás szerkesztésében megjelent, 

a magyarországi műgyűjtés legfontosabb figuráinak szentelt kötet bevezetőjében jegyzi meg: 

„…a kötetben megidézett gyűjtői aranykornak két fontos alapja volt: az egyik a nagy 

vagyonok léte, a másik a vállalkozás szabadsága.”
354

 

Az elveszett nagy vagyonok nem önmagukban álltak: tradíció, családi hagyomány, tehetség, 

siker, képzettség, jó ízlés társult hozzájuk. A rendszerváltás óta kialakult vagyonos rétegnek 

ez a fajta beágyazottsága nincsen meg, illetve ha volt is némelyeknél, legalább olyan erős 

hatású élményként él bennük annak elveszítése is. 

Magyarországon kicsi a piac, ugyanarra a gyűjtői körre egyszerre több galéria számít. 

A gyűjtői réteg nem termelődik olyan gyorsan újra, amilyen gyorsan a piacon a frissen 

megjelenő műtárgyak száma növekszik. A 2008-as gazdasági válság sokkolta a műtárgypiac 

szereplőit. A műtárgy luxuscikknek számít, amiről nagyon könnyű lemondani. Ugyanakkor a 

kortárs műtárgyat vásárló gyűjtő számára semmi garancia nincs arra, hogy befektetése 

értékálló. A 2008-as gazdasági válság után nagyon nehezen indult újra a gyűjtés.  

A galériáknak komolyabb anyagi tartalékok híján kellene tudni hosszú távon tervezni, olyan 

ajánlatot tenni az általuk képviselt művésznek, amiben a művész is tudja vállalni a hosszú 

távú közös munkával együtt járó kötöttségeket, kompromisszumokat. Mivel ezt Magyar-

országon szinte egy galéria sem tudja vállalni az összes művésze felé, olyan galériát sem 

találunk, amely hosszú távon ugyanazzal a nyolc-tíz művésszel dolgozna együtt. A fluktuáció 
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a képviselt művészek tekintetében általában nagy, és sokkal több művészt képviselnek 

a galériák, mint amennyi reálisan menedzselhető.  

„…a magyar társadalom minden szempontból egy gödörben van, és nem tud elindulni kifelé. 

[…] Ha a magamfajta ember nem vásárol, akkor nincs művészet, és ez nemcsak képekre 

vonatkozik, hanem a tágabb értelemben vett kultúrára is. Ha pedig nincs kultúra, akkor ez egy 

nagyon más ország, vagy legalábbis nem olyan, mint amilyen lehetne. […] A mostani kép 

rémisztő, leginkább azért, mert nem változik, vagy ha változik, akkor inkább romlik, mint 

javul.”
355

  

Ugyanez a Jaksity György, akit 2007-ben az év üzletemberének választottak, nem mellesleg 

műgyűjtő, több non-profit szervezet, így a Mosoly Alapítvány, a Bátor Tábor Alapítvány, 

a Mosolyország Alapítvány és az Autistic Art alapítója hét év múlva a következő látleletet 

adja: „…a gazdaság és a társadalom motorját jelentő, meritokratikusan sikeres embereknek 

nincs komoly befolyása Magyarországon, mint az észak-amerikai vagy európai társadalmak 

többségében. Ez egy urambátyám-társadalom. Könnyen bejut a miniszterelnökhöz egy eleve 

bukásra ítélt vállalkozó, miközben lehet, hogy én nem tudnék bejutni. Ha ezt a példát nevekkel 

is kiegészítjük, egy aktuális témát kapunk, ami a szakmámhoz is közel áll: egy szélhámos 

simán bejut a parlamentbe, rohangál le-föl a belépőkártyával és a diplomata-útlevelével, 

majd okoz egy 200 milliárdos kárt, amit utána velünk fizettetnek ki. Ebben a sztoriban benne 

van az egész ország. […] Lehet, hogy nem tudok bejutni egy minisztériumi főosztályvezetőhöz, 

de bármelyik vállalat vezérigazgatójához igen, és még egy nyelvet is beszélünk. Viszont meg 

sem fordul a fejemben, hogy bemenjek egy vállalathoz pénzt kérni, hiszen az eleve halálra ítélt 

dolog, mert tudom a választ: nincs már rá büdzsé. […] sajnos már nem látom a helyzet 

stabilizálódását. Mindig nagyon pesszimista voltam az ország jövőjét tekintve, és az elmúlt 

másfél évtized engem igazolt. Már belegondolni sem merek, mi lesz a következő években. Egy 

stabilabb államban jogszabályokat nem váltanak homlokegyenest az ellenkezőkre, kialakult 

rendszereket nem vernek szét fejszével, és van néhány alapköve annak, amire például egy 

szülő a gyereke jövőjét alapozhatja. Magyarországon most nincs alapkő, sőt, inkább mocsár 

van.”
356
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5.3 Bizalmi deficit, a tartós együttműködés hiánya 

A bizalmi tőke alapvetően hiányzik a szereplők együttműködéséből, noha többségében mind 

a művészek, mint a galériák működtetői tisztában vannak a hazai körülményekből fakadó 

sajátosságokkal, nehézségekkel. Mindemellett a sikereket szeretik a felek maguknak vindikál-

ni, a kudarcért a másikat felelőssé tenni. Siker és siker között is különbségek mutatkoznak: 

a szellemi elismeréseket büszkén viselik az azt kiérdemeltek, az anyagi sikerekkel már nem 

szívesen büszkélkednek. Az irigységtől és a gyanakvástól való félelem általános. Nagyon 

ritkán esik meg, hogy a siker mellé elsődlegesen a befektetett munkát társítsák, és ne 

gyanakvásuknak, hitetlenkedésüknek adnának hangot.  

