Sár inger János
A magyar k ult ur áli s di plomácia j elene és j övoj e
Magyarország Európai Unióba történo csatlakozása
után több olyan dolgozat is napvilágot látott,
amelyeknek témája a magyar kultúra, a magyar
kulturális stratégia. Mindezek bizonyos értelemben
az útkeresést, a válaszok keresését is jelentik a 21.
század új kihívásaira, illetve a magyar kultúra
megújításának igényét is tükrözik. A dolgozat célja,
hogy a korábban napvilágot látott kulturális
stratégiákból és a mai kulturális diplomácia
helyzetelemzésébol kiindulva javaslatot tegyen a
kulturális diplomácia egyes elvi és konkrét
feladataira vonatkozóan.
A Harsányi László által jegyzett munkaanyag 2004.
júliusban jelent meg Magyar Kulturális Stratégia címmel1 , amelynek kiindulópontja a „ magyar
kultúr a elemzése, a hi ányosságok, adósságok számbavétele.” Majd rögtön hozzáteszi: „ Ennél i s
fontosabb támpontot jelentenek azonban a kívülr ol j övo igények és deter mi náci ók. A tör téneti és
nemzetközi mi nták tanul mányozása ar r ól gyoz meg, hogy a siker es kulturáli s politikák a
gazdasági, politikai adottságok és követel mények felismer ésébol, határ ozott alkal mazásából
táplálkoznak.” Az elso fejezet a globalizálódó világ és a Magyarország viszonyrendszerét elemzi,
az új világhelyzetet és a gazdasági trendet. Az EU-csatlakozás kapcsán megjegyzi „ Az EUcsatl akozás újr ar endezi a kapcsol atokat a Kár pát-medencében. Az új kör ül mények új
megvilágításba helyezik a magyar és a szomszéd népek vi szonyát: új típusú gondokat okozhatnak,
de a har monikusabb kultur áli s együttélés esélyeit is ígérik. Ugyanakkor javíthatj ák a határ on
inneni és túli magyarság kapcsolatait, er osíthetik a kor szer u, eur ópai távlatú „ gl obális” magyar
nemzettudatot. A magyar kultur áli s politika alaptétele, hogy nemcsak az or szág, hanem a tágabb
nemzet kultúrájára is vonatkozik.” A társadalom és a kultúra viszonyrendszerének elemzése
során állapítja meg a dolgozat, hogy a világszerte növekvo szabadido következtében
felértékelodnek az életmód kultúrával összefüggo elemei, emellett a kulturális fogyasztás egyre
inkább az üzlet hatása alá kerül. A tömegkultúra mellett a klasszikus kultúra egyes mufaji elemei
éppen a popularizálódás révén szélesebb körben is visszhangra találhatnak. Az elemzés a
kulturális színterek eltolódását az intézmények felol az otthonok falai közé (televízió, CD, videó,
internet) és az utcákra (fesztiválok) vizionálja, majd megállapítja, hogy ennek következtében
terjed a „cross -over”, illetve a mufajok közötti merev határok elmosódnak. Mindebbol
következoen annál komolyabb szükség van az országos és helyi kulturális alapintézmények
védelmére, illetve vonzóbbá tételére. A dolgozat a magyar sajátosságok között kiemeli, hogy „ a
magyar nemzeti kultúr a számos ter ületen, muvészeti ágban, a tudományos és médi anyilvánosság
keretei között a közel múltban és a jelen idoben i s vonzó és egyetemes ér tékeket pr odukált.” A
helyzetelemzés után a munkaanyag nyolc stratégiai irányt határozott meg: 1. a kulturális
vidékfejlesztés programja; 2. több kultúrát gyermekkorban; 3. új közönségek elérése; 4. az
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örökségvédelem cselekvési programja; 5. a kulturális örökség életközelibbé tétele; 6. a magyar
tehetség helyzetbe hozása itthon és külföldön; E szerint a fo tennivaló annak számbavétele, hogy
mely pontokon kell az eroket átcsoportosítani, illetve a fiatal muvészek kiválasztását segíto
ösztöndíjrendszert folyamatosan karban kell tartani. A kultúra kevésbé kanonizált tartományait
pl. sajtófotó, publicisztika, formatervezés, reklámgrafika, kabaré, DJ -k be kell emelni az ún.
klasszikus kulturális értékek közé a segítség minden eszközét felhasználva. Itt javasolják a
szerzok, hogy kétévente készüljön elemzés a magyar kulturális ösztöndíjrendszerrol, illetve arról,
hogy a magyar kulturális diplomácia cél- és eszközrendszerében hogyan érvényesült a kimagasló
tehetségek útjának egyengetése. A 7. stratégiai irány: a kortárs újdonságokkal a jövo
klasszikusaiért kívánatosnak tartja a jelenkori, gyakran kísérletezo és szélesebb közönségsikerre
ritkán számító muvészeti teljesítmények támogatását, mert egy részébol a XXI. századi hazai
muvészet megismételhetetlen teljesítménye, a jövobeni kulturális örökségünk törzsrésze. A 8.
stratégiai a kultúra, mint gazdaság- és versenyélénkíto hatására helyezi a hangsúlyt.
