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Pallagi Mária 

 

„A kultúra a gyengéd érintés, a politika pedig nyers erő…” 
 
 
Katerina Stenou, az UNESCO kulturális igazgatója jellemezte e szavakkal kultúra 

és a politika viszonyát, s úgy tűnik, e megállapítás a kulturális- és klasszikus diplo-
mácia területére is érvényes. A kulturális diplomácia felértékelődésének bizonyíté-
ka hazánkban, hogy a Külügyminisztérium honlapján egy definíció is szerepel. E 
szerint a kulturális diplomácia az általános diplomáciai tevékenységnek kulturális-
oktatási és tudományos együttműködéssel, valamint a tájékoztatási munkával fog-
lalkozó része, amely magában foglalja az egyes országok között folyó két- vagy 
többoldalú együttműködés különböző formáit. A kulturális-oktatási együttműkö-
dés szabályozásának legelterjedtebb formái a nemzetközi kulturális megállapodá-
sok, illetve kétoldalú munkatervek.1 Ki lehetne egészíteni e meghatározást azzal, 
hogy a diplomáciai kapcsolatok nemcsak a hatalmi tömbök és országok között lé-
teznek, hanem a személyes kapcsolati hálók szintjén is, s ezek feltárása különösen 
izgalmas, mivel ezek sok esetben célravezetőbbek lehetnek, mint a hagyományos 
protokolláris utak.  

A kulturális diplomácia és a tudománydiplomácia napjainkban – a Collegium 
Hungaricumok esetében feltétlenül – elválaszthatatlan fogalmak. Érthető tehát, 
hogy a Külügyminisztérium honlapján a kulturális diplomácia definícióját a tudo-
mánydiplomácia értelmezése követi: „Ez a terület a kulturális diplomácia egyik, 
egyre növekvő jelentőséggel bíró része. Kereteit a vonatkozó nemzetközi, illetve 
kétoldalú egyezmények és munkatervek adják. Ezek megvalósításában különösen 
fontos szerep jut a külképviseleteknek. A terület fontosságát jelzi, hogy napjaink-
ban az egyes (köztük a magyar) nagykövetségeken a tudományos együttműködés-
sel már szakdiplomaták, ún. TéT-(tudományos-technikai) attasék foglalkoznak.”2 

                                         
1 www.kormany.hu/kulugyminiszterium/eu-ketoldalu-kapcsolatokert-es-kulturalis-diplomaciaert-

felelos-helyettes-allamtitkarsag-felelossegi-területek/kulturalis-diplomacia (Letöltés: 2012. február 9.) A 
kulturális diplomácia fogalmát nem könnyű definiálni – ezt bizonyítja számos interpretálási próbálkozás 
az elmúlt évtizedekben. A Külügyminisztérium honlapján közzétett definícióhoz – összevetésként – 
idézzük e helyen Hankiss Jánosét: „A kultúrdiplomácia a hagyományos diplomácia „titkos fegyvere”, 
amely akkor is bevethető, amikor a diplomácia más fegyverei már csődöt mondtak. […] A 
kultúrdiplomácia a közvetett külpolitika területe […], ami nem szorosabban vett politikai mederben (h i-
vatásos diplomaták tárgyalásai) folyik és nincs közvetlen politikai célja […] A tudományos vita világában 
nagyon sokat merhet, amit a hivatásos politikus, a természete szerint gyakorlati célra törő, nem enged-
het meg magának […] A  reálpolitikus számára a kulturális külpolitika olyan, mint egy allegória-
rendszer.” IN: HANKISS János: A kultúrdiplomácia alapvetései. Magyar Külügyi Társaság. Budapest, 
1937. Idézi: BEKE Mihály András: Hunok Európában. Gondolatok a magyar kulturális diplomáciáról. Ma-
gyar Múzsa Könyvek. Kecskemét, 2010. 41.  

2 www.kormany.hu/kulugyminiszterium/eu-ketoldalu-kapcsolatokert-es-kulturalis-diplomaciaert-
felelos-helyettes-allamtitkarsag-felelossegi-területek/kulturalis-diplomacia (Letöltés: 2012. február 9.) A 
magyar kulturális kormányzat 2006-ban hirdette meg a magyar kulturális expanzió programját, amely-

http://www.kormany.hu/kulugyminiszterium/eu-ketoldalu-kapcsolatokert-es-kulturalis-diplomaciaert-felelos-helyettes-allamtitkarsag-felelossegi-területek/kulturalis-diplomacia
http://www.kormany.hu/kulugyminiszterium/eu-ketoldalu-kapcsolatokert-es-kulturalis-diplomaciaert-felelos-helyettes-allamtitkarsag-felelossegi-területek/kulturalis-diplomacia
http://www.kormany.hu/kulugyminiszterium/eu-ketoldalu-kapcsolatokert-es-kulturalis-diplomaciaert-felelos-helyettes-allamtitkarsag-felelossegi-területek/kulturalis-diplomacia
http://www.kormany.hu/kulugyminiszterium/eu-ketoldalu-kapcsolatokert-es-kulturalis-diplomaciaert-felelos-helyettes-allamtitkarsag-felelossegi-területek/kulturalis-diplomacia
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Variációk kulturális diplomáciára3  
 
Tanulmányom központi témája az osztrák és magyar kulturális diplomácia, ak-

tuális kulturális stratégia bemutatása, illetve egy konkrét példa: a Bécsi Collegium 
Hungaricumon keresztül mindennek gyakorlati megvalósulása. A Bécsi Collegium 
Hungaricumra több okból esett a választásom. 1995 óta több alkalommal tölthet-
tem néhány hetet ösztöndíjasként vagy vendégként a Házban,4 s az Intézet jelenle-
gi igazgatója, dr. Méhes Márton a Duna Stratégia elkötelezett támogatója, számos 
kiváló program iniciátora, s az általa vezetett Collegium Hungaricum kiváló példája 
a magyar kulturális diplomáciai stratégia sikeres megvalósításának.  

Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozása után több dolgozatot is 
publikáltak a magyar kultúráról, a magyar kulturális stratégiáról. Mindezek útkere-
sést, a válaszok keresését is jelentik a 21. század új kihívásaira, illetve a magyar kul-
túra, a magyar kulturális diplomácia megújításának igényét is tükrözik. 2004. júliu-
sában jelent meg a Harsányi László és munkatársai által jegyzett Magyar Kulturális 
Stratégia című munkaanyag,5 s ezt követte 2006. januárban A Szabadság kultúrája 
című dolgozat, melyet Bozóki András, akkori kulturális miniszter és munkatársai 
készítettek, azzal a nagyívű céllal, hogy kijelöljék a következő tizenöt évre, a 2006-
2020 közötti időszakra a Magyar Köztársaság kulturális politikájának stratégiai pri-
oritásait, cselekvési irányait6. 2007-ben tette közzé Prőhle Gergely A magyar kultú-
ra szerepe Magyarország nemzetközi politikai és gazdasági kapcsolatainak fejlesz-
tésében című vitaindítóját.7 Sáringer János A magyar kulturális diplomácia jelene és 
jövője című dolgozata 2010. februárban jelent meg8, Beke Mihály András Hunok 

                                                                                               
nek eredményeképpen három hullámban került sor az oktatási és kulturális szakdiplomata hálózat ki-
alakítására. 2006. novemberben a pekingi, sanghaji és tel-avivi, 2007. januárban a belgrádi és zágrábi, 
2009. februárban a madridi és abu-dhabi-i OK szakdiplomata foglalta el állomáshelyét. Az OK szakdip-
lomaták a magyar külképviseletek hierarchiájához tartoznak, szakmai munkájukat a Balassi Intézet 
Nemzetközi Igazgatósága koordinálja. A belgrádi, zágrábi és madridi szakdiplomaták hosszú távú felada-
ta, hogy a fogadó országokban előkészítsék a leendő kulturális intézetek létrehozását. Távolabbi cél a 
szakdiplomata hálózat továbbfejlesztése, például office-ok (irodák) irányába.    

3 A kulturális diplomáciáról, aktuális prioritásokról lehetőségem volt beszélgetni Mazák Csaba, bécsi 
magyar nagykövet-helyettessel, dr. Ujváry Gáborral, a Bécsi Collegium Hungaricum korábbi kiváló tu-
dományos igazgatójával, dr. Méhes Mártonnal, az Intézet jelenlegi igazgatójával, dr. Fazekas István, 
bécsi magyar levéltári delegátussal és dr. Sáringer Jánossal, a Balassi Intézet korábbi munkatársával. E 
helyen is szeretném köszönetemet kifejezni Mindnyájuknak a hasznos információkért. Józsa Márta, a 
Bécsi Collegium Hungaricum könyvtárosa évek óta segíti munkámat, szeretetteljes köszönetemet eb-
ben a formában is tolmácsolom. 