A megkérdezett művészek többsége ódzkodik attól, hogy szerződéssel kösse magát egy 

galériához, illetve ha ez a múltban már megtörtént, rossz tapasztalatként gondolnak vissza rá.  

A legtöbb művész úgy érzi, hogy a galéria elvárásai nem arányosak azzal, amit az viszonzásul 

nyújtani tud. A művészek többsége egzisztenciálisan rá van szorulva, hogy műteremből adjon 

el, hiszen a galérián keresztüli eladás jóval kevesebb, és ott még a galéria jutaléka is csökkenti 

a bevételt. 

A galériák nehezen tudnak évekre előre tervezni, mivel a financiális lehetőségeiket nem látják 

előre. A hazai pályázati rendszer csak utófinanszírozásban támogatja a programokat. 

A galériák többsége a gyűjtőkkel szemben elvárásokat támaszt, és sok esetben edukációs 

központnak tartja magát. Tevékenysége kereskedelmi részéről a legtöbb galéria nem 

nyilatkozik szívesen. Eladásaikat nem verik nagydobra, sőt, alkalmanként egyenesen büszkék 

üzleti sikertelenségükre. Mintha a művészettörténész-szakma ki nem mondott elvárás-

rendszerének próbálnának megfelelni. A törésvonal a szakmai elit és a forprofit intézmény-

rendszer között jelen van, a szakma sok esetben kirekesztően viselkedik a kereskedelmi 

szektorral szemben.  

 

Magyarországon a szellemi érték beárazása, értékesítése, piacosítása még mindig nehézségek-

be ütközik, de legalábbis a paraméterei nem tisztázottak. A bizonytalanság jellemzi az árkép-

zést, és noha az anyagi vetület mindhárom fél számára nagyon fontos, mégis nehezen 

kommunikálható.  

A gyűjtőféltés ismert fogalom a galériavezetők körében. A galériák nem szívesen adják ki 

a velük kapcsolatban álló gyűjtőkkel kapcsolatos információkat, gyakran még maga a művész 

sem tudhatja, kihez, mely gyűjteménybe került a munkája. 
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A küszöbfélelem a galériáknál még mindig létezik, a látogató (potenciális vásárló) többször is 

meggondolja, mielőtt belép egy kereskedelmi galériába. A galériák megnyitóira egy stabil 

réteg jár, és akit még az adott művész a kapcsolatai révén odavonz. A megnyitó után 

a kiállítások látogatottsága csekély.  

„A kis galériák tárlatainak egyik teljesen abszurd jellemzője, hogy a megnyitón a művész 

barátai és kollégái megjelennek húsz-harminc-negyvenen, isznak néhány pohár vörösbort, 

pogácsáznak, majd ezután a kiállítótermet kulcsra lehetne zárni, úgysem jelentkezik senki. 

Lidércnyomásos gyakorlat, jó lenne változtatni rajta. Szinte sehol nem rendeznek annyi 

kortárs művészeti kiállítást, mint nálunk. […] Bécsben […] koránt sincs annyi kortárs 

művészeti kiállítás, mint Budapesten, de ott létező és működő galériás rendszer van, ahol 

ezekből az eseményekből a művész is és a galéria is profitál.”
357
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 P. Szabó, 2015. 
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5.4 A szerepek tisztázatlansága, az intézményrendszer 

identitászavara 

A művészek megélhetést várnak a galériától, amellett kitüntetett figyelmet, menedzsmentet 

országhatáron belül és azon túl. A galériák amellett, hogy nem tudnak a művészeknek 

megélhetést biztosítani, gyakran elvárják tőlük a kizárólagos képviselet jogát, a kereskedői 

jutalékot az eladások után, illetve hogy a művészek csak a galérián keresztül értékesítsék 

műveiket. Vannak lazább – többnyire szóbeli – megállapodási formák is, amikor a két fél 

tekintettel van a realitásra, és vagy csak a kiállított anyagra állapodik meg, vagy akár egyéb 

szempontokat (a művész életkora, ismertsége, anyagi helyzete) is figyelembe vesz.  

A magyarországi művészeti piacon megjelenő tőke egyelőre kevésbé materiális, sokkal 

inkább kapcsolati.
358

 A műgyűjtők mindemellett szeretnének minél garantáltabb értékű és 

minőségű műtárgyat vásárolni. A gyűjtő szívesen lát bele a művész életébe, műtermébe, az 

alkotói folyamatba. Ezt a galériák nem feltétlenül támogatják, hisz a személyes viszony 

művész és gyűjtő között akár alkalmat adhat a műtermi adásvételre a galéria kikerülésével. 

A művész és a galéria közötti írásos szerződéseket a többség nem látja érvényesíthetőnek 

abban az esetben, ha vitás helyzetre kerülne sor. Mindhárom interjúcsoport szereplői 

elsősorban a bizalmi faktort említik a megállapodás legfontosabb elemeként, miközben 

a kutatás is azt bizonyítja be, hogy nem igazán tudnak bízni egymásban.  