A dolgozatban a kulturális politika eszköztárának egyik eleme – a finanszírozás, az EU-ban rejlo
lehetoségek, a jogi szabályozás, a médiapolitika mellett – a kulturális diplomácia. Leszögezik,
hogy az euro -atlanti integráció kultúrák találkozását jelenti, amely világszerte muvészeti
alkotások piacának kibovülését is jelenti, és egyben kulturális túlkínálatot eredményeztek. Ebbol
következoen a magyar kulturális diplomáciának a növekvo lehetoségek, és az élezodo
versenyhelyzetben kell megkeresnie a lehetoségeit, illetve részt kell vállalnia az európai
kulturális együttmuködésbol – ún. harmadik országok irányában is. A kulturális diplomácia
felértékelodése a 21. században még fontosabbá teszi, hogy szervesen illeszkedjen,
együttmuködjön a diplomácia egyéb (politikai, gazdasági, turisztikai stb.) területeihez. Emellett a
kulturális diplomácia feladata a saját kultúra külföldi promócióján belül a magyar muvek minél
szélesebb külföldi megismertetésére, a fordítások és a külföldi megjelentetések támogatása. A
Kárpát-medencei magyarság helyzetét jelentosen átrendezi, hogy Magyarországgal együtt
integrálódott az EU-ba a határon túli magyarok több csoportja (Szlovákiában, Romániában,
Szlovéniában), de megno Budapest felelossége is az Unión kívül maradó magyarsággal
kapcsolatban. A dolgozat a diaszpóra, elsosorban a tengeren túli magyarsággal kapcsolatban a fo
gondot demográfiai természetében jelöli meg, ezért az állami és civil szféra szerves
együttmuködése szükséges.
Nem egészen két évvel késobb (2006. január) látott napvilágot a Szabadság kultúrája, melyet
Bozóki András akkori kulturális miniszter és munkatársai készítettek. Magyar kulturális stratégia
2006-2020 címu dolgozat. 2 A Bozóki által jegyzett Magyar Kulturális Stratégia nagyívu célja,
hogy kijelölje a következo tizenöt évre, a 2006-2020 közötti idoszakra a Magyar Köztársaság
kulturális politikájának stratégiai prioritásait és cselekvési irányait. Kiindulópontjai között említi,
hogy „ a kultúr a ver seny i s [ …] Minden kultúr a hódítani akar, meghódítani a közönségét. A
kultúr ár a támaszkodva er osödik meg mi nden közösség, bel ole tápl álkozik a nemzeti önbecsülés.
Csak a saj át kultúr ánkban otthonosan mozogva ér thetjük meg más közösségek világát,
életmódj át, alkotásait. A kultúra tár sadalmi integr atív funkciót is betölt: összetar tja a helyi
közösségeket, tartást ad az egyéneknek akkor is, ha ter mészeti csapások, tár sadal mi vagy
gazdasági válságok sújtják oket. Kultúr a nélkül nincs közösség, közösség nélkül nincs ember i
méltóság. A kultúr a identitás és kr eativitás.”
A meglehetosen eklektikus Stratégia legfontosabb alaptétele az esélyegyenloség, ezért a magyar
kulturális politika célja nem lehet más, mint elérhetové tenni mindenki számára a magyar
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kulturális értékeket életkortól, lakóhelytol és pénzügyi helyzettol függetlenül. A kultúra
fogalmába a szerzok beleértik annak intézményrendszerét és a nemzeti kulturális értékeket
egyaránt. A helyzetelemzés után négy stratégiai területet említ: a kultúra közösségteremto
szerepének erosítése (közösségek), a nemzet tárgyi és szellemi kulturális örökségének gondozása
(örökség), a kulturális alkotás korszeru intézményi feltételeinek kialakítása (kortárs kultúra) és az
esélyegyenloség biztosítása a kulturális javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésben (nyitott
kultúra). A dolgozat kiemeli a kultúra értéknövelo szerepét, illetve azt, hogy a 21. században
felértékelodtek a kreatív iparágak, és mindinkább bekapcsolódnak az oktatásba és a kutatásba. A
kutatás-fejlesztés, a találmányok a kulturális értékeket növelo tényezok. A Bozóki által jegyzet
dolgozat is kiemeli a 2004. januári megállapításokat, hogy Magyarország Európai Uniós tagsága
újrarendezi a szomszédsági kapcsolatokat a Kárpát-medencében, illetve a magyar kulturális
politika nemcsak az ország, hanem az egész nemzet kultúrájáért felelos: „ Az európai távl atú
magyar nemzettudat szorosabbra fonj a a határon inneni és túli magyar ság kapcsol atait: együtt
élhetünk szabadságunkkal és a feltár uló kultur áli s lehetoségekkel ” Majd késobb hozzáteszi, hogy
a kulturális politika kiemelt területe a nemzet mint kulturális közösség összetartó erejének
megtartása. Magyarország uniós tagsága – a szomszédos országokkal és a határon túli magyar
kisebbségekkel is közös – közép-európai régiós identitásunkat és európaiságunkat is közvetlenül
érinti, lehetoséget teremt önképünk modernizálására, nemzeti önbecsülésünk megerosítésére. A
kormányzat felelossége a Magyarország kultúrájára, a magyarság egészére jellemzo közös jegyek
óvása és európai megjelenítése, a magyar, magyarországi és európai kulturális közösség
hagyományainak megorzése és új értékekkel gyarapítása. E téren a kulturális politika feladata a