4 Tanulmányútjaimat a Magyar Ösztöndíj Bizottság CH-ösztöndíjai, illetve az Osztrák-Magyar Akció 
Alapítvány támogatásai tették lehetővé, amit e helyen is köszönök.  

5
 http://www.mmi.hu/sajto/elkeszult_kultstrategia.rtf (Letöltés: 2011. augusztus)  

6 http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1703&articleID= 117349&ctag= articlelist&iid=1 
(Letöltés: 2011. augusztus).  

7
 http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/FC7A671E-CF13-48C2-9DB8EAAC22FD39A2/0/ A_magyar_ 

kultura_ szerepeMo_ nemzetkozi_ kapcs070507.pdf (Letöltés: 2011. augusztus).  
8 http://www.grotius.hu/doc/pub/ PYARYD/2010 _13_saringer_janos.pdf (Letöltés: 2011. 

augusztus). 

http://www.mmi.hu/sajto/elkeszult_kultstrategia.rtf
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1703&articleID=%20117349&ctag=%20articlelist&iid=1
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/FC7A671E-CF13-48C2-9DB8EAAC22FD39A2/0/%20A_magyar_%20kultura_%20szerepeMo_%20nemzetkozi_%20kapcs070507.pdf
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/FC7A671E-CF13-48C2-9DB8EAAC22FD39A2/0/%20A_magyar_%20kultura_%20szerepeMo_%20nemzetkozi_%20kapcs070507.pdf
http://www.grotius.hu/doc/pub/%20PYARYD/2010%20_13_saringer_janos.pdf
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Európában9 című munkáját pedig 2010 végétől olvashatják az érdeklődők. 
Prőhle Gergely a Külügyminisztérium EU kétoldalú kapcsolatokért, sajtóért és 

kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára, jelenleg is aktív alakítója a 
magyar kulturális külpolitikának, az ő gondolatairól indokolt hosszabban is szólni. 
Írása alapvetően intézménypolitikai szempontból vizsgálja a kulturális diplomácia 
jövőbeli feladatait, mélyrehatóan foglalkozik a tárcailletékesség kérdésével, s egyik 
tézise szerint „Korunk nemzetközi rendszerét a külpolitika és a kultúra egyre inten-
zívebb összefonódása jellemzi. A korábbi diplomáciai eszközrendszer bővülésével, a 
döntési folyamatok társadalmiasodásával, valamint a médianyilvánosság robba-
násszerű növekedésével a külpolitikai döntések meghozatalában egyre jelentősebb 
szerepet kapnak a kulturális megfontolások. Annak felismerése, hogy a közvéle-
mény és ezzel együtt a döntéshozók befolyásolása elsősorban kulturális csatorná-
kon keresztül lehetséges, felerősítette azt az igényt, hogy az államok és nemzetek 
egyre inkább más államok és nemzetek kultúrájához való viszonyuk által határoz-
zák meg stratégiai helyzetüket. Mindez nem csökkenti, csupán relativálja a nem-
zetgazdaságnak, a védelempolitikának és más ágazati és szakpolitikáknak a jelen-
tőségét egy adott ország külpolitikai irányvonalának meghatározásakor.”  

A Prőhle Gergely által vázolt szempontrendszer kitér a klasszikus diplomácia és a 
kulturális diplomácia közötti kapcsolatokra is, és leszögezi, hogy e kettő nem rivális, 
hanem komplementer tevékenységként értelmezendő, következésképpen ennek 
megfelelően kell kialakítani az intézményi együttműködés formáit is. Tanulmányában 
elemzi a magyar kultúra, tudomány helyét, szerepét a világban, Európában, Közép-
Európában és a Kárpát-medencében, valamint kitér a külpolitikai stratégia és a kultu-
rális eszközrendszer összeegyeztethetőségére is. Megjegyzi, hogy a rendszerváltás 
óta számos vita folyt már a kulturális politika mibenlétéről, a kultúrafinanszírozás le-
hetséges módszereiről, mindezek eszmei, ideológiai hátteréről.  

Magyarország, mint gazdag és sokrétű kulturális hagyománnyal rendelkező ország, 
a kultúra, mint külpolitikai tényező felértékelődésének egyértelműen haszonélvezője 
lehet. Amint fogalmaz: „A külügyi stratégia kulturális külpolitikai részanyagának célja 
az, hogy feltérképezze azokat a kulturális tartalmakat, módszereket, a finanszírozás 
azon módjait, melyek által a magyar kultúra külföldi megjelenése az eddiginél jobban 
segíti elő integrációs törekvéseink és nemzeti érdekérvényesítésünk érvényre jutását. 
Célja továbbá, hogy hosszú távon meghatározza a Külügyminisztérium, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium és a kulturális külpolitika kiemelt aktorává előlépett Balassi In-
tézet együttműködésének kereteit. A kultúra természetesen nem olyan eszköz, mely a 
külpolitikai célok eléréséhez minden körülmények között alkalmazható. Elengedhetet-
len tehát annak vizsgálata, hogy mely esetekben és milyen arányban alkalmazható a 
kultúra eszközrendszere az általános külpolitikai stratégia megvalósulásában.” A szer-
ző kiemeli, hogy az Európai Unióban egyre erőteljesebb az a nézet, amely szerint az EU 
nem olvasztótégely, hanem a nemzeti kultúrák egymás mellett élését és egymás kultu-
rális értékeinek megismerését helyezi előtérbe.  

                                         
9 BEKE (2010): 1. jegyzet.   
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Prőhle kiemelten fontos, jelenleg különösen aktuális figyelmeztetése szerint 
nemzeti kulturális értékeink nemzetközi promóciójában ne mutatkozzanak meg a 
magyar kulturális közélet érték- és szemléleti vitái.  

A magyar kultúrdiplomáciai stratégia megvalósítását illetően módszertani ja-
vaslatokat is megfogalmaz a szerző: szorgalmazza a párbeszédet a külhoni intéz-
ményekkel, a kétoldalú kulturális egyezmények rendszerének rendezését, a céltu-
datosabb központi irányítást, a nyugati magyar diaszpóra kapcsolatrendszerére va-
ló támaszkodást. Úgy véli, hogy a kulturális évadok felett eljárt az idő, helyettük 
inkább kulturális hónapokat vagy heteket célszerű rendezni.  

A 2010-es választásokat követően a magyar kulturális stratégiában is alapvető 
változások figyelhetők meg. Az új kormány meghatározta a kultúrdiplomácia szak-
mai, pénzügyi és adminisztratív háttérintézményének, a Balassi Intézetnek új kon-
cepcióját is, melynek a korábbiaknál sokrétűbb feladatokat szán.10 Az Intézetnek 
két nagy stratégiai célja van: egyrészt a magyarság nemzeti önképének a pozitív 
viszonyulási pontok mentén történő újragondolása, másrészt a magyarság jó hír-
nevének eljuttatása a nemzetek közösségébe – vagyis Magyarország újrapozícioná-
lása a nemzetközi kulturális, tudományos és kommunikációs erőtérben. A stratégia 
több konkrét célt jelöl meg a következő négy évre. Első helyen a Balassi Intézet és 
a hozzá tartozó intézményhálózat szervezeti és financiális újjászervezése szere-
pel.11 A Balassi Intézet jó néhány elődintézmény több lépcsőben történt egyesíté-
sével jött létre. Az új kormány az intézetnek Magyarország nemzetgazdasági meg-
erősítését is szolgáló küldetést szánt, ezért felügyeletét a kulturális tárca helyett 
2010 júliusától a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumra bízta.12 A 2011 első 
félévi magyar európai uniós elnökséghez kapcsolódó kulturális programok teljes 
körű lebonyolítása a Hungarofest Nonprofit Kft.-hez került, míg a szakmai segítsé-
get a külföldi magyar intézetek nyújtották, így a párhuzamosságokat elkerülte az 
intézet. A racionalizálással a jelenlegi vezetés célja, hogy több pénzt juttasson 
szakmai programokra. A második fontos cél az egységes arculat és megjelenés, 
amely az egységes országmárka koncepcióhoz igazodik. Magyarországon a kor-
mány határozattal döntött az Országmárka Tanács létrehozásáról, Magyarország 
egységes, pozitív külföldi megítélésének és megjelenítésének elősegítése céljá-
ból.13 Az átfogó Magyarország-márka a magyar nemzet egészéről gondoskodó, kö-

                                         
10 A Balassi Intézet bocsátotta Sáringer János rendelkezésére a négy éves célkitűzését, ő továbbítot-

ta nekem az információkat. Magyarország 19 Kulturális Intézete négy kontinensen (Amerika, Európa, 
Ázsia, Afrika), és 17 országban működik. 