A gyűjtő–galéria–művész szerepek és szereposztások még mindig nem elég letisztultak. Sok 

gyűjtő szereti megkerülni a galériát, és direkten a művésztől vásárolni, képzi magát, 

a művésszel közvetlen kapcsolatra törekszik, de a művész menedzselését nem vállalja, nem 

szervez számára kiállításokat, nem ad ki katalógusokat. A művész kénytelen önmagát 

menedzselni, amit a digitális technológiának köszönhetően egyre szélesebb eszköztárral meg 

is tud tenni. A legtöbb művész maga hozza létre és szerkeszti weblapját, a különféle 

közösségi médiumokban létrehozott felületeit. Az internet segítségével a világ bármely 

pontjára eljuttathatja a munkájáról szóló információt. A galéria feladatköre talán a legszéle-

sebb a három szereplő közül. Menedzselnie kell a művészt, pályázatokat kell lebonyolítania, 

kiállításokat kell rendeznie, kiadványokat kiadnia, külföldi vásárokon szerepelnie. Mivel 

a szereplők nem bíznak eléggé egymásban, olyan feladatokat is magukra vállalnak, ami nem 
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 „Ilyen tőkét jelenthet egy-egy új, a piacon még jelen nem lévő művész, új tendencia vagy új műtípus. Számos 

jelentős galéria minimális anyagi tőkével, de kiváló művészeti tartalommal érte el stabilitását. Tőkeként 

jelentkezhet a piac ismerete, olyan gyűjtőkkel vagy múzeumokkal való kapcsolatrendszer megléte, amely 

biztosíthatja a bevételi oldal reális tervezését.” (Szoboszlai, 2011, 150.) 
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az ő profiljuk. Attól, hogy a szereplők nem csak a saját feladataikra koncentrálnak, nem is 

tudnak elég energiát fordítani arra, amihez ők értenek a legjobban. Ettől aztán könnyen alakul 

ki elégedetlenség a felekben a másikkal szemben, és sokkal nehezebben építhető fel maga 

a művész vagy a galéria.  

A műtárgy-kereskedelem kifehérítését az állam sem segíti adókedvezményekkel. A műtárgya-

kat semmi sem különbözteti meg bármilyen más kereskedelmi terméktől, ha az adótartalma-

kat vizsgáljuk. Pedig különféle adókedvezményekkel lehetne segíteni a műtárgyak 

kereskedelmi forgalmát. 
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5.5 Az edukáció hiánya 

Szinte minden interjúban elhangzik, hogy Magyarországon a képzőművészet presztízse 

nagyon alacsony, ami egyrészt az elméleti feldolgozatlanságból, a sajtó gyengeségéből, de 

leginkább az oktatás hiányosságaiból fakad. A három természetesen szorosan összefügg. 

Tanítani csak azt lehet, ami elméletileg megalapozott, és akkor van nézettsége egy 

orgánumnak, ha a tárgy iránt kíváncsi, értő közönség is van hozzá. Kíváncsiak pedig arra 

vagyunk, amit valamelyest már ismerünk,
359

 de legalábbis rendelkezünk róla alapvető 

tudással, az alapműveltségünknek része. 

 „…a kortárs képzőművészet nemhogy domináns szerepet nem játszik, de a hazai kultúra más 

területeihez képest változatlanul a periférián foglal helyet. A művészek és műalkotások jórészt 

ismeretlenek maradnak a kortárs magyarországi kultúrán belül és a nemzetközi porondon is. 

A kortárs képzőművészetre továbbra is jellemző az, hogy rezervátumszerűen zárt.”
360

  

Az oktatás hasonló szimptómákat mutat, mint a művészeti sajtó, egyik sem éri el az ingerkü-

szöböt. A kortárs képzőművészet hiányzik az iskolai alapképzésből. A heti egy rajzóra se arra 

nem elég, hogy a diákok a legalapvetőbb művészettörténeti ismereteket megszerezzék, 

se arra, hogy magát az alkotói praxist gyakorolják. A képzőművészethez, az alkotáshoz az 

iskolai rendszerben kifejezetten a kreativitást gátló, rögzült szokásrendszer társul. A hazai 

oktatásban, csakúgy, mint a művészetelméletben, a nyugati trendekkel ellentétben „továbbra 

is tartja magát az a romantikában gyökerező felfogás, mely szétválasztja a verbalitást és a 

vizualitást; előbbit az intellektuális, racionális érvelés, utóbbit az érzékiség és az ösztönösség 

kategóriájába utalva”.
361

  

Mindemellett a magyar művészeti szaksajtót sem övezi elégedettség az interjúalanyaim 

körében. Noha ez a terület kiemelt helyen szerepel az iskolai években nem megkapott tudás 

bepótlását biztosító felületek között.  

                                                 
359

 „A múlt század progresszív képzőművészeti irányzatai […] nem kerültek be a hivatalos kultúra intézményi 

keretébe. Nem vált az oktatási stratégiák értelemszerű részévé, aminek eredményeként több generáció 

szocializálódott úgy, hogy a modern/kortárs képzőművészettel semminemű kapcsolatra és ismeretanyagra nem 

tett szert. Maguk a múzeumok és a hivatalos intézmények sem hajtották végre azt a paradigmaváltást, amely a 

nyugati világban végbement az 1970-es években, s amelynek eredményeként létrejöttek a közönség 

művelődéséért felelősséget vállaló, proaktív, a kommunikációt és a múzeumpedagógiát a muzeológiai 

diszciplínák mellé állító múzeumok és közintézményként működő kiállítóterek, Kunsthallék.” (Szoboszlai, 2011, 

167.) 
360

 Szoboszlai, 2002, 309. 
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 András, 2009, 35. 



158 

 

A képzés minden kultúra alapja. Ha nincs, kiveszik a hagyomány, a kultúrát felépítő 

szereplők identitásukat veszítik, mely csak többszörös energiával építhető vissza.  

„…meg kellene határozni a prioritásokat, fontossági sorrendbe rendezni a tennivalókat: a 

kortárs képzőművészet integrációját az oktatásba.”
362
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 Szoboszlai, 2013. 