tudatos „brand -építés”, a sajátosan magyar muvészeti értékek nemzetközi érvényesülésének
támogatása, az egyedi kezdeményezéseken túlmutató sikeres muvészeti iskolák, sajátosságok, és
a jellemzo magyar mufajok helyzetbe hozása. A magyar kultúra hatékony, sokszektorú külföldi
megjelenítése szükségessé teszi a magyar intézetek hálózatának reformját. Maga a reform – írják
a szerzok – a külföldi kulturális intézetek hálózatának egységes arculatának kialakítása és az
adott ország társadalmának eroteljesebb megszólítása. A dolgozat kitér a partnerkapcsolatokra és
a kooperációra. Osztom a dolgozat azon megállapítását, hogy a sikeresség mértékegysége nem
csak a bemutatott produkciók, kiutaztatott muvészek és a róluk megjelent publikációk,
médiatudósítások mennyisége, hanem a magyar és külföldi kulturális szereplok közt létrejött
partnerkapcsolatok, elindított közös projektek száma, tartóssága, intenzitása lehet, hozzátéve a
médiaudósítások minoségének igényét is. Ma már nem csak az a fontos, hogy beszéljenek egy
eseményrol, hanem az is lényeges ki, mikor, hol beszélt vagy írt az adott eseményrol pozitív
kontextusban. A kulturális diplomácia klassszikus eszközrendszere mellett erosen fölértékelodött
a kapcsolatmenedzselés, a hálózatépítés, a projektkezdeményezés. A kulturális diplomáciának
számot kell vetnie azzal, hogy a nemzeti kultúra fogalma a szubkultúrák kialakulása révén
hihetetlenül kitágult, és neki e tág kultúrafogalommal kell dolgoznia. A szubkulturális átjárók
kialakítása során új energiák szabadulnak fel, új kapacitások kerülnek felszínre. Kiemelt
kulturális politikai feladat a magyarországi alkotások nemzetközi kommunikációjának,
forgalomképességének, illetve a fordítások fejlesztése. További kiemelt feladat a határmenti
együttmuködések támogatása, a határon túli magyar tehetségek további integrálása a magyar
kultúrába, valamint a határon túli intézmények bekapcsolása a magyarországi intézményi
hálózatokba.
2007. januárban tette közzé Prohle Gergely A magyar kultúra szerepe Magyarország nemzetközi
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politikai és gazdasági kapcsolatainak fejlesztésében címu vitaindítóját. 3 A dolgozat célja, hogy "a
meglévo adottságokat miképpen tudj uk az eddi gieknél jobban, tudatosabban kamatoztatni az
integr áci ós folyamatok domi nanci ája ellenér e továbbr a i s er oteljes nemzeti ér dekér vényesítés
jegyében." A dolgozat alapvetoen intézménypolitikai szempontból vizsgálja a kulturális
diplomácia jövobeli feladatait. A 2007. januárban – a dolgozat születésekor – még nem látott
napvilágot a Magyar Köztársaság külügyi stratégiája, amely azóta megtörtént. 4 A bevezeto után a
dolgozat egyik tézise, hogy "Kor unk nemzetközi r endszer ét a kül politika és a kultúr a egyre
intenzívebb összefonódása jellemzi." Lényegében ez nem más, mint a külpolitika konstruktivista
elméletének megfogalmazása, amely a kultúra, a nemzeti identitás, a nemzetközi szervezetek
külpolitikára gyakorolt hatására helyezik a hangsúlyt. Magyarország tehát, mint gazdag és
sokrétu kulturális hagyománnyal rendelkezo ország, a kultúra, mint külpolitikai tényezo
felértékelodésének egyértelmuen haszonélvezoje lehet. De a magyar kulturális diplomácia
dilemmája, hogy nem tisztázott mi is a pontos feladata a magyar külpolitika rendszerében. Prohle
ezt a következoképpen fogalmazta meg: " mindmái g nem siker ült feloldani azt a dilemmát, hogy a
kultur áli s külpolitika voltaképp mi is legyen: a politikai, kultur áli s, esetleg gazdasági klientúr aépítés, vagy az or szág kül politikai ér dekér vényesítésének hatékony eszköze." A következo logikai
egység megállapítása, hogy Magyarország kulturális nagyhatalom, illetve kulturális jelenlétünk a
világban lényegesen számottevobb, mint gazdasági eronk vagy számarányunk. E mellett a
magyar kultúra egy kis nép kultúrája, ezért "r á van utalva azokr a a nagyobb közvetíto
kultúr ákr a" . Különösen érvényes ez azokra a kulturális mufajokra, amelyek nyelvi kötöttségük
révén eleve egy szukebb közönséghez juthatnak csak el. A magyar irodalmi termékek elsosorban
a német közvetíto közeg által jutnak el a közönséghez – írja a szerzo –, a mellett, hogy a magyar
értelmiség elsosorban az angolszász világ véleményére figyel. Az Európai Unióban egyre
eroteljesebb az a nézet, amely szerint az EU nem olvasztótégely, hanem a nemzeti kultúrák
egymás mellett élése és az egymás kulturális értékeinek megismerését helyezi elotérbe. A határon
túli magyarok kapcsán a tanulmány fontosnak tartja a kölcsönösséget. A határon túli magyarság
kulturális értékei az államalkotó többség kultúrája ellenében értelmezodnek, még ha szándékuk
nem is ez. Ebben a kontextusban a dolgozat fontosnak tartja hazai nemzetiségeink kultúrájának
bemutatását – még ha számarányuk nem is hasonlítható a határon túli magyarságéhoz –, és
tekintsük a magyar kulturális külpolitika fontos eszközének.
