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,,Szí vesen látnak minket ebben az orsÁgban"
Beszé lqeté s Dr_ Brigitte Kaiser-Derenthal asszonnqal, a budapesti Coethe |nté zet iqazgatónfié vel

,,Az I95l.ben alapí tott müncheni szé khe|yí í  Goethe Institüt a világ legnagyobb, né met nyelvet é s kültú rát
közvetí t  szervezete. Hetvenöt oí szágban t2ó inté zete szervez kulturálls programokat, nyelvtaní olyamo-
kat, segí tl a tanárokat, az egyetemeket s az inté zmé nyeket a né met nyelv oktaüisában é s id szeí í í  é rte-
sülé seket bocsát rendelkezé sükte Né metorságról" - olvasható az I988_ban alapí tott budapestl lnté zet
honlapián. Budapesten, az Andrássy ú t 24. alatt m köd  tnté zmé nynek Dr, Brigltte Kaiser-Derefithal sze-
mé lyé ben né hány hónapia ú i igaz€atóia van, aki szí vesen válaszolt ké rdé setnkre.

- Miel í l átvette a budapesti ház |ezü&é t hé t eszlendeiq a ké p enné l árnyaltabb A tanfolyamok dí ]té telei Ugyan,
bo\hi Caethe lnté zel iqazqalója |alt, Mi a leqÍ anlosabb É ii- is az Európában szokásosakhoz igazodnak, amjt vi-
lilnbsé q eqa nómelarszóqi ós eqa küIí öláön m h d  inlé zel iió- szont sok diák nem tud megfizetni AZ állam Viszont a
z ll? kö]tsé gveté si pé nzekb ] ösztöndí iat biztosí t számuk

- A hazai inté Zetek munkáiáró] a megé rdemehné l rá s az í gy kapott anya€i támo€atás segí tsé gé Vel ta-
kevesebbet tld á nagyközónsé g. Nos a szöVetsé gi nlllhatnak nálUnk illetve a szakké pzé süket bjztosí tó
Kóztársaságban 1' Goethe lnté Zet mú ködik FeIada, inté Zmé nvekben
tuk a né met nyelV oktatá,
sán, meglaní tásán ke,
resztül a né mel ku]tú ra
köZvetí té se ápolása
Ezeknek az inté zeteknek
é vente huszonötezer - a
világ szinte minden or,
szágából é rkez  - ha]Iga,
tója Van Nágy többsé gük
szakmai ké pzé sé nek, il,
letve át_ é s továbbké pzé -
sé nek megkezdé se el tt
a felkí nált tanfolyam-
okon megtanüliá a nyel,
vet Ezután kövelkezik a
már emlí tett szakké pzé s,
ame]ynek sjkeí es befeie,
zé se után már szakern,
berké nt té rnek vissza ha-
záiUkba Né metországj
tanózkodásuk aIatt nem-
csak szakmát é s nyelvet
tanulnak, haneí n megis-
merjk az országot annak
kultú í áiát is. Ebben a fo-
]yamatban nagyon fon-
tos a kultú rák találkozá-
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- Igen, é n magam pá-
lyáztam meg a budapestj
álláshelyet, Az elhatáro,
zás már körülbelü1 tí z é ve
megszü]etett bennem
Akkoriban a párizsl inté -
Zet rnUnkaláIsa Vo]tam
onnan látogattam el Bu
dapestí e, é s bár turlsta
ké nt iöttem, mint vé rbeli
,,Goethé s" termé sZetesen
elmentem a coethe lnté -
zetbe is Nem is remé l_
tem de ú gy esett Dr
Barbara SitZ társa5ágá,
ban ré szt vehettem né ,
hány programon A ta]á]_
kozások lé gköre é s  szin _

te, barátságos fogadtatá-
som ú gy megkapoü
hogy megfo€adtaí n: egv-
szer itt fogok dolgozni

Mi jellenzi a Budapenen
m köd  inté zetel?

Iullam, FranciaaEzáa-
ban, Aix-en-Prolance-ban daktaráltan ósszehasonlí tó ka-
dalanlud1má ljbó| 1978-ban eqaekfui tavábbhé W^en
l)eí tem ré szl Pekingben l972-ben caethe lntheti szahla-
nárké p 1en idejé n ismerlem meg közelebbra a
kullú rinlé ze! nuhkáját sa5-ben eqaike \Dltam az akftari
í  várcs, BOnn Coeú e lnté ze| alapí tóinah 1986,1992 hö-
/öl, a pa 75i l4lPzl hulluru\< p,aE7malin vl,t < mun- 
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sa, a sokat emlegetett kültú raköz] párbeszé d, amely
hitem szerint egyrnás megé rté 5é nek egyik biztosí té ka

- Milaef, í Orrásból biztasí tiák az inlóulek m köd&é nek
afiaaqi í elté teleit?