159 

 

6 A kiút 

„A magán- és közszféra minden hazai különbsége eltörpül azon feladat mellett, hogy közösen 

kilépjenek a nemzetközi porondra. Ez legkevésbé sem jelenti a hazai művészet 

elhanyagolását; sőt, csakis a valós nemzetközi megmérettetés nyújthat releváns kontextust.”  

(Ébli, 2011, 172) 

A már többször emlegetett magyar elitről szóló konferencián Orbán Krisztián Acemoglu, 

Johnson és Robinson 2004-ben kidolgozott modelljét
363

 hozta fel példának, melyet a három 

szerző hosszú távon sikeres növekedési példák elemzéséből dolgozott ki 2004-ben. A sokak 

által csak AJR-modellként emlegetett rendszer a tartós növekedésnek három előfeltételét 

határozza meg, illetve azt állítja, hogy „akkor jönnek létre tartós gazdasági növekedést ösztönző 

gazdasági intézmények (azaz szabályok, gyakorlatok és normák), amikor a politikai intézmények 

 a tulajdonjog széles körű védelmében érdekelt csoportokat juttatnak hatalmi helyzetbe, 

 hatékonyan korlátozzák a hatalommal rendelkezőket, és  

 viszonylag kicsi a hatalmasok által járadékvadászat útján megszerezhető jövedelem.  

[…] a harmadik feltétel teljesülési szintje nagyban befolyásolja az első kettőét is. Ha ugyanis a 

hatalommal rendelkezők a járadékvadászatnak köszönhetően folyamatosan a legvagyonosabbak is 

tudnak lenni, akkor mindig meg tudják akadályozni, hogy mások őket hatékonyan korlátozzák, 

illetve hogy mások tulajdonjoga abszolút védelmet élvezzen (éppen a hatalmasokkal szemben).”
364

 

 

2. ábra: AJR-modell, 2004 

Csak remélni tudjuk, hogy Magyarországon is bekövetkezik a fenti három aranyszabály, és 

végre növekedési pályára állhat a kortársműtárgy-kereskedelem is.  
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 Acemoglu–Johnson–Robinson, 2004. 
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 http://tldr.444.hu/2016/05/12/felzarkozas-a-nyugathoz-mit-tehet-a-magyar-elit utolsó letöltés: 2016. 06. 05. 
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6.1 Fiatalok, akik a rendszerváltás után szocializálódtak  

A remény a rendszerváltás után született generációkban van. Ők azok, akiknek nincs 

közvetlen tapasztalata egy más típusú társadalmi berendezkedésről. Már a piacgazdaságban és 

az interneten szocializálódtak. Egészen másként alakulnak kapcsolati hálóik, a határtrauma 

ismeretlen fogalom számukra. Ez az a generáció, amelyet a galériák is szívesen visznek 

nemzetközi vásárokra, hisz nem áll még egy hazai értelemben sikeres életpálya a hátuk 

mögött. Az áraikat is fokozatosan fel lehet építeni, és az együttműködéseikben többnyire értik 

az adok-kapok viszonyát. Ugyanakkor beszélnek idegen nyelveket, könnyebben utaznak, 

pályáznak külföldi ösztöndíjakra és tesznek szert nemzetközi tapasztalatokra. Ebből 

kifolyólag bizonyos szempontból sokkal kritikusabbak is, mint az előttük született nemzedék. 

Egy fiatal művész így nyilatkozik ma arról, miből él: „A magyar galériák egyetlen opciója a 

külföldi vásáron való részvétel, ott elérhetőek, de mást nem találtak ki. Az internet léte 

borzasztó nagy szerencse. Ha van az embernek Tumblr- vagy Myspace-oldala, azt megtalál-

ják külföldről, a környezetemben sokkal inkább így keletkeznek lehetőségek, nem a magyar 

galeristákon keresztül, hanem fura hátsó utakon. […] Legtöbbet arról hallottunk, hogy a 90-

es évek maga volt a földi paradicsom. Tanársegédünk sokat beszélt arról az időszakról, 

mennyi lehetőség volt, kiállított, utazott mindenfelé a világban, mindent megkapott, amit kell. 

A Derkovits-ösztöndíjból például a kilencvenes években volt, aki családot tudott eltartani két 

gyerekkel, most meg magadat sem tudod belőle fenntartani.” 

6.2 Felelősebb állami szerepvállalás 

„A kortárs művészet mozgásai és kanonizációja […] az alapítványokban, a galériákban, 

a múzeumokban és az ezek mögött álló kuratóriumokban és egyesületekben dolgozók döntései 

nyomán alakul és egyértelműen megmutatkozik a kiállítás-szervezés és a pénzelosztás 

gyakorlatában. Ezekben a döntésekben a döntéshozók – művészek, művészettörténészek, 

hivatalnokok – a kulturális szocializációjuk során kialakított személyes ízléspreferenciái 

játszanak elsődleges szerepet; ezt szokták az úgynevezett szakmai alapú döntéshozatalnak 

nevezni. A szakmai érvek, a szakmai versus politikai oppozíció örökségei is nagyban 

hozzájárulnak ahhoz a kortárs művészeti szcéna résztvevői és alakítói által is osztott 
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vélekedéshez, hogy a gazdasági megfontolásoknak igen, de a politikának ezekben nincs 

szerepe.”
365

  