11 A finanszírozással kapcsolatban érdemes idézni a kanadai John Ralston Saul-t, aki szerint „A kér-
dés nem az, hogy megengedhetjük-e, hogy költsünk a kultúra exportjára, hanem az, hogy megenged-
hetjük-e, hogy ne költsünk.” IN: SAUL, John Ralston: Kultúra és külpolitika (Culture and Foreing Policy), 
Media Awareness Network.  

12 2006 és 2010 között a Balassi Intézetet a Kulturális és Oktatási tárca felügyelte.  
13 Erre vonatkozóan lásd a 1212/2010 (X. 8.) számú Kormányhatározatot, illetve a Külföldi Magyar 

Intézetek vezetőinek értékelését 2011 júliusában: H:\Kultúra_hu – A külföldi magyar intézetek vezetői 
értékeltek.mht. A Tanácskozáson Hatos Pál, a BI főigazgatója emlékeztetett arra, hogy a 2010 októbe-
rében elfogadott intézményi stratégia szerint a BI és a hozzá tartozó külföldi hálózat feladata a legszéle-
sebb értelemben vett kulturális eszközökkel a magyarság jó hírét eljuttatni a világba. Navracsics Tibor 
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zösségalapú, európai országképen alapszik, melyet a „lehetőségek világaként” po-
zícionál. A „lehetőségekre” koncentráló országmárka azt kívánja üzenni, hogy Ma-
gyarország polgárai és határon túli nemzettársaink, valamint az országról véle-
ményt formáló külföldiek is úgy érezhessék, hogy eredményeik itt csak saját telje-
sítményükön múlnak. A Balassi Intézet új, egységes arculatának kialakításával az a 
cél, hogy a külföldi magyar intézetek egységes vizuális megjelenéssel képviselhes-
sék az országot és az egyetemes magyarságot magában foglaló nemzetkép értéke-
it, valamint, hogy a Balassi Intézet egy összefüggő portálrendszer révén – az inter-
aktív közösségi felületek igénybevételével – a világ bármely pontján és a legkülön-
bözőbb nyelveken vizuálisan felismerhetően, megsokszorozott hatékonysággal je-
lenítse meg az ország és a nemzetkép kormányzati üzeneteit. 

A Balassi Intézet keretein belül működnek a külföldi magyar intézetek, a Márton 
Áron Szakkollégium, a vendégoktatói hálózat, a hungarológiai képzés és a külföldi hall-
gatók magyarságismereti képzése, ezért különösen fontos, hogy a sokrétű tevékenység 
egységes arculatban jelenjen meg. Az új, egységes és a Balassi Intézet újragondolt célja-
inak megfelelő arculat elkészült, annak széleskörű bevezetése folyamatban van.  

A harmadik fontos lépés a külföldi magyar intézetek missziójának újrafogalma-
zása. E szerint a külföldi magyar intézetek kapcsán a cél az egységes magyar kül-
képviseleti rendszerbe való integrálódás, a hagyományos kultúrdiplomáciai tevé-
kenységen való túllépés, a hálózatban gondolkodás, a szolgáltatói szemlélet erősí-
tése, az erőforrások koncentrálása és a helyi magyar közösségek fokozott bevoná-
sa. A múltban a különböző képviseletek sokszor nem tudtak egymásról, ezért a jö-
vőben, a fogadó országokban minden magyar kormányképviselet vezetője végső 
soron a nagykövet, a szakmai irányítás azonban továbbra is a Balassi Intézetnél 
marad. Az új koncepció az eddigiektől eltérő feladatokat ró a külföldi magyar inté-
zetek vezetőire. A fő cél a jövőben nem az események megrendezése, hanem 
partnerségi viszonyok kiépítésével azok generálása.14 Meg kell találni azokat a kul-
turális, tudományos és egyéb intézményeket, amelyek az adott országban presz-
tízzsel bírnak, és azok segítségével olyan kapcsolatokat, projekteket kiépíteni, me-
lyek révén a magyar országképet fejleszteni lehet. Az igazgatók feladata élővé ten-
ni az általuk vezetett intézeteket, olyan helyekké tenni, ahová a helyiek és a turis-

                                                                                               
miniszterelnök-helyettes előadásában hangsúlyozta: „Amit anyagi erővel, katonai vagy hagyományos 
diplomáciával nem tudunk elérni, abban Magyarországnak is sokat segíthet, hogy kulturális szempontból 
nagyhatalom vagyunk – ezért a magyar kulturális diplomáciának stratégiai fontossága van.” Navracsics 
Tibor kiemelte, hogy a kormányzat támogatni kívánja azokat a kezdeményezéseket, amelyek például a 
magyar divattervezés, gasztronómia, formatervezés vagy a felsőoktatás megújítását szolgálják. 

14 Kiváló példa erre a Bécsi Collegium Hungaricum. Az Intézet igazgatója, dr. Méhes Márton minden 
alkalommal hangsúlyozza az együttműködés, illetve a legjobb értelemben vett kulturális promóció fon-
tosságát. Vö.: A kulturális funkció – MÉHES Márton. http://kultura.hu/main.php?folderID=1181 
&ctag=articlelist&iid=1&articleID=295372 (Letöltés: 2011. március 25.), valamint A Bécsi Collegium 
Hungaricum új vezetőjének tervei. http://kultura.hu/main.php?folderID=911&ctag=articlelist&iid=1 
&articleID=294939 (Letöltés: 2011. március 25.), illetve Die Töne zwischen Pécs und Bécs – Der neue 
Direktor will das Wiener Collegium Hungaricum zum mitteleuropäischen „PROJEKTBÜRO” machen, Der 
Standard, 09. Februar 2010. 

  

http://kultura.hu/main.php?folderID=1181%20&ctag=articlelist&iid=1&articleID=295372
http://kultura.hu/main.php?folderID=1181%20&ctag=articlelist&iid=1&articleID=295372
http://kultura.hu/main.php?folderID=911&ctag=articlelist&iid=1%20&articleID=294939
http://kultura.hu/main.php?folderID=911&ctag=articlelist&iid=1%20&articleID=294939
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ták is betérhetnek, ott jól érezik magukat. A helyi szabályozások és az intézeten-
ként használt ingatlanok jogi státuszának függvényében több intézetben igyekez-
nek a jövőben kulturális tereket, kávézót, bisztrót kialakítani, ahol elfér egymás 
mellett a konvencionális és az igényes gonddal kiválogatott magyar termék.  

A magyar intézetek működését a jövőben alapvetően több dimenzió mentén ter-
vezik. A súlyponti intézeti rendszer kialakítása a magyar külpolitika prioritásainak meg-
felelően történik. Az intézethálózat eltérő adottságú intézményeket foglal magában, s 
a megújuló egységes magyar külpolitika prioritásainak megfelelően szükséges a rend-
szer újragondolása, súlyponti helyek, tengelyek kijelölése. A jelentős mértékben csök-
kent források racionalizálása szempontjából is elkerülhetetlen az adott prioritásoknak 
megfelelő működés, ezáltal az intézetekben végzett munka effektivitása, az alternatív 
források használata növelhető. A jelenlegi három súlypont: 1.) az atlanti világ (New 
York, London és Brüsszel); 2.) a klasszikus európai tengely (Párizs, Berlin, Moszkva, Ró-
ma); 3.) a környező országok (elsőrendűen Pozsony, Bukarest, Bécs, Varsó).  