Úgy tunik, megoszlanak a vélemények a magyar kulturális diplomácia helyérol a magyar állami
struktúrában, egyszerre a kulturális politika eszközrendszere és a külpolitika egyik eszköze.
Harsányi László a kulturális diplomáciát a kulturális politika eszköztárának egyik elemeként
értelmezi, amely az egyik lehetséges megközelítés. Egy másik értelmezés szerint az adott ország
külpolitikai stratégiájának meghatározásakor hozzárendelik az adott taktikai elemeket, illetve
azok eszközrendszerét. A klasszikus diplomácia idoszakában még nem váltak külön a
szakdiplomáciai feladatok. A modern diplomácia korában már politikai, gazdasági, katonai,
mezogazdasági stb. és kulturális diplomáciáról beszélünk. A kulturális diplomácia tehát a
külpolitikai célok végrehajtásának egyik lehetséges, ámde egyre fontosabb eszköze és nem
"bokrétája" – egyetértve Prohle Gergellyel – a külpolitikai és a diplomáciai tevékenységnek. E
mellett fontos megemlíteni, hogy napjainkban a külpolitika konstruktivista elmélete jelenleg igen
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elterjedt a külpolitikáról gondolkodók körében a racionalista, illetve neorealista elmélethez
képest. E mellett az Európai Unióban az egymás kultúrájának megismerését, párbeszédét
helyezik elotérbe az olvasztótégely elmélet helyett. Mindezek a tények tovább erosítik a
külpolitika és a kulturális politika eszközrendszerében a kulturális diplomácia fontosságát.

2007-ben készült el a Magyar Köztársaság külpolitikai stratégiai terve 5 , amelyben az Európai
Unió és a NATO mellett prioritásként jelölte meg a keleti és déli irányokat is: " A str atégia
egymást feltételezo és kiegészíto három foirányának cselekvési ker etét és alapj át az uniós tagság
adja. Fo partnereink az Eur ópai Unió tagáll amai és a szomszédos or szágok, az Amer ikai
Egyesült Államok és a NATO-szövetségesek. Magyaror szág különös gondot for dít
kapcsol atai nak, együttmuködésének ápolásár a a legfontosabb gazdasági, kultur ális és
civilkapcsol ati par tner or szágokkal. Ér deke az unión bel üli hatékony együttmuködés a vi segr ádi
or szágokkal, az EU -tag szomszédokkal, támogatva a még nem EU -tag szomszédok eur ópai
integr áci óját, illetve közeledését. Magyar or szág az Eur ópai Uni ó és a NATO által folytatott
pár beszéd ker etében, és a kétoldalú gazdasági ér dekek alapján fejleszti par tner i vi szonyát
Oroszor szággal . A kapcsol atok fejlesztése Kínával, Indiával, Japánnal, a Kor eai
Köztár sasággal." A magyar közigazgatás rendszerét tekintve jelenleg a magyar kulturális
diplomáciát az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Külügyminisztérium felügyeli. Az utóbbi
koordinálja – többek között – a külföldi képviseleteken dolgozó kulturális attasékat is. A KÜM
egyes állomáshelyekre kulturális attasét helyez, akiknek a feladata a fogadó ország és
Magyarország közötti kulturális kapcsolatok erosítése. A korábbi gyakorlat szerint kulturális
attasénak a kezdo diplomaták kerültek kinevezésre, hogy diplomáciai gyakorlatot szerezzenek.
Az OKM -ben a Nemzetközi Szakállamtitkárság feladata a kulturális diplomácia koordinálása. A
kétoldalú kulturális egyezmények és munkatervek az elmúlt években csak részben voltak
alkalmasak kétoldalú kulturális kapcsolatok tartalmi meghatározására. A pénzhiány és a gyakran
12 vagy 24 órás véleményezési határido az adminisztrációban az aláírt és érvényes
egyezményekben foglaltak megvalósulását nem segítették elo. Üdvözlendo, hogy az elmúlt 3 -4
évben az OKM a konkrét eredményekre törekedve újítja meg a bilaterális egyezményeket. Prohle
Gergely 2007. januárban írta: " A kultur ális diplomáci a felügyeletén továbbr a i s – nem
mar adéktalanul tisztázott kompetenci ák alapján – a Kül ügymi ni sztér i um (KÜM) és az Oktatási és
Kulturális Mini sztér i um (OKM) osztozik."