Azon túl, hogy az államnak felelőssége lenne, hogy a kultúrától, a kulturális támogatásoktól 

minél távolabb tartsa a politikát, számos olyan terület lenne, ahol a kortárs művészeti életre 

pozitív hatást gyakorolhatna. Az egyik legfontosabb a szakmai alapon elbírált köztereken 

megjelenő minőségi műalkotások, a másik olyan adókedvezmények kidolgozása, ami serkenti 

a műtárgypiac működését, és a vállalkozói szektort arra ösztönzi, hogy a kortárs művészetet 

támogassa. Egy jó példa arra, amikor mindez egy projekten belül valósult meg, a Magyar 

Universitas Program volt, mely 2005-től a magyar felsőoktatás legnagyobb mértékű 

infrastrukturális, minőségi fejlesztését hajtotta végre. Az Oktatási Minisztérium kezdeménye-

zésére egyetemek olyan fejlesztéseket hajtottak végre, ahol magántőke bevonásával új 

létesítmények születtek, és a beruházások összértékének egy százalékát a létrejött új 

épületekbe tervezett új, kortárs képző- és iparművészeti alkotások létrehozására fordították. 

A program keretében Magyar Bálint oktatási miniszter hat főből álló szakmai zsűrit kért fel 

arra, hogy a beérkezett pályaműveket elbírálják: Néray Katalin művészettörténészt, a Ludwig 

Múzeum akkori igazgatóját, dr. Fabényi Júlia művészettörténészt, a Műcsarnok akkori 

igazgatóját, N. Mészáros Júlia művészettörténészt, a győri Városi Múzeum akkori igazgatóját, 

Fitz Péter művészettörténészt, a BTM Fővárosi Képtár igazgatóját, Várkonyi György 

művészettörténészt, a pécsi Janus Pannonius Múzeum főmunkatársát és az azóta elhunyt 

Vargha Mihály építészt, az Építészfórum című internetes szaklap főszerkesztőjét.  

„Az Art Universitas program a maga nemében egyedülálló példája a jelenkor művészet támo-

gatásának, olyan nagyszabású és eredményes elképzelés, amihez hasonló a XIX. század óta 

nem volt. A felsőoktatásban részt vevő ifjúság naponta találkozhat a kortárs művészet objektu-

maival, hozzászokhat, hogy környezetében köztéri műalkotások vannak, mint ez bárhol a 

világon hozzátartozik a középületek, közterek kultúrájához.”
366

 

„Ezt a kezdeményezést 2011 elején, nem sokkal tervezett befejezése előtt leállították és néhány 

a sajtóban megjelent pro és kontra cikk kivételével szinte ugyanolyan észrevétlenül szüntették 

meg, mint ahogy elindították. Vagyis egy megtérülő szellemi értékteremtés lehetőségének 

terve füstbe ment, de talán nem pusztán azért, mert véget vetettek a fent említett programnak, 
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hanem azért is, mert a több mint félszáz műalkotásról nem születtek szakmai értékelések, 

recenziók, de még csak leírások sem.”
367

 

A politika Magyarországon sajnos mindenbe beleszól, pedig az állam nem tudja közvetlenül 

a művészt támogatni, hisz a politikusnak nincs olyan rálátása az egész szcénára, hogy 

elfogulatlanul tudja eldönteni, kinek jár a támogatás. Azokat az – akár piaci – szereplőket, 

akik szerepet vállalnak abban, hogy a nemzeti kultúrát ismertebbé tegyék, az állam 

támogathatná. Meglévő és jól működő struktúrák támogatásával sokkal több eredményt 

lehetne elérni, mintha politikai érdekkörök mentén szervezett pénzosztó szervezeteken 

keresztül vagy közvetlenül a művészt próbálnák támogatni. 

6.3 Oktatás  

A magyar művészeti oktatásból – amennyiben beszélhetünk ma ilyenről – hiányzik az 

élmény. A képzés helye nem kizárólag az iskola lehet, de a képzőművészet esetében 

a múzeumok, galériák, művészeti intézmények is. Ideje átvenni végre azt a Nyugaton már 

a ’70-es években kialakított mintát, hogy a diákok tanítási időben felkeresnek kulturális 

intézményeket, megismerkednek a tevékenységükkel, akár a háttériparukkal. Nem lehet elég 

korán elkezdeni a kultúráért folytatott társadalmi felelősségvállalás kialakítását. Erre pedig 

a jó, élményekben gazdag nevelés a legalkalmasabb módszer. Az ezekben az években 

megújulni készülő múzeumaink (Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, 

Iparművészeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, Közlekedési Múzeum) remélhetőleg az újranyi-

táskor már mind bővülni fognak egy új szolgáltatással, ami a modern múzeum 

elengedhetetlen része, a múzeum leginkább interaktív területe, ahol a látogatónak alkalma 

nyílik a színfalak mögé is belátni, megismerkedni a múzeum háttériparával, akár a gyakorlat-

ban is kipróbálni múzeumi szakmákhoz kapcsolódó tevékenységeket. Ez a múzeumi lab, ahol 

szakemberek foglalkoznak a látogatókkal, akik belekóstolhatnak a múzeumhoz kapcsolódó 

tudományterületek világába. A lab látványműhely katalizál folyamatokat, érintetté teszi 

a látogatót, találkozópont, kiállítótér, kísérleti terep, nyitott tudományos műhely, helyet 

kapnak benne előadások, viták, konferenciák, vetítések.  
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6.4 Megújuló, együttműködéseken alapuló 

intézményrendszer, ahol mindenki felfogja, hogy elemi 

érdeke az együttműködés 

Alapvető feladat a jövőre nézve egy új szemlélet fokozatos kialakítása, melyben privát és 

állami, for- és nonprofit, művész, galéria és gyűjtő egymás erősségeit és lehetőségeit ismerve 

és kihasználva, egymásban megbízva kooperál.  