A Collegium Hungaricumok és kulturális intézetek finanszírozásában és szemé-
lyi működtetésében érvényesítik a „többsebességű” intézményrendszer gondola-
tát: a kiemelt műhelyintézmények, vagyis az első sebességben működő intézetek, 
az általános feladatokat ellátó, vagyis második sebességben lévők, illetve a kapcso-
latfenntartó intézmények, vagyis a harmadik sebesség dinamikus (az aktualitások-
nak megfelelően változó) rendszerét. Ehhez a rendszerhez tartoznak a szakdiplo-
maták is. Lehetőségeik a kultúraközvetítés és értékteremtés területén valamelyest 
korlátozottabbak, mint az intézeteké, mivel azonban feladatkörüket, felelősségü-
ket és döntési kompetenciájukat jelentős mértékben befolyásolja Magyarország 
külpolitikai stratégiája, a tervezett módosítások szempontjából az általuk végzett 
munka is óriási jelentőséggel bír. A Belgrádban működő szakdiplomata által vég-
zett munka megmutatta a fogadó ország valós, a jelenleg kielégíthetőn túlmutató 
igényeit, ezért a jövőben ott egy intézet létesítését tervezik. 

A magyar külpolitika prioritásainak megfelelően sor kerülhet az intézményhálózat 
bővítésére is. Jelenleg Ázsia (Vietnám, Kína) kiemelt cél az oktatási projektek kapcsán, a 
Belgrádban évek óta sikeresen működő szakdiplomata a remények szerint hamarosan 
intézetvezetőként tervezheti további munkáját. A különböző megkeresések (Törökor-
szág, Argentína) a szűkös anyagi forrásokból kifolyólag sajnos minden esetben kérdése-
sek, amennyiben lehetséges, a Társult Intézetek Hálózatába integrálva igyekeznek le-
hetőséget biztosítani a szóban forgó partnereknek. A Balassi Intézetnek a hagyomá-
nyos kultúrdiplomáciai megközelítés mellett egy sokoldalú és innovatív rendszerben 
gondolkodó magyarságpolitikai képviseletet létrehozása a célja.  

A jelenleg készülő új hungarológiai koncepció céljaira (a külföldön bemutatni 
kívánt magyarságtudomány az eddigi filológiai-nyelvészeti szemlélet helyett a nép-
rajzot, szociológiát, történelmet is magába foglaló komplex rendszerré áll össze) 
rímelne többek között a jelenleg kiemelten kezelt, Balassi Intézet által koordinált, 
2013. évi Washingtonban megrendezésre kerülő Smithsonian Folklife Festival-on 
történő magyarországi részvétel is.  

A stratégia megalkotói fontosnak tartják a hálózatok kialakítását, hálózatokban 
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megvalósuló működést. Kapcsolódva a világ kulturális trendjeihez a BI intézetei is 
igyekeznek minél aktívabb szerepet vállalni különböző kulturális önszerveződések-
ben, már létező mátrixokba bekapcsolódni, illetve saját programjaikat úgy szervez-
ni, hogy a költség és befektetett energiahatékonyság hatványozottan fejtse ki ha-
tását. Mindezek mellett a Balassi Intézet regionális célokat is megjelölt feladatai-
ban. Az Európai Unióban, ezen belül a kiemelten fontos partnerországok esetében 
(Németország, Ausztria, Franciaország, Anglia, Olaszország) már csak az intézeti 
hangsúlyosabb jelenlét is könnyebben lehetővé teszi a nagyobb szabású elképzelé-
sek megvalósítását, mint például Ázsiában vagy a Közel-Keleten, mely területek 
ugyan rendkívül biztató kulturális és oktatási lehetőségeket tartogatnak, ugyanak-
kor a térségben jelen levő szakdiplomaták jelenleg csak jóval szerényebb progra-
mokat tudnak megvalósítani. A transzatlanti kapcsolatok újragenerálását jelentheti 
azonban Magyarország 2013-as washingtoni megjelenése. Amennyiben a magyar 
kormány részvételi szándékát kifejező kormánydöntést az amerikai fél is elfogadja, 
úgy ez hamarosan teljesen más dimenzióba emeli a közelmúltban jelentősen mér-
séklődött magyar-amerikai kulturális aktivitást. 

A negyedik stratégiai cél a CAMPUS HUNGARY, a magyar felsőoktatás központo-
sított nemzetközi marketingjének megteremtése. A külföldi magyar intézethálózat a 
Nemzeti Erőforrás Minisztériummal és a Magyar Rektori Konferenciával együttmű-
ködésben a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését célzó Campus Hungary prog-
ramban is részt vesz, jobban megismertetve a magyar felsőoktatás nemzetközileg 
könnyen konvertálható értékeit külföldön. A 2000-es évek első évtizedében lezárult 
felsőoktatási expanzió után évről-évre csökken a hallgatói létszám, és a várható de-
mográfiai trendek miatt néhány éven belül 25 százalékkal fog esni a magyarországi 
jelentkezők létszáma. Mindez arra sarkalhatja az intézményeket, hogy a meglévő 
erőforrásaik és kapacitásaik kihasználása érdekében növeljék a hallgatói létszámot. A 
kormányzat feladata a nemzetpolitikai szempontok érvényesítésével abban támo-
gatni az egyetemeket és főiskolákat, hogy idegen nyelvű képzés- és szolgáltatásfej-
lesztés révén és elsődlegesen ne magyar nemzetiségű külföldi hallgatókból biztosít-
sák a hallgatóik rekrutációs bázisát. Ennek eszközrendszere egy központi koordináló 
ügynökség létrehozása a Balassi Intézeten belül és egy külső forrásokból finanszíro-
zott pályázati konstrukció kialakítása a felsőoktatási intézmények számára.  

A Balassi Intézet további célja új hungarológiai koncepció megalkotása, nem-
zetközi társadalomtudományi alap létrehozása. Az Intézet feladatai közé tartozik a 
magyar oktatással foglalkozó nemzetközi lektori hálózat koncentrálása, (40 ven-
dégoktató 19 országban, évente 1.500-2.000 diáknak tartanak kurzusokat), ezzel 
párhuzamosan a külföldi hungarológiai oktatás támogatása nyomtatott, web-
alapú, elektronikus tananyagok fejlesztésével, valamint a nem-formális hungaroló-
giai tevékenységek felkarolása. Az egységesítés célja, hogy hatékony központja le-
gyen a nemzet- és országkép alakításért felelős intézményeknek. Az európai felső-
oktatásban az elmúlt évtizedekben áthelyeződtek a bölcsészet oktatás súlypontjai. 
Karok, tanszékek oktatási céljaiban megjelent a művelődéstudomány kategóriája 
és az areális szemlélet. A magyar történelem és kultúra kérdéseivel egyre több he-
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lyen a közép-európai térség viszonylatában foglalkoznak. A szűk értelemben vett 
filológia (mint nyelv- és irodalomtudomány) jelentősége számottevően csökkent, 
helyette az összehasonlító megközelítés, Kelet-, Közép- és Délkelet-Európa modern 
történelme, jelenlegi társadalmi, politikai és gazdasági viszonyai iránt nőtt meg az 
érdeklődés. Ezeket a tendenciákat azonban nem követte a hungarológia és kevés 
kivétellel nem tudott részt vállalni tágabb horizontú kutatási programokban. Fon-
tos prioritássá vált a tudományos fejlesztés, a magyar oszágképnek a nemzetközi 
tudományos közegben való építése. Ez természetesen elsősorban a nagy nemzeti 
tudományos intézmények, a Magyar Tudományos Akadémia és az egyetemek fel-
adata, de intézményhálózata révén a Balassi Intézet is fontos eszközrendszere le-
het a magyar innováció és kreativitás külföldi megismertetésének.  

A magyar-magyar mobilitás nagy érzékenységet igénylő szegmense a magyar kul-
túrpolitikának, hiszen a magyar politikum ösztönzi a határon túli önálló magyar felső-
oktatási intézmények, illetve karok megszületését, a meglévőket pedig financiálisan is 
támogatja. Tagadhatatlan, hogy az anyaország ösztöndíjhálózatával maga is jelentős 
mértékben járul hozzá a kisebbségi magyar társadalmak elitjének elvándorlásához.  