2007. március 1-jén került sor a Balassi Intézet létrehozására, amely jelenleg az OKM
felügyeletével muködik. A Kormány 309/2006. sz. rendeletében határozta meg a Balassi Intézetté
(BI) átnevezett intézmény feladatait. A tervek szerint a BI a British Councilhoz hasonló
intézmény lehetne, és a magyar kulturális diplomácia csúcsszerve lenne. A nemes célhoz
kormányzati akarat és pénz is társult. A British Council a londoni Foreigne Office
koordinációjával muködik, feladatai a brit kulturális értékek terjesztése a világban, illetve az
angol nyelv oktatása. A brit kormány a London számára fontos külpolitikai szempontokat
figyelembevéve a British Council intézményhálózatát felhasználva, és azzal összhangban helyezi
át a hangsúlyokat egyik helyrol a másikra. E mellett az angol nyelv iránti igény világszerte
növekvo tendenciát mutat, jelenleg több száz millióan beszélik, míg a magyar nyelvet jóval
kevesebben. A BI struktúráján 6 belül az Oktatási Igazgatóság végzi a magyar mint idegen nyelv
oktatását, a Támogatásszervezési Igazgatóság készíti elo a Magyar Ösztöndíj Bizottság munkáját,
a Márton Áron Szakkollégium a határon túli magyarok magyarországi felsooktatását segíti. A BI
5
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Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság koordinálja a külföldi kulturális intézetek, a lektorok és
vendégoktatók, illetve az oktatási és kulturális szakdiplomaták munkáját. Már korábban is fontos
célkituzés volt a magyar kulturális diplomáciában az egységes arculat megvalósítása, azaz a
jelenlegi külföldi kulturális hálózat minden tagjának (az OK szakdiplomatától a lektorig és
intézetigazgatóig) azonos megjelenése legyen. A British Councilt, de említhetjük a Goethe
Institutot vagy az Alliance Francaise -t is rendelkeznek marketing és PR tervvel, amelyeket
aprólékosan és professzionális módon évekre elore terveznek meg.
A BI államilag finanszírozott külföldi hálózata három részre tagolódik: Külföldi kulturális
intézetek hálózata (megkülönböztetve a Collegium Hungaricumot és a Kulturális Intézetet), a
szakdiplomata hálózat és a lektori-vendégoktatói hálózat. A 19 kulturális intézet négy
kontinensen (Amerika, Európa, Ázsia, Afrika), és 17 országban muködik. A Franciaországban
tartott évad sikere indította el a nagy kulturális évadok sorozatát Nagy -Britanniában,
Hollandiában, Olaszországban, Oroszországban, az elmúlt évben az USA -ban. Alapos
elokészítéssel szervezett külföldi kulturális évadoknak van létjogosultsága. E mellett egyes
célterületeken a kulturális hetek (esetleg hónap) hozhatja meg a várt sikert, illetve egy-egy
magyar fesztivál megrendezése hagyományteremtés céljából üdvözlendo lehetne. A koncentrált
megjelenés, a magyar kultúra több szegmensének egyideju megjelenítésének tervezésénél fontos
szempont a fogadó ország célközönségének (döntéshozók, illetve nem döntéshozók egyaránt)
igényeinek alapos felmérése és ennek alapján a helyszínek pontos meghatározása. A kulturális
programok külföldi megjelenítésében továbbra is fontos elem az érintett magyar hivatalok közötti
együttmuködésben rejlo lehetoségek, a szinergiák hatékony kihasználása.
Egyet lehet érteni a 2006 -ban napvilágot látott dolgozat azon elemével, hogy a sikeresség
mértékegysége nem csak a bemutatott produkciók, médiatudósítások mennyisége, hanem a
magyar és külföldi kulturális szereplok közt létrejött partnerkapcsolatok, elindított közös
projektek száma, tartóssága, intenzitása, a médiatudósítások minosége, illetve a külso
finanszírozás mértéke lehet. A sikeresség mérésénél a mennyiség mellett a minoség elvét célszeru
meggyökereztetni. Célszerunek látszik az adott országban muködo kulturális képviselet/képviselo
számára a konkrét feladatokat meghatározni és ezen feladatok végrehajtásának minoségét
értékelni. Képviseletenként a stratégiai cél eltéro lehet, illetve a fogadó ország és a képviselet
objektív adottságai is befolyásolhatják a végrehajtás minoségét. (Földrajzi távolság Budapesttol,
szállítási lehetoségek, rendelkezésre álló anyagi és humán források stb.) Nem túl szerencsés
kvantitatív módon minosíteni egy-egy képviselet muködését.