6.5 Nemzetközi sikerek 

Szerencsére vannak bizalomra okot adó jelek a külföldi galériákban, aukciókon egyre 

gyakrabban hallunk magyar neveket csengeni. 

Az egyik ilyen példa a Sotheby’s 2016. június 7-i londoni Contemporary East aukciójáról 

idézhető: az aukción tíz magyar tétel szerepelt. Nyolcat meg is vásároltak. Az eladott művek 

egyike volt Szűcs Attila Érintés című olajfestménye is, mely a sávosan megadott becsérték  

5–7 ezer fontos taksájának felső határánál jóval magasabb áron, 16 250 fontért cserélt gazdát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kép: Szűcs Attila, Érintés 
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Mellékletek 

I. számú melléklet 

A művészekkel készített interjúk kérdései 

 

Interjú időpontja: 

Művész neve: 

Neme: 

Szül. idő: 

Szül. hely: 

Iskolai végzettség: 

Díjak:  

 

A.01. Van-e katalógusa?  

A.02. Hány?  

A.03. Milyen kiadásban jelent meg?  

 

B.01. Van-e weblapja, egyéb megjelenése (blog, közösségi oldalon profil) a neten?  

B.02. Milyen típusú?  

B.03. Ki gondozza? 

 

C.01. Pályafutása alatt eddig hány galériával állt kapcsolatban? 

C.02. Részletesen kivel, mettől meddig?  

C.03. Ezek közül volt-e valamelyikkel szerződéses viszonyban?  

C.04. Ha igen, meddig tartott?  

C.05. Miért szakadt meg?  

C.06. Mit gondol, mi egy kereskedelmi galéria feladata?  

C.07. Mennyire kell együttműködnie a művésznek a galériával? Hol húzná meg a határokat? 

C.08. Mi jellemzi ezeket a viszonyokat?  

C.09. Hogy érzékeli, a rendszerváltás óta változott-e a kereskedelmi galériák tevékenysége? 

C.10. Tud-e olyan galériáról, ami jól és fenntarthatóan működik? 

C.11. Tud-e olyan művész–galéria együttműködésről, amelyben mindkét fél elégedett? 

C.12. Mit várna el ideális esetben egy galériától? 
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D.01. Szerepel-e műve magángyűjteményben? (történet) 

D.02. Szerepel-e műve céges gyűjteményben? (történet) 

D.03. Szerepel-e műve közgyűjteményben? (történet) 

 

E.01. Eladásainak hány százalékát teszik ki galérián keresztüli értékesítések? 

E.02. A többi eladása milyen úton történik? 

 

F.01. Melyek a legsikeresebb művészeti projektek, melyekben magyarokkal működött együtt? 

(történet) 

F.02. Melyek a legsikeresebb művészeti projektek, melyekben külföldiekkel működött 

együtt? (történet) 

F.03. Van-e műve külföldön? (történet) 

F.04. Volt-e résztvevője művészeti vásároknak? Ha igen, hol és milyen sikerrel?  

F.05. Mit tart sikernek egy kortárs művész életében belföldön? 

F.06. Mit tart sikernek egy kortárs művész életében külföldön? 

 

G.01. Véleménye szerint mennyire szól bele a politika Magyarországon a művészeti életbe?  

G.02. Ön szerint az állam inkább a művészt vagy a művészetet üzemeltető struktúrát támogassa? 

G.03. Ön szerint a magánintézményeket jobban kellene támogatnia az államnak? 

 

H.01. Véleménye szerint mennyire szól bele a piac Magyarországon a művészeti életbe? 

H.02. Ön szerint mennyire determinálja a piac a művészetet? 

H.03. Befolyásolja-e az alkotásában a piac? 

 

I.01. Véleménye szerint mennyire határozza meg a szakma a művészeti életet? 

I.02. Véleménye szerint mennyire kellene a szakmának meghatározónak lennie? 

I.03. Ha azt mondom, művészeti szakma, milyen szereplőkre gondol? 

 

J.01. Mi a véleménye a művészeti sajtóról? 
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II. számú melléklet 

A galériavezetőkkel készített interjúk kérdései 

 

Interjú időpontja: 

Galéria neve:  

Nyitás éve: 

Vezetője végzettsége:  

Alkalmazottai száma: 

Lokalizáció: 

 

A.01. Vannak-e kiadványaik?  

A.02. Hány? Milyen típusú? 

A.03. Évente hány kiállítást szerveznek?  

A.04. Van-e gyűjteményük? Azt ki gondozza? 

 

B.01. Van-e weblapja, egyéb megjelenése (blog, közösségi oldalon profil) a neten?  

B.02. Milyen típusú?  

B.03. Ki gondozza? 

 

C.01. Működésük alatt eddig hány művésszel álltak kapcsolatban? 

C.02. Részletesen kivel, mettől meddig?  

C.03. Ezek közül volt-e valamelyikkel szerződéses viszony?  

C.04. Ha igen, meddig tartott?  

C.05. Miért szakadt meg?  

C.06. Jelenleg hány művész tartozik a galériához?  

C.07. Hánnyal vannak szerződéses viszonyban? 

C.08. Milyen megállapodást kötnek a művészekkel? (A szerződést megkaphatom-e?) 

C.09. Általában milyen hosszúak az együttműködéseik? Leghosszabb, legrövidebb?  

C.10. Ha megszakad egy-egy ilyen viszony, mit gondol, miért?  

 

D.01. Mit gondol, mi egy kereskedelmi galéria feladata?  

D.02. Mennyire kell együttműködnie a művésznek a galériával? Hol húzná meg a határokat? 