A Balassi Intézet és valamennyi kulturális intézete tagja az EUNIC-nak, amely az 
európai kulturális szervezetek, intézmények hálózata (European Union National 
Institutes for Culture). A civiltársadalom támogatása és az európai nemzetek kö-
zötti kölcsönös megértés elősegítése céljából az EUNIC hálózat kulturális projekte-
ket és más programokat szervez a minél szélesebb értelemben vett kulturális 
együttműködés kialakítására. Az EUNIC helyi szervezeteiben a tagok tapasztalatot 
és véleményt cserélnek kulturális projektek megvalósítása, a kultúrpolitika, admi-
nisztrációs és szervezési kérdések terén. Ez a fajta hálózatos gondolkodás megfelel 
a Balassi Intézet által is támogatott kultúraszervezési technikának, nem véletlen 
tehát, hogy Európa szerte számtalan klaszterben a magyar kulturális intézet igaz-
gatója a vezetője illetve az iniciátora ennek az EU Bizottság által is támogatott 
szerveződésnek. Példaértékű a Bécsi Collegium Hungaricum igazgatója, dr. Méhes 
Márton által kezdeményezett dunai kulturális klaszter. A kezdeményezés az EU 
Duna Stratégiájához is kapcsolódik. 2011 márciusában, Bécsben kétnapos konfe-
rencián tanácskoztak a dunai régió országainak kulturális együttműködéséről, a 
Bécsi Collegium Hungaricum pedig az EU-s elnökség alatt a Dunával összefüggésbe 
hozható tematikus programokat kínált.15 Méhes Márton szándéka, hogy a Bécsi 
Collegium Hungaricum a Duna Stratégia egyik regionális kulturális centrumává vál-
jon, maradéktalanul, magas színvonalon valósult meg. 

Magyarország EU-s elnökségének egyik célkitűzése volt, hogy az Unióban jöjjön 
létre a kulturális diplomáciai nemzeti kontaktpontok hálózata. 2011. június 22-24. 
között Pécsett tartottak közös, informális találkozót az EU kulturális külpolitikáért 

                                         
15 Vö.: A minőség védjegye: a Duna. Lobbiközpont és információs hálózat. Bécsben régiós kulturális 

klaszter létrehozásáról tanácskoznak. IN: Magyar Nemzet., 2011. március 11. 
A konferenciához ld.: Danube Cultural Cluster, International Conference. DONAU + Neue 

Dimensionen, Neue Synergien. 10-11/03/2011, a Collegium Hungaricum kapcsolódó programjairól: 
Kulturfluss. Ungarn am Ruder. Das Wiener Programm zur EU-Ratspräsidentschaft Ungarns.  
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felelős külügyminisztériumi és kulturális minisztériumi vezető tisztviselői. A fő té-
ma a Tanács 2011-2014-re vonatkozó kulturális munkaterve alapján az Unió kultu-
rális külkapcsolati prioritásainak áttekintése volt.16 Prőhle Gergely 2011 júniusában 
hangsúlyozta, hogy a konferencia fókuszpontjában az áll, hogy miként lehet ötvöz-
ni a külpolitikát és a kultúrát. Amint fogalmazott: „Ez az első alkalom, hogy a kül-
ügyi tisztviselők és a kultúráért felelős tárcák képviselői együtt üléseznek – ez, 
mondhatjuk, forradalmi újítás.” A találkozó végén az elnökség záródokumentum-
ban foglalta össze az ülés eredményeit, ezzel is elősegítve a következő soros elnök-
ségek munkáját és a kezdeményezés fenntarthatóságát.17  

 
*** 

 
„A kultúra összeköt, mobilizál és közvetít” – ezzel a gondolattal kezdődik az 

osztrák kulturális diplomáciai stratégia.18 Ez az alaptétel a globalizáció és a határok 
relativizálódása korszakában elsősorban a nemzetközi színtéren prezentált kulturá-
lis projektekre értendő. A kultúra közelebb hozza egymáshoz a nemzeteket, mobi-
lizálja a szereplőket, és tudást közvetít. A magyarországi kulturális stratégiák kap-
csán láthattuk, hogy a tárcailletékességről komoly viták folytak/folynak. Ausztriá-
ban a kulturális diplomácia az osztrák külpolitika lényeges eleme, amelyet az utób-
bi időszerű prioritásaihoz igazítanak.19 Az osztrák koncepció alaptétele: miután 
Ausztriát a világban elsősorban kultúrájával azonosítják, ezt kell szem előtt tartani a 
kultúrdiplomáciai stratégia alakításakor. A koncepció fő célja a kortárs innovatív - 
kreatív20 Ausztria-kép közvetítése, könnyen azonosítható, magas színvonalú kultu-
rális projektek megvalósításával. Mindezek realizálása a a kulturális szereplők vi-
lágméretű kooperációjával lehetséges, melynek során ösztönözni kell Ausztria ak-
tív részvételét a nemzetközi kulturális diskurzusokban. Ausztria önmeghatározása 
szerint az európai integráció meghatározó alakítója, s a kultúrák és vallások közötti 
dialógus elkötelezett híve, mellyel hozzájárulhat a sztereotípiák mérsékléséhez is.21  

                                         
16 A Tanácskozásról részletesebben ld. H:\eu2011_hu – Békéltető szerepe is lehet a kultúrának.mht  
17 H:\Két napig Pécsett az EU vezetői – RÉGIÓ – Cikkek – Pécsi STOP.mht (Lletöltés: 2011. október 9.) 
18

 „Kultur verbindet, bewegt und vermittelt”. Az aktuális osztrák stratégia címe: Auslandskulturkon-
zept 2011. Hrsg. von dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, 
Kulturpolitische Sektion. Wien, 2011.  

19 A koncepciót is a Külügyminisztérium Kultúrpolitikai Szekciója készíti.  
20 Feltűnő az innovatív-kreatív elem folyamatos hangsúlyozása az osztrák stratégiában. Ezzel, úgy 

tűnik, követik az aktuális trendet, ez a fogalompár például a magyar stratégiáknak is kedvelt „fogása.” 
21 A sztereotípiák eloszlatásának problematikája a tanulmányban hivatkozott több magyar szerző-

nél is szerepel. Beke Mihány András például hangsúlyozza a kulturális diplomácia alapvető kérdéseinek 
tárgyalása során, hogy mindenekelőtt számot kell vetnünk a magyarságról kialakított klisékkel (gulyás, 
puszta, csárdás, nyereg alatt puhított hús, cigányzene, valamint Bartók, Liszt, Kodály, stb.). Javaslata 
szerint első lépésként fel kell mérnünk az egyes országokban rólunk élő kliséket, majd azokból kiindul-
va, azokra építve kell azokat „áthangolni” egy másféle hívószavak köré épülő új, kívánatos magyarság-
képre. BEKE (2010): 110-111. Prőhle Gergely szerint „A Magyarországhoz köthető sztereotípiák alapve-
tően pozitívak, még ha nem is egyeznek nemhogy egy elképzelt „modern Magyarország”, de még egy 
értelmiségi közember Magyarország képének jellegzetességeivel sem. Ennek ellenére talán nem leküz-
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Az osztrák koncepció konkrét céljai három pontban foglalhatók össze: Az Oszt-
rák Külügyminisztérium kulturális stratégiájában nagykövetségeivel, konzulátusai-
val és Kulturális Fórumaival, valamint az Osztrák Könyvtárakkal és Osztrák Intéze-
tekkel 1.) Ausztriát, mint innovatív-kreatív, sokrétű, komoly tradíciókkal, gazdag 
kulturális és tudományos kínálattal bíró országot szándékozik prezentálni; 2.) az 
„Egység a sokszínűségben” alaptételt követve aktívan részt kíván venni az európai 
integráció továbbfejlesztésében; 3.) a kultúrák és vallások közötti dialógus jegyé-
ben aktív kezdeményező szerepet vállalva óhajt hozzájárulni a globális méretű bi-
zalomépítéshez és békefenntartáshoz.  

Az első ponttal kapcsolatban említést érdemel, hogy Magyarországon is kardiná-
lis kérdés a Külföldi Magyar Intézetek programjainak összeállításánál, hogy a tradici-
onális vagy a modern magyarságkép közvetítése kapjon-e nagyobb szerepet. Az oszt-
rák koncepció erre a dilemmára kiváló megoldást kínál Gustav Mahler idézetéhez 
híven: „A hagyomány a láng továbbadása és nem a hamu imádása”. A kulturális 
diplomáciában a hagyományos kultúra közvetítése elfogadott, amennyiben az inno-
vatív-kreatív elem is helyet kap. Érdemes idézni e gondolathoz a Bécsi Állami Opera-
ház volt igazgatóját, Ioan Holendert, aki egy beszélgetés alkalmával arra a kérdésre, 
hogy a repertoár összeállításánál a hagyományos vagy a modern darabokat preferál-
ja-e, a következő választ adta: „Számomra ennek a kérdésnek nincs értelme. Mi len-
ne például Mozart modern rendezésben? Modern vagy tradicionális?!” 