Az elmúlt évben zajlott a New York-i magyar intézet bevonásával az amerikai magyar évad.
Afrikai kontinensen Kairóban muködik a magyar nagykövetség kulturális tanácsosi hivatala,
amely egyrészt biztosítja kulturális jelenlétünket az Arab Liga vezeto országában, másrészt a
méltán világhíres magyar régészeti ásatások munkáját segíti. Ázsiában New Delhiben muködik
kulturális centrum, amely a világ egyik legnagyobb területén biztosítja a magyar kulturális
jelenlétet. A kulturális intézetek hálózata továbbra is Európa centrikus, itt 16 kulturális intézet 14
országban muködik. Két intézet Németországban (Stuttgartban és Berlinben) két intézet
Romániában (Sepsiszentgyörgyön és Bukarestben). Biztató, hogy sor került a berlini Collegium
Hungaricum új épületbe költözésére, a Római Magyar Akadémia bizonyos mértéku felújítására
és a varsói kulturális intézet új épületének átadására. Megfontolandó, hogy szükséges-e
Németországban két kulturális intézet vagy strukturális átalakítással hatékonyabb kulturális
jelenlét is elképzelheto. A kérdés nem terjesztheto ki Romániára, itt a sepsiszentgyörgyi intézet
további muködése külpolitikai szempontból is üdvözlendo.
A magyar kulturális kormányzat 2006 -ban hirdette meg a magyar kulturális expanzió programját,
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amelynek eredményeképpen három hullámban került sor az oktatási és kulturális szakdiplomata
hálózat kialakítására. 2006. novemberben a pekingi, sanghaji és tel-avivi, 2007. januárban a
belgrádi és zágrábi, 2009. februárban a madridi és abu-dhabii OK szakdiplomata foglalta el
állomáshelyét. Az OK szakdiplomaták a magyar külképviseletek hierarchiájába vannak
betagozódva, szakmai munkájukat a BI nemzetközi igazgatóság koordinálja. A belgrádi, zágrábi
és madridi szakdiplomaták hosszútávú feladata, hogy a fogadóországokban elokészítsék a leendo
kulturális intézetek létrehozását. E cél a szakdiplomata hálózat továbbfejlesztését kívánja pl.
office -ok (irodák) irányába. A madridi OK szakdiplomata további kiemelt feladata a 2011. évi
spanyol-magyar-belga EU elnökség kapcsán az együttmuködés elosegítése. A pekingi
(nagykövetségen) OK szakdiplomata állomáshely létrehozása indokolt, elég ha Kína
világpolitikai pozíciójára tekintünk, amely a magyar külügyi stratégiával is kompatibilis. A
sanghaji (fokonzulátuson) állomáshely létrehozását követo évben (2008) vette kezdetét a HudecÉv (magyar építész köré szervezett kulturális megjelenés Sanghajban). Az Abu-Dhabii OK
szakdiplomatát a tervek szerint további négy (Bahrein, Kuvait, Katar, Szaud-Arábia) öböl-menti
országban akkreditálják. A tel-avivi OK szakdiplomata Izrael állammal meglévo együttmuködés
szintjeit és formáit fejleszti.
Az államközi egyezmények, munkatervek értelmében jelenleg több mint 40 lektor, vendégoktató
dolgozik külföldi egyetemeken. A magyar lektorok feladata elsosorban, a magyar mint idegen
nyelv oktatása külföldiek számára, másrészt a magyar kulturális értékek, így a nyelv
népszerusítése a fogadó országban. A szomszédos országokban dolgozó (ide sorolható Szlovénia,
Horvátország, Szerbia, Szlovákia, Románia) magyar nyelvi lektorok munkája kiterjed a magyar
anyanyelvuek további képzésére is, a standard magyar megismertetésére, így az ott dolgozó
lektorok munkája módszertanilag is megosztott. 2007-ben vette kezdetét a Vendégoktatók a
magyar kultúráért program, amelynek célja, hogy a magyar lektorok számára pénzügyi forrás
álljon rendelkezésre a magyar kultúra értékeinek közvetítésére. A finanszírozás jelenlegi formája,
hogy a magyar nyelvi lektor megelolegezi a pályázaton elnyert összeget, amelyet a rendezvény
befejezése után kap meg. Ez a nagyobb lélegzetu kulturális megjelenést nem teszi lehetové,
másrészt egyes lektorok – még ha nyertek is – a Vendégoktatók a magyar kultúráért pályázaton
nem tudják a rendezvényt megelolegezni. Egy más típusú finanszírozási rendszerrel a nagyobb
események is megszervezhetové válnának.
A magyar állami finanszírozáson kívül számos külföldi egyetemen dolgozik magyar vendégtanár.