D.03. Mi jellemzi ezeket a viszonyokat?  

D.04. Hogy érzékeli, a rendszerváltás óta változott-e a kereskedelmi galériák tevékenysége? 
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D.05. Tud-e olyan galériáról, ami jól és fenntarthatóan működik? 

D.06. Tud-e olyan művész–galéria együttműködésről, amelyben mindkét fél elégedett? 

D.07. Mit várna el ideális esetben egy művésztől? 

 

E.01. Éves szinten hány művet értékesítenek?  

E.02. Hány magángyűjtővel áll kapcsolatban?  

E.03. Szerepel-e a galéria külföldi művészeti vásárokon? Hol? Mikor? 

E.04. Adott-e el műveket külföldre? (történet) 

 

F.01. Ki a sikeres galerista? 

F.02. Ki a sikeres művész? 

F.03. Milyen tulajdonságok fontosak ahhoz, hogy egy galéria/művész sikeres legyen?  

F.04. Melyek a legsikeresebb művészeti projektek, melyekben magyarokkal működött együtt? 

(történet) 

F.05. Melyek a legsikeresebb művészeti projektek, melyekben külföldiekkel működött 

együtt? (történet) 

F.06. Mit tart sikernek egy kortárs művész életében belföldön? 

F.07. Mit tart sikernek egy kortárs művész életében külföldön? 

F.08. Milyen tulajdonságok fontosak ahhoz, hogy egy galéria/művész sikeres legyen?  

 

G.01. Mennyire szól bele a politika Magyarországon a művészeti életbe?  

G.02. Ön szerint az állam inkább a művészt vagy a művészetet üzemeltető struktúrát 

támogassa? 

G.03. Ön szerint a magánintézményeket jobban kellene támogatnia az államnak? 

 

H.01. Mennyire szól bele a piac Magyarországon a művészeti életbe? 

H.02. Ön szerint mennyire determinálja a piac a művészetet? 

 

I.01. Mennyire határozza meg a szakma a művészeti életet? 

I.02. Mennyire kellene a szakmának meghatározónak lennie? 

I.03. Ha azt mondom, művészeti szakma, milyen szereplőkre gondol? 

 

J.01. Mi a véleménye a művészeti sajtóról? 
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III. számú melléklet 

A gyűjtőkkel készült interjúk kérdései 

 

Mekkora a gyűjteménye? 

Kizárólag kortárs művészetet gyűjt?  

Van-e nem magyar alkotótól mű a gyűjteményében? 

Mi volt az első mű, amit megvásárolt? 

Mi motiválja a gyűjtésben? 

Milyen szándékkal vásárol? 

Tekint-e erre mint befektetésre?  

Vásárol-e ismeretlen alkotótól?  

Milyen úton vásárol? Galérián keresztül, műteremből, művészeti vásáron, aukción vagy 

egyéb úton?  

Van-e abban tapasztalata, hogy ha a gyűjteménye egy részét el kellene adnia, milyen felületek 

állnának rendelkezésére? 

Véleménye szerint mi lenne a feladata egy jól működő galériának a művésszel és a gyűjtővel 

szemben?  

Visszavásárlási garanciát elképzelhetőnek lát-e Magyarországon?  

Milyen befolyás alapján választ új művet?  

Milyen jövőt szán a gyűjteményének? 

Lát-e a magyar műkereskedelemben olyan faktort, amin érdemes lenne változtatni?  



180 

 

IV. számú melléklet 

Interjúkérdések Ledényi Attilához, az Art Market Budapest vezetőjéhez 

 

Hogy látja az Art Market eredményeit nemzetközi összehasonlításban? 

Van-e gyűjteménye? Azt ki gondozza? 

Milyen irányú változást lát a privát galériák működésében Magyarországon? 

Változik-e a művészmagatartás? 

Változik-e a gyűjtői magatartás? 

Milyennek látja a hivatalos és a privát szcéna közötti együttműködést a kortárs művészetben 

hazánkban? 

Mi a véleménye a művészeti sajtóról? 

A régió országaival való összehasonlításban hogy látja a magyar galériák tevékenységét? 

A régió országaival való összehasonlításban hogy látja a magyar művészek magatartását? 

A régió országaival való összehasonlításban hogy látja a magyar gyűjtők szokásait? 

A régió országaival való összehasonlításban hogy látja a magyar művész–galéria 

együttműködést?  

Mennyire látja sikeresnek a magyar műkereskedelmet? 

Hogy lehetne sikeresebb? 

Milyen tulajdonságok fontosak ahhoz, hogy egy galéria/művész sikeres legyen?  

Melyek a legsikeresebb művészeti projektek, melyekben magyarokkal működött együtt?  

Melyek a legsikeresebb művészeti projektek, melyekben külföldiekkel működött együtt?  

Mennyire szól bele a politika Magyarországon a művészeti életbe?  

Ön szerint az állam inkább a művészt vagy a művészetet üzemeltető struktúrát támogassa? 

Ön szerint a magánintézményeket jobban kellene támogatnia az államnak? 

Mennyire szól bele a piac Magyarországon a művészeti életbe? 

Ön szerint mennyire determinálja a piac a művészetet? 

Mennyire határozza meg a szakma a művészeti életet? 
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Absztrakt 

A rendszerváltás eufóriájától napjaink realitásáig  

Kortárs hazai műkereskedelem művészek, galériavezetők és műgyűjtők tapasztalatán keresztül 

A disszertáció a kortárs magyar műkereskedelem működését vizsgálja művészekkel, galéria-

vezetőkkel és gyűjtőkkel késztett interjúkon keresztül a rendszerváltástól napjainkig. 