Az aktuális koncepció szerint az osztrák kulturális stratégiának a kortárs Auszt-
ria ábrázolására kell fókuszálnia. Azzal érvelnek a koncepció megalkotói, hogy csak 
így érhető el, hogy Ausztriára, mint a jövő felé orientálódó és ne, mint a történel-
me által „fogva tartott” országra tekintsenek. A koncepció megvalósításához a kö-
vetkező eszközök javasoltak: a) az osztrák külföldi kulturális intézetek hatékonyan 
működő hálójának ápolása és továbbfejlesztése; b) kulturális és tudományos pro-
jektek kezdeményezése és kivitelezése, melyek Ausztriát innovatív és kreatív or-
szágként mutatják be; c) projektek kezdeményezése és kivitelezése, melyek a kul-
túrák és vallások közötti dialógust támogatják,22 és Ausztriát e szellemnek megfele-

                                                                                               
deni, csupán kiegészíteni, korszerűsíteni kellene a korábbi kliséket.” IN: PRŐHLE Gergely: A magyar kul-
túra szerepe Magyarország nemzetközi politikai és gazdasági kapcsolatainak fejlesztésében. 2007. 

22 Látható, hogy a kultúrák és vallások közötti dialógus központi témája az osztrák koncepciónak. 
Érdemes ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy 2008-at az EU az interkulturális dialógus évének válasz-
totta, mely alkalomból Ausztriában színvonalas konferenciát szerveztek. A neves előadók között szere-
pelt többek között Ausztria akkori külügyminisztere, jelenlegi párizsi nagykövet, dr. Ursula Plassnik, 
vagy dr. Emil Brix, aki 2008-ban az Osztrák Külügyminisztérium Kultúrpolitikai Szekcióját vezette, jelen-
leg londoni nagykövet. Ursula Plassnik előadásában a kultúrák közötti dialógust korunk legfontosabb 
kihívásaként értelmezte, és tanácsolta egy interkulturális mediációért felelős kompetenciacentrum lét-
rehozását is Bécsben. Emil Brix előadásában azzal foglalkozott, miként járulhat hozzá a kulturális diplo-
mácia az interkulturális dialógushoz. Nem meglepő tehát, hogy a jelenlegi osztrák kulturális koncepció-
ban ez a téma központi elemként szerepel. A 2008-as konferencia anyaga publikációként is hozzáférhe-
tő: AUSLANDSKULTURTAGUNG 2008. INTERKULTURELLER DIALOG. Beiträge von Kunst, Bildung und 
Wissenschaft zur wichtigsten auβenpolitischen Herausforderung unserer Zeit. Hrsg. von dem Bundesmi-
nisterium für europäische und internationale Angelegenheiten, Kulturpolitische Sektion, Referat für ku l-
turelle Öffentlichkeitsarbeit, Wien 2008.  
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lően pozícionálják; d) az osztrák kulturális célkitűzések érvényesítése az EU döntési 
folyamataiban s egyéb nemzetközi szervezetekben (UNESCO), illetve az EU és az 
UNESCO kulturális kezdeményezéseinek támogatása Ausztriában.  

Az elvárások szerint a külföldi kulturális intézetek elsődleges feladata olyan kultu-
rális és tudományos projektek kezdeményezése és realizálása, melyek összhangban 
vannak az Osztrák Külügyminisztérium stratégiai és tartalmi prioritásaival. Ugyanak-
kor a helyi partnerekkel való kooperáció is javasolt. Kultúrpolitikai kérdésekben az 
Osztrák Külügyminisztérium szorosan együttműködik az Oktatási- és Kulturális Mi-
nisztériummal, illetve a Tudományért és Kutatásért felelős Minisztériummal, vala-
mint az osztrák szövetségi kormányzatokkal, az Osztrák Iparkamarával és az Osztrák 
Országmárka Hivatallal. A kultúraközvetítésben központi szerep jut az Osztrák Kultu-
rális Fórumoknak, nagykövetségeknek, főkonzulátusoknak és tiszteletbeli konzulátu-
soknak. Ausztria szerte a világban mintegy 30 Kulturális Fórummal, 82 nagykövetség-
gel (ebből 26-ban Kulturális Fórum is működik), 11 főkonzulátussal (ebből 4-ben van 
Kulturális Fórum is), 280 tiszteletbeli konzulátussal képviselteti magát. A Kulturális 
Fórumok többsége adminisztratív szempontból a helyi nagykövetséghez, illetve fő-
konzulátushoz tartozik, és nem ritkán a külképviselet épületében kap helyet. Alapve-
tő elvárás valamennyi esetben a projektek magas színvonala, a minőségi kritériu-
moknál a projektek hosszú távú hatására és a célcsoport-prioritásra koncentrálnak 
(ez elsősorban az ifjúságot és a multiplikátorokat jelenti). 

Az Osztrák Külügyminisztérium Kultúrpolitikai Szekciójának néhány eszköze: 
kulturális rendezvények kezdeményezése és támogatása, melyek összhangban 
vannak az ország külpolitikai kulturális stratégiájával, PR-tevékenység, kooperáció 
más kulturális intézetekkel, a kulturális szponzorálásért felelős kirendeltségek lét-
rehozása, külföldi diplomáciai képviseletek támogatása kulturális rendezvényeik 
lebonyolításánál – elsősorban ötletekkel, művészek kiválasztásával, publikációk, 
filmek, vándorkiállítások prezentálásával, melyek segítik az osztrák érdekek külföldi 
érvényesítését a tudomány és kutatás területén.  

Az osztrák Kulturális Fórumok, illetve diplomáciai képviseletek hatáskörébe tarto-
zik többek között a) a kiállítások; b) a filmprojektek és TV-produkciók; c) az osztrák 
kulturális hetek és napok;23 d) az irodalmi előadások, felolvasások és könyvbemuta-
tók; e) a koncertek; f) a színházi előadások, táncművészeti produkciók; g) a multimé-
dia-projektek; h) a tudományos előadások; i) a szemináriumok, workshopok, szimpó-
ziumok, vitaestek; j) a tudományos kooperációk szervezése; k) a könyvadományok; l) 
az osztrák szerzők műveinek fordítása; m) az osztrák témájú publikációk kiadása; n) 
részvétel könyvvásárokon; o) tudósok, kutatók, lektorok, nyelvi asszisztensek, diákok 
külföldi tartózkodásának megszervezése, segítés; p) az Osztrák Könyvtárak, Centru-
mok és Tanszékek támogatása; r) nyelvtanfolyamok szervezése. 

Elérendő, hogy a külföldi kulturális intézetek a helyi viszonyokhoz alkalmazkod-
va rugalmasan tudjanak reagálni a lehetőségekre, elvárásokra és kihívásokra, prog-

                                         
23 Az aktuális magyar elemzésekben is szerepel, hogy a kulturális évadok, a nagy nemzeti reprezen-

tációk kora lejárt, Prőhle Gergely, Sáringer János és Beke Mihály András is a kisebb méretű, koncentrá l-
tabb kulturális hetek, napok vagy fesztiválok megrendezése mellett érvel.  
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ramjaikat egyéni elképzelésük szerint alakíthatják. Az egyes projekteknél szem 
előtt kell tartaniuk, hogy azok megfeleljenek a kulturális külpolitika stratégiai és 
tartalmi céljainak.  

Ausztriában a 2011-2014-es évekre a következő kultúrdiplomáciai súlypontokat 
határozták meg: 1.) ún. földrajzi súlypontok, melyek megfelelnek az osztrák külpo-
litika geográfiai prioritásainak; Ausztria esetében ez a Duna-térség, a Fekete-
tenger régiója és a Nyugat-Balkán. 2.) Az ún. műfaji súlypontok kérdésében straté-
gia változtatásokat tervez: jóllehet Ausztriát külföldön elsősorban a zenéjével azo-
nosítják – ezt a jövőben is figyelembe kell venni –, illetve jelentős mértékben a 
képzőművészetével és az irodalmával is, mindazonáltal a továbbiakban a tánc és az 
építészet nagyobb szerepet kell, hogy kapjon. 3.) A tematikus súlypontoknál ismét 
említésre kerül a stratégiában egyébként is központi helyet elfoglaló kultúrák és 
vallások közötti dialógus (elsősorban az „Alliance of Civilization” 2013-2014-ben 
Bécsben megrendezésre kerülő éves közgyűlés előkészítése), illetve az emberi jo-
gok (kapcsolódva Ausztria tagságához az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában). A stratégia 
kitér az aktuális jubileumokra is, 2012-ben például Gustav Klimt és Arthur 
Schnitzler születésének 150. évfordulójára emlékeznek.  