Magyar nyelvet oktatnak és muködik olyan intézet 7 , amelynek célja a magyar kulturális értékek
külföldön történo bemutatása. Az utóbbiak is megfelelo szakmai tapasztalattal rendelkeznek, az
ottani szakemberek ismerik helyi adottságokat, igényeket és a helyi viszonyokat, illetve
megfelelo kapcsolati tokével is rendelkeznek. A BI Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága 2007ben elkezdte az úgynevezett Társult Intézetek Hálózatának kiépítését, amely azon intézetek
struktúrába foglalását célozta, amelyek a magyar kultúra terjesztésével foglalkoznak külföldön. A
BI együttmuködési megállapodásokat írt alá az eszéki (2007) és a lendvai (2008) magyar
kulturális intézettel, illetve a Magyarkanizsán (2009), Krakkóban (2009) és Göteborgban (2009)
muködo intézetekkel. A külpolitikai stratégiánk szerint Magyarország hatékony európai
szomszédságpolitikát támogat, amely kiegyensúlyozott kapcsolatokat épít keleti és déli irányban.
A társult intézeti hálózat kiépítése a magyar külpolitikai stratégiával összhangban kezdodött el,
eloször horvát, majd szlovén és szerb partner bevonásával. A hálózat bovítése késobb svéd, majd
lengyel partnerekkel történt.
Az oktatási és kulturális, a külpolitikai, a gazdasági tárcák és a BI közötti lehetséges szinergiákat
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tekintve az OKM felügyeli a Balassi Intézetet. Az oktatási és kulturális tárca és a külügyi tárca
közötti együttmuködés zavartalan, a gazdasági tárca óvatosan távol tartja magát a kulturális
diplomáciától. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) hatáskörébe tartozó
tudományos és technológiai (TéT) attasék és a kulturális attasék munkájának összehangolása a
feladatok hatékony és racionális elosztását is szolgálná, illetve a megvalósításban kikerülhetoek
lennének a kompetenciák ütközése is. Az egyik lehetséges értelmezés szerint a külpolitikai
célkituzések végrehajtásának egyik eszközrendszere a kulturális diplomácia. A logikai sort
folytatva: a kulturális diplomácia hálózatának a külügyi tárcához való rendelésének egyik
lehetséges alternatívája. Ebben az esetben a kulturális diplomácia eszközrendszere akkor nem
szenved csorbát, ha a magyar külügyi tárca struktúrájában és a külföldi szolgálat rendszerében is
a megfelelo módon integrálódik. A másik megközelítés a kulturális diplomáciát a kulturális
politika eszköztárának egyik elemeként értelmezi.8 Ezen alternatíva szerint a kulturális
diplomáciát továbbra is a kulturális tárca felügyeli.
A stratégia hosszú -, közép -, és rövidtávon is tervezheto, megadva a prioritásokat és az ezekhez
rendelt eszközrendszert. E hármas stratégiai mátrix alapján választható ki több lehetséges
alternatíva közül a megfelelo válasz. A magyar kulturális diplomácia hosszútávú stratégiai célja
az egyetemes magyar kulturális értékek külföldön történo bemutatásán keresztül a
Magyarországkép, a Magyarország pozíciójának és együttmuködésének erosítése a Világban, az
Európai Unióban, szövetségi rendszerében és a közép-európai régióban. További cél lehet a
kulturális diplomácia mint a külpolitikai és a kulturális politikai célok végrehajtásának
eszközének a megerosítése az állami adminisztráción belül a felügyeleti és együttmuködési
kompetenciák meghatározásával. A finanszírozás tervezhetové tételével a hosszútávú szakmai
célok végrehajtása. A kulturális diplomáciában érintett tárcák közötti szinergiáinak hatékony
megvalósítása.
Rövid és középtávon szükségesnek tunik a magyar kulturális diplomácia három állami
finanszírozású hálózatának reformja. A hangsúlyok a magyar külpolitikai célokkal és a
lehetoségekkel szinkronban muködjenek. Ha a kulturális diplomácia jelenlegi belso
intézményrendszerét vesszük alapul (OKM, KÜM, BI) akkor rövidtávon célszeru lenne kulturális
diplomáciában érintett tárcák közötti szinergiáinak hatékony megvalósítása egy testület
létrehozása, amelyben képviselteti magát a külügyi, kulturális, sport tárca, a Balassi Intézet, a
Magyar Tudományos Akadémia, az NKTH. A testület élén egy nemzetközi és hazai tekintéllyel
rendelkezo személy állna. A hazai együttmuködések szempontjából továbbra is fontos a
Turizmus Zrt. bevonása a kulturális diplomáciába, és indokolt a közös finanszírozású és
szervezésu programok, programsorozatok kidolgozása.