A munka azokat a történelmi, társadalmi, gazdasági, nemzetkarakterológiai és a magyar-

országi gyakorlatra jellemző okokat kívánja feltárni, melyek gátolják a műtárgypiac 

hatékonyabb hazai működését. A kutatás fő kérdése, hogy a rendszerváltás óta, amikor az első 

magángalériák megjelentek Magyarországon, következett-e be változás a művész–galéria–

gyűjtő együttműködésben. 

A disszertáció készítője – mint egy privát kortárs művészeti kiállítóhely vezetője, illetve egy 

több mint ezerdarabos kortárs művészeti gyűjtemény gondozója – maga is a hazai kortárs 

művészeti élet szereplője, azonban a műkereskedelemben nem vesz részt. 

A vizsgálat módszere a résztvevő megfigyelés és a diskurzuselemzés, melynek alapját 

a kutatónak tizennégy művésszel, kilenc kereskedelmi galéria vezetőjével, hét műgyűjtővel és 

az Art Market Budapest vezetőjével készített strukturált interjúi adják. 

A kutató azokból a művészekből választotta ki az elsődleges interjúk alanyait, akiknek 

pályáját sok éve kíséri figyelemmel, illetve szervezett számukra több kiállítást, működött 

együtt velük nagyobb művészeti projektekben. Ezen a körön belül is úgy válogatott, hogy az 

interjúalanyok – nemek, életkor, származás, jelenlegi lakhely szerint – minél nagyobb 

reprezentativitást nyújtsanak: vannak köztük határon túli magyarok, budapestiek és vidéken 

élők, férfiak és nők, eltérő életkorúak. A sokéves együttműködés következtében longitudinális 

vizsgálat is lehetővé válik: változott-e az évek során a szereplők álláspontja adott 

kérdésekben. Az interjúk másik nagy csoportja azoknak a galériáknak a vezetőivel készült, 

melyekhez a vizsgált művészek valaha kötődtek vagy aktuálisan tartoznak. A műgyűjtők 

kiválasztása szintén a művészek felől történt, olyan gyűjtők kerültek a kutatásba, akinek a 

gyűjteményében a kiválasztott művészek munkái nagy számmal szerepelnek.  

A kutatás visszaigazolja a hipotézist, hogy a művész–galéria–gyűjtő háromszög a rendszer-

váltás óta eltelt huszonöt év alatt kiépülő szabadpiaci rendszerben nem tudott működőképessé 

válni. Az átláthatóság nem jellemzi a szcénát, a szereplők gyakran nem veszik figyelembe a 

másik szempontrendszerét, mindez pedig társadalmi, gazdasági, nemzetkarakterológiai, 

oktatási és kultúrpolitikai okokra vezethető vissza. Az állami intézményrendszer és támoga-

tások torzítják a piacot és a versenyt.  

A tapasztalatokat összegezve, a külföld felé való nyitással, sikeres nemzetközi szerepléseken 

és azok tapasztalatán keresztül vihető végbe a kortárs képzőművészet piacán a rendszerváltás.  
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Abstract 

From the Euphoria of the Change of Political Regime to Today’s Reality: 

Contemporary Hungarian Art Dealing, by way of the experience of artists, gallerists and collectors 

This dissertation examines the workings of the Hungarian contemporary art trade, through 

interviews made with artists, gallerists and art collectors, from the era of political change in 

Hungary up to the present day. This work is an attempt to reveal the historical, social, economic 

causes, as well as those of national character and those typical of practice in Hungary, which 

impede a more effective functioning of the art market in Hungary. The primary question of this 

research is whether, since the era of political change in Hungary, when the first private galleries 

appeared in Hungary, a change occurred within the collaboration of artists – galleries – collectors. 

The author of the dissertation – as the director of a private contemporary art exhibition space, as 

well as the caretaker of a contemporary art collection of more than 1000 pieces – herself plays a role 

on the Hungarian contemporary art scene; nevertheless, she does not play a role in art dealing.  

The method of research was observation of the participants and analysis of the discourse, which 

was based on the structured interviews by the researcher with fourteen artists, the directors of nine 

commercial galleries, seven art collectors, and the director of (the art fair) Art Market Budapest. 

The researcher selected her primary interview subjects from among the artists whose careers she 

followed closely for many years, and for whom she had organised multiple exhibitions and 

worked with on large-scale art projects. Within these circles, she also selected her interview 

subjects so that they offered the greatest spectrum of representation – in terms of gender, age, 

nationality, and current place of residence: among them, there are Hungarian minorities from 

outside the borders of Hungary, those who live in Budapest and the countryside, men and 

women, of a wide range of ages. As a consequence of collaborations spanning the course of 

many years, a longitudinal examination was also possible: did the viewpoints of the subjects 

with respect to the given questions change over time? Another large grouping of interviews was 

made with the directors of the galleries that had previously represented or currently represent 

the artist subjects. The selection of art collectors also was made via the artists, so that the work 

of the artist subjects was strongly represented in their collections. 

The research reconfirms the hypothesis that that artist – gallery – collector triangle, within the 

free market system that has developed over the course of the twenty-five years that have 

passed since the political changes, has not been able to become fully functional. The art scene 

is not characterised by transparency, and the players often ignore the opinions of others, all of 

which can be traced back to socio-economic causes, and those related to national character, 

education and cultural politics. The state institutional system and support structure distort the 

market and competition. As a summary of experience, the political changes can be finally 

implemented within the contemporary art market by way of opening up internationally, and 

through successful representation abroad and those experiences. 