 
Közép-Európai projektek központja – A Bécsi Collegium Hungaricum  
 
A kulturális diplomáciában (is) kiemelkedő szerepe van az egyéniségnek. A fen-

tebb idézett szerzők közül többen – Prőhle Gergely, Beke Mihály András, Sáringer 
János – komolyan foglalkoznak e kérdés fontosságával, mint a sikeres kulturális 
diplomácia „esszenciájával”.  

Hankiss János 1937-ben publikált munkájában24 a kulturális diplomáciai posztokra 
kinevezett személyek kvalitásait illetően elengedhetetlennek tartja az alapos művelt-
séget, a megfigyelőképességgel párosuló alkalmazkodóképességet, a szellemi rugal-
masságot, az emberi kapcsolatok szövésének mesteri tudományát, és azt, hogy a kivá-
lasztott személynek egyszerre legyen tudós hajlama és gyakorlati érzéke, legyen önálló 
és fegyelmezett. Mindez ma is érvényes. Korunk viszonyaihoz alkalmazkodva ehhez 
még annyit érdemes hozzátenni, hogy nem árt, ha az intézetvezetőknek van némi, a 
médiában szerzett szakmai tapasztalatuk, vagy legalábbis jól ismerik a médiumok vilá-
gát.25 Kritériumok, melyeknek tapasztalataim szerint a Bécsi Collegium Hungaricum 

                                         
24 HANKISS (1937). Idézi BEKE (2010): 125.  
25 Az osztrák médiával való sikeres együttműködésnek jó néhány példáját láttam Bécsben. Kiváló 

ötlet például a magyar programokat olyan nagy hagyománnyal rendelkező, nagy nézettségnek örvendő 
kulturális műsorokban propagálni, mint a Kulturmontag az ORF-en. Mind az elektronikus, mint az írott 
sajtóval való együttműködésben elismerésre méltó Méhes Márton teljesítménye. Az igazgatók kiválasz-
tásának kérdése a magyar kulturális diplomácia egyik komoly problematikája. Beke Mihály András is 
felteszi a kérdést: „Ki képviselje külföldön a magyar kultúrát?” Véleménye szerint a kulturális diploma-
ták kiválasztását tekintve – a kulturális intézetek felügyeleti jogáról folyó tárcailletékességi vitától nem 
teljesen függetlenül – kezdettől fogva az az elvi alapdilemma, hogy művész vagy diplomata képviselje-e 
a kultúrát külföldön. Tehát művészek, tudósok vagy pedig hivatásos diplomaták töltsék-e be a kulturális 
intézetek vezető posztjait? […] Az elismert művészek nyilván nagyobb tekintéllyel és befolyással rendel-
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jelenlegi igazgatója, Méhes Márton26 maradéktalanul megfelel.27 Az általam ismert 
elődök közül néhányról ugyanez elmondható.28  

                                                                                               
keznek, de nagy hátrányuk, hogy általában hiányzik külügyi gyakorlatuk és közigazgatási szakértelmük. 
[…] Jó megoldásnak tűnik az a javaslat, mely szerint amennyiben egy kultúrdiplomáciai poszt betöltésé-
re egy tekintélyes művészt kérnek fel, akkor célszerű melléje egy szervezésben és ügyintézésben jártas 
helyettest kinevezni. BEKE (2010): 124-125. 

26 Méhes Márton kultúrdiplomáciai tapasztalatokat többek között Berlinben szerzett, ahol a Colle-
gium Hungaricumnak négy éven keresztül volt igazgatóhelyettese. Bécsi kiküldetését megelőzően a 
Budapesti Andrássy Egyetemnek volt főtitkára.  

27 A kulturális diplomácia főbb irányelvei – Magyarország kulturális képviselete külföldön című 
anyag többek között a következő feladatokat, illetve megvalósításukhoz szükséges eszközöket említi: 
Magyarország pozícióinak erősítése a világban kulturális, tudományos és oktatási területen. Segíteni a 
kulturális eredmények és művészeti alkotások, tudományos innovációk szabad áramlását mindkét 
irányba. Az intézetek törekedjenek arra, hogy az adott ország intézményrendszerének szerves részéve 
váljanak. A pozitív arculat által kínált előnyök kiaknázása: Magyarország iránti érdeklődés és bizalom 
fokozása, tárgyalási pozícióinak erősítése, különösen a minőségi, fizetőképes turizmus (pl. fesztiváltu-
rizmus) élénkítése. Diplomáciai és gazdaságdiplomáciai érdekek érvényre jutásának elősegítése a kultú-
ra eszközeivel. Magyarországhoz való tartozás érzésének erősítése, illetve a magyarságtudat fenntartá-
sa a külföldön élő vagy tartózkodó magyarok körében. Nyitott, megbízható, innovatív, nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező, egyenrangú partner arculatának felépítése a kulturális kapcsolatokon keresztül. A 
közös történelem során felhalmozódott előítéletek eloszlatása és a félreértések tisztázása, helyette a 
közös, regionális kulturális-történelmi sorsközösség tudatának erősítése a szomszédos országokban. 
Kulturális párbeszéd szorgalmazása. A magyar kulturális képviseletek céljai eléréséhez szükséges eszkö-
zök közül néhány: Kapcsolattartás a fogadó ország Magyarországon működő kulturális intézetével 
és/vagy kulturális tanácsosával, közös, mindkét országban érvényes programok, projektek kidolgozása, 
működtetése. A Magyarország iránti érdeklődés felkeltése. Magyarországhoz köthető kulturális érté-
kek, tartalmak, üzenetek tudatosítása – sajátos magyar nézőpontból – a fogadó országban. A magyar 
kultúra, tudomány, művészet alkotóinak, közvetítőinek és értékei erre alkalmas elemeinek beillesztése 
a fogadó ország (régió) és amennyire lehetséges, ezen keresztül a világ kulturális-, tudományos-, művé-
szeti- és közéletébe. Nemzeti-állami kulturális, oktatási és tudományos intézmények közötti együttmű-
ködések kezdeményezése, fenntartása, közös projektek generálása, figyelemmel kísérése, támogatása. 
Kulturális, tudományos és oktatási területen működő civil szervezetek közötti együttműködések kez-
deményezése, közös projektek generálása, támogatása. Közös kulturális, oktatási és tudományos pro-
jektek létrehozása. Fesztiválok, kulturális seregszemlék, könyvvásárok és egyéb jelentős helyi és nem-
zetközi események közötti együttműködések kezdeményezése, kulturális, tudományos és oktatási terü-
leteken működő nyereségorientált cégek (ügynökségek, filmforgalmazók, produceri irodák stb.) tájé-
koztatása, informálása, esetleges bevonásuk az intézeti rendezvények finanszírozásába. Az intézet kép-
viselője, illetve a szakdiplomata személyes megjelenése és szereplése a fogadó ország olyan eseménye-
in, melyek fontossággal bírhatnak a kétoldalú kulturális és kulturális diplomáciai kapcsolatok fejlődése, 
valamint a helyi kulturális igények minél alaposabb megismerése szempontjából. Rendszeres kapcsolat-
tartás a fogadó országban működő külföldi kulturális intézetekkel, elsősorban, de nem kizárólag az 
EUNIC hálózaton belül. Közös programok és produkciók kezdeményezése és lebonyolítása.  

28 Megfogalmazódott bennem az elmúlt években egy kötet publikálása egykori és jelenlegi Collegi-
um Hungaricum igazgatókról, miután a mai napig ilyen publikáció nem jelent meg, és meglátásom sze-
rint – kikérve dr. Ujváry Gábor és dr. Méhes Márton véleményét is – ez tanulságos lehetne a későbbi 
igazgatók számára is. Dr. Ujváry Gábornak személy szerint nagyon sokat köszönhetek, mind bécsi kuta-
tómunkámban, mind itthoni terveim megvalósításában évek óta számíthatok kedves, megtisztelő tá-
mogatására. Az utóbbi években két volt kulturális intézet igazgatóval kiadásra került interjúkötet: A 
magyar kultúra szolgálatában. Bogyay Katalinnal beszélget Dvorszky Hedvig. Magyarnak lenni sorozat. 
Kairosz Kiadó, 2010. illetve Vonzáskör. Sunyovszky Sylviával beszélget Dvorszky Hedvig. Magyarnak len-
ni sorozat. Kairosz Kiadó, 2010. Ez utóbbit a Bécsi Napló 2011. március-áprilisi számában e tanulmány 
szerzője mutatta be.  