Az egyik megközelítés szerint a kulturális diplomácia a külpolitika egyik lehetséges eszköze,
ebbol következoen a kulturális diplomácia földrajzi irányai kompatibilisek a külpolitika stratégiai
irányaival. A 2007 -ben elkészült magyar külpolitikai stratégia szerint a fo irányok: az Európai
Unió tagállamai, a szomszédos országok, az Amerikai Egyesült Államok, a NATOszövetségesek, a visegrádi országok, Oroszország, Kína, India, Japán, Koreai Köztársaság, illetve
a déli és keleti irány, valamint Magyarország különös gondot fordít a határon túli magyarságra. A
kulturális intézetek hálózatának reformja esetében tehát az egyik kiindulópont a magyar
külpolitikai érdekek figyelembe vétele, a másik a rendelkezésre álló objektív eszközrendszer (pl.
anyagi eszközök). A 2007 -ben létrehozott OK szakdiplomata rendszer megfeleloen flexibilis és a
kulturális intézethez képest olcsóbb ahhoz, hogy egyes kulturális intézetek által végzett
feladatokat OK szakdiplomaták lássák el. Adminisztratív szempontból a legmegfelelobb forma a
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magyar külképviseletek mellett a kulturális tanácsosi hivatalok létrehozása tunik, esetleg Kairó
mintájára. Lényegében "office"-kat, lenne célszeru létrehozni, amelyek személyi állománya
bovítheto és szukítheto, annak függvényében, hogy milyen típusú és mekkora volumenu
programot valósít meg az adott iroda. 9 Mindez a szakdiplomatákra is ösztönzoleg hathat, hiszen
minél nagyobb volumenu rendezvényt szervez, annál inkább bovül a rendelkezésére álló
eszközrendszer. Elso fázisban egyes OK szakdiplomata állomáshelyeket (pl. Madrid, Belgrád,
Zágráb) hivatalokká lehetne bovíteni, amely lehetoség szerint, adott esetben (a célokkal
szinkronban) továbbfejleszthetok kulturális intézetté is.
Megfontolandó a szófiai kulturális intézet átszervezése OK szakdiplomata kihelyezésével. A
távol-keleti országok közül (Kína mellett) Japán és Dél-Korea világpolitikai jelentoséggel bír.
Elképzelheto lehet OK szakdiplomata kihelyezése Tokióba és/vagy Szöulba. Az Európai Unió
egyik kiemelkedo stratégiai partnere Törökország, amely Magyarországgal kituno kapcsolatokat
ápol. Oktatási és kulturális szakdiplomata küldése Törökországba a kulturális relációkra és ennek
hozadékaként más területekre (pl. gazdaság) ösztönzoleg hatna. Isztambulban a 20. század
legelején muködött magyar kulturális intézet, amelyet az elso világháború elsodort, illetve
Ankarában jelenleg is muködik magyar nagykövetség. A Törökországban létesítendo OK
szakdiplomata állomáshely konkrét kidolgozása esetén politikai okokból felmerülhet
Görögország is. Azokon a területeken, amelyekkel Magyarország politikai és/vagy gazdasági
kapcsolatai nem szorosak a kultúra és ezzel szoros összefüggésben a kulturális diplomácia
szerepe felértékelodhet. A kultúra bizonyos értelemben kompenzálhat, illetve a kulturális
diplomácia a kapcsolatok szorosabbá tételének eszköze lehet. Ilyen terület Dél-Amerika
(Argentína, Brazília), ahol jelentos számú magyar vagy magyar származású diaszpóra él, illetve
Kanada, amellyel a kapcsolatok szorosabbra fonása komoly gazdasági lehetoséget rejt magában.
További fejlesztési irány lehet a Mahgreb országok (pl. Algéria, Tunézia), amelyekkel az 1980-as
évek végéig Magyarországnak kituno kulturális (elsosorban oktatási és tudományos) kapcsolatai
voltak. Számos fiatal mahgreb országbeli fiatal tanult Magyarországon, akik megismerték a
magyar nyelvet és kultúrát, illetve léteznek intézményközi kapcsolatok is (elsosorban
egyetemköziek). Mindez alapot biztosít és egyben több kapcsolódási pontot is jelent a magyar és
a maghreb országok közötti kapcsolatrendszer fejlesztésére. Az anyaországban és a határainkon
túl élo magyarság függetlenül attól mely ország állampolgára a magyar kulturális nemzet teljes
jogú tagja. Az egyetemes magyar kultúra az anyaországban és az anyaországon kívül élok
kultúrája. Fontos szempont tehát, az anyaországi magyar kultúra külföldi bemutatása mellett a
határon túli (nem csak a szomszédos országok) kulturális értékeinek a bemutatása is.
A koncentrált magyar kulturális megjelenés célterületei lehetnek: Közép-Európa ( V4 országai),
Dél-Európa (Horvátország, Szerbia, Szlovénia), Nyugat-Európa (Komoly elokészíto lépések
történtek ebbe az irányba), Maghreb országok. A V4-es országok együttmuködésében számos
lehetoség rejlik, amelyek kihasználása a hálózat tagjai számára ösztönzendo. Célszeru a határon
túli magyarság kultúrájának bemutatása kapcsán is a kölcsönösség (Prohle), azaz
Magyarországon élo nemzetiségek kultúrájának bemutatását hazánkban. A szakmai programok
megvalósításához nélkülözhetetlen a biztos anyagi háttér megteremtése. Az állami finanszírozás
mellett az együttmuködések, több partnerrel megvalósulásra kerülo kulturális megjelenés felé
tolódhatna el a hangsúly.
Dr. Sáringer János a Szegedi Tudományegyetem oktatója
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Projektfinanszírozási rendszerben muködhetne az adott office.
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