 
 

Pallagi Mária: „A kultúra a gyengéd érintés, a politika pedig nyers erő…” 

 
444 

„Az új igazgató a Bécsi Collegium Hungaricumot közép-európai „projekt-
irodává” szeretné fejleszteni”29 – ezzel az alcímmel jelent meg rövid portré Méhes 
Mártonról a Der Standard osztrák napilapban.30 Ez az elképzelés érezhető az igaz-
gató magyar EU-s elnökséghez és a Duna-térség stratégiához köthető kezdemé-
nyezéseinél is. Szándéka szerint, ezeket az eseményeket kulturális tartalommal kell 
megtölteni. A Bécsi Collegium Hungaricum programjai 2011 első felében teljes 
mértékben Magyarország EU-s elnökségéhez, illetve a Duna-térség stratégiához 
igazodtak. Az eseménysorozat kétségkívüli highlight-ja a Bécsben 2011. március 
10-11. között DUNA + – Új dimenziók, új szinergiák címmel megrendezésre került 
nemzetközi konferencia volt. Ez egyben a Duna Stratégia keretében, a Bécsi Colle-
gium Hungaricum kezdeményezésével megvalósuló Dunai Kulturális Klaszter első 
konferenciája is volt a magyar és az osztrák külügyminiszter fővédnöksége alatt.  

A Klaszter lényege Méhes Márton megfogalmazásában, hogy a Bécsi Collegium 
Hungaricum Duna-térségi partnereivel együttműködve egy olyan dunai kulturális 
klaszter megalapítását indítványozza a Duna Stratégia keretein belül, amely sok 
klaszter centrumaként platformot nyújthat a kultúra, gazdaság és a turizmus szá-
mára, hogy néhány pontban közös nevezőre juthassanak az együttes, hosszantartó 
fejlődés érdekében; egyúttal elősegíti az ezen szektorok közötti párbeszédet is. A 
Dunai Kulturális Klaszter a Duna-térségben már működő, illetve a jövőben létrejö-
vő kulturális klasztereknek a szövetségeként kíván működni, vagyis információs és 
szolgáltató központként lép fel a dunai klaszterek érdekében. A tervek szerint lét-
rejöhet egy hálózat, amely a kreatív gazdaság több területén is – mint például a 
fesztiválok vagy a kulturális turizmus - a Dunát, mint „szerethető” védjegyet 
(brand-et) definiálja, és egyben a megbízható, magas minőséget képviseli. 

A klaszter tagjai olyan új, kompetens partnereket, támogatókat és információ-
kat kapnak, amelyek segítségével nagyobb eséllyel érnek el sikereket, mintha kizá-
rólag önálló szereplőként lépnének fel. A klaszterhez csatlakozó fesztiválokkal, kul-
turális rendezvényekkel szemben támasztott követelmény a kiemelkedő minőség, 
a hitelesség, a rendezvények környezettudatossága és akadálymentessége.A Dunai 
Kulturális Klaszter céljait, módszereit, strukturális kérdéseit első alkalommal a fent 
említett konferencián vitatták meg, melyen a dunai országokból számos szakem-
ber vett részt a kreatív gazdaság és a kulturális turizmus területéről is.31   

                                         
29 A közép-európaiság gondolata Beke Mihány Andrásnál is szerepel: „A kulturális diplomácia alap-

vető kérdése a tartalmi prioritások tisztázása: a magyar kultúra külhoni bemutatása során egyáltalán 
mit kell bemutatni külföldön. Általános elvként sommásan megfogalmazható, hogy a 
kultúrdiplomáciának a magyar kultúra egészét kell képviselnie és megjelenítenie a világban, érzékeltet-
ve, hogy a magyar művelődés az európai kultúra szerves része és kiemelve közép-európai közvetítő sze-
repét.” BEKE (2010): 100. 

30 Die Töne zwischen Pécs und Bécs, Der Standard, Printausgabe 9. 2. 2010  
31 A Méhes Márton által jegyzett anyagot Józsa Márta bocsátotta rendelkezésemre. A konferenciához ld.: 

Danube Cultural Cluster, International Conference. DONAU +. Neue Dimensionen, Neue Synergien. 10-
11/03/2011, a Collegium Hungaricum kapcsolódó programjairól: Kulturfluss. Ungarn am Ruder. Das Wiener 
Programm zur EU-Ratspräsidentschaft Ungarns. Hrsg. von dem Collegium Hungaricum Wien, von der Bot-
schaft der Republik Ungarn und von dem Ungarischen Tourismusamt – Repräsentanz Österreich. 2011., illetve 



 
 

Háborúk, békék, terroristák. Székely Gábor 70 éves. Főszerkesztő: Majoros István. Szerkesztők: Faragó Gábor – Forgó 
Zsolt – Háda Béla – Madarász Anita, ELTE, Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2012. 
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A rangos előadók között szerepelt Erhard Busek, volt osztrák alkancellár, a bé-
csi Duna-térség és Közép-Európa Intézet elnöke,32 a dunai országok együttműkö-
désének elkötelezett híve, Peter Langer, az Európai Duna Akadémia vezetője, a 
Dunai Városok és Régiók Tanácsának koordinátora, a legrégebbi Duna-fesztivál, az 
ulmi Donaufest életre hívója. Előadásában arra mutatott rá, miért érdemes a Du-
nát egy egész régió kulturális márkájává, védjegyévé tenni. A konferencia mellett 
féléven át a Duna-tematikához kötődő színes, nívós programokat kínált a Bécsi Col-
legium Hungaricum „Kultúrfolyó – Magyarország az evezőnél” címmel.33 

2012-es aktualitás a közelmúltban Donaubootschaften címmel, a Balassi Inté-
zet a Bécsi Collegium Hungaricum kezdeményezésére megrendezett élő körkap-
csolás és közvetítés, melynek során a Duna-régió országainak diákjai juttathatták el 
üzeneteiket, Dunához kötődő élményeiket egymáshoz.34 

Antoine de Saint-Exupéry szép gondolata a kulturális intézetek credója is lehet-
ne: „Kultúrát ajándékozni azt jelenti, hogy szomjúságot ajándékozol. A többi ma-
gától jön.”35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               
A minőség védjegye: A Duna. Lobbiközpont és információs hálózat. Bécsben régiós kulturális klaszter 
létrehozásáról tanácskoznak. Magyar Nemzet, 2011. március 11. 14.   

32 Az Institut für den Donauraum und Mitteleuropa kiadásában a Duna Stratégiához megjelent egy 
kiadvány Kooperationsraum „Donau” – Initiativen, Projekte und Institutionen im Donauraum címmel. 
Wien, November, 2010. 

33 Néhány program a gazdag kínálatból: Cities on the River – Internationale Zeitgenössische 
Ausstellung; Franz Liszt: Christus Oratorium. Festkonzert zum Auftakt des Franz Liszt Gedenkjahrs, 
Stephansdom, 22. Jänner, 2011; Brücken auf der Donau-Fotoausstellung; Wie weit ist Budapest von 
Wien? Donauliteratur mit Jazz, Österreichisches Theatermuseum, 30. März 2011; Wie in den guten al-
ten Zeiten… und danach. Kaffeehausliteratur einst und heute. Café Museum, Wien, 6. April 2011; Un-
garn-Tage in Landeshauptstädten Österreichs; Danubius Fluvius Pictorum – Donau-Bilder. Interaktive 
Multimedia-Ausstellung in dem CH Wien; Europafest für Kinder und Jugendliche. Interaktive Informati-
onsveranstaltung. Eine Veranstaltung des Collegium Hungaricum Wien im Rahmen des EU-Festivals im 
MuseumsQuartier Wien, in Zusammenarbeit mit EUNIC Vienna, 6. Mai 2011; Von Mitteleuropa nach 
Paris. Kammerkonzert mit Solisten der Internationalen Donauphilharmonie. 19. Mai; Ungarische Frei-
lichtgalerie in der Wiener Innenstadt; Donau Design. Eine Internationale Ausstellung zur zeitgenössi-
schen Objektkunst und Raumgestaltung. CH Wien; Hungary Beach 2011. Gesamtkunstfestival aus An-
lass der EU-Ratspräsidentschaft. Strandbar Herrmann Wien. 

34 Az eseményről bővebben: http://www.balassi-intezet.hu/index.php?=87&cid=1757 (A letöltés 
dátuma: 2012. január 26.) 

35 BURJÁN Mónika (Vál.): A katedrális kövei. Antoine de Saint-Exupéry füveskönyve. Szeged, 2009. 92.  

http://www.balassi-intezet.hu/index.php?=87&cid=1757
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