A Goethe ]nté zetek fenntartója a né met külügyrni-
niszté riUm, A kü]földön m köd k költsé gveté sük eey-
haí madát maguk gazdáikodják ki, ké lharmadát a
fenntartó biztosí tia, A belföldiek nem kapnak állami
támogatást, a tanfolyamdí iakból kell fedezniük n kö,
dé sük kö]tsé geit. Azt azé ll hazzá kell tennem, ho€y a
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- El ször is, Viszonylag fjatal inté zet ifiú  munkatár
sakkal. Másodszor: szí vesen látnak m]nket ebben az
országban, már pedig, ha számí tanak ránk, ha szüksé g
Van ránk, ez í nunkák ]egfontosabb, legszebb el felté -
tele, ltt nem kell missziós munkát vé geznünk A ku]tú -
rák találkozásában igazi párbesZé det fol},,talhatunk.
Pontosan ez az, amit a külturális sokfé lesé g ilánt el,
kötelezett Goethe lnté zetek alapelve megfogalmaz,
Eláí ulok eey titkot] a legtöbb pályázat a bUdapesti in-
té zet állé shelyeire é rkezik be
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Milaen praqranaftat
kí nálnaft az é rdekl d -
nek a követhez  hónapok,
ban?

- Kezdem mindiárt
a legé ldekesebbe]: Ja-
nuár e]ejé n nyitottuk
mel a ,Fedezu Í eI a né ,
netet - a fié mel aell)r 
szóIó hiállí tásón|' cí fi 
Lárlat Ez az e€é sz vj-
lácot beutazó mUlt j,
mé dja_proiekt a ma€a
eszközejvel ázt láttat-
ia hogy mi é rdekli az
embereket a né meL
nyelvbóJ. é ljenek bár_
mely táján is a Vilác_
nak A kiállí tás szavak_
kal é s szavak né lkü1
szokatlán módon dol-
goZVá fe] a nye]V_ é 5
olsZágismereti té má
kat Megí té lé sem sze-
rjnt ismeretgazda€on,
szórakoztatón, hUmorosan mutatja be a né met nye]V
különb z  szempontiait Mivel ily módon láthaló
hallható é s áté lhet  a nyelv, iskolai osztályoknak é s
diákcsoportoknak kiváltké pp ajánliuk megtekinté sé t
Hadd emlí tsem meg, hogy egy másik kiállí táson már-
cius eleié ig ]átható Alexander Polri,l munkáia a 99
ré szb l áiló frí Z a MEo Kortárs M Vé szeti gyú ite_
mé nyben. A m vé szt Wystan Hugh A.uden másodjk vi,
lágháború  idejé n í rt Verse ihlette me€, A társadalom
elembeftelenedé se arra ké sztette, hocy leróia tisztele-
té t a kuhú rtörté net nácy gondolkodói el tt. lnté ze_
tünk Galé riájában ielenleg ké t ma€yár m vé sz, HOr_

l,ú í tli lldikó é s K sxplha csj||a kiállí lása látogalható
,,organikus minima]izmUs" cí mmel bemutatott grafi-
káik é s installációik a fiatalon elhunyt EVa HP55e mUn_
kásságának állí tának emlé ket

szeretné m kiemelni, hogy a 2002_es esztendóben,
az Örökmozgóban folytátódik a ,,SPí p,ls /3/i" filmsoro-
zat aminek kereté ben az elmú lt é vek né met filmter-
rné 5é t kí vániuk bemutatni a magyar közönsé gnek, ez-
ú ttal nemcsak BUdapesten, hanem az ország tóbb Vá-
rosában is.

- szám(thatunh-e é rdehes ir\dalmi rehdez|é naekre?

- Mint rninden szezonban, ezú tta] is lesznek ké t-
nye]v  felolvasóestek, A,,Hogyan látja korát az ú i í ró-
nernzedé k?" sorozat februári rendezvé nyé n Malin
schwerdtí eqer lesz a Vendé g, aki ,,Könnyú  lányok"
1Leichte Mádchen) cí m  elbeszé lé s-köteté b l olvas
fel nemcsak Budapesten, hanem Veszpré mben é s
Gyulán is, Az Eckerfuakn há|óház irodalmi matiné ]a a
né met nyelV  sVá]ci irodalommal foglalkozik, Minden,
kit szeretettel látunk a rendszeres iroda]rni el adáso,
kon, kiállí tásokon é s Caí é  Phila beszé lgeté seken 'Ha

leszáll az é i", ez els  idei beszé lgeté s té máia. Arra ke,
res Vá]aszt, hogyan fest a mindennapok másik oida]a,
Mások leszünk-e, más arcát mUtatja-e a Váí os, á Világ
ha besöté tedik é s |*zá|| az é j?

Tervezneh tud,mdnuas lahácshüásakat is?
AZ ú ionnan alapí tott Andrássy Egyetem elóadás_

sorozatának kereté ben Dr lüg |a tzen, á Nemzetközi
Schelling Társaság elnöke tart elóadást Schell]ng
í í ásaira támaszkodvá az é sszer  gondolkodásra ne,
ve]é sr l

- Eqqültn ködnek,e é s ha iqen, nela terüLeteken más kul-
lurális inté zelekhel?

AZ eUrópai kulturális inté zetek iól kié pült hálóza-
tában á bUdapestl Goethe Inté zetnek is megvan a ma-
ga helye, Nagyon örülók annak hogy együttmú kö-
dünk az osztrák Kulturáljs lnté zettel a né met nyelv é s
irodalom köZvetí té sé ben szoros kapcsolatunk Van a
Franciá kulturális ]nté zettel is, közösen szeretné nk
p. djJl ber lrJ-l ,o lé Te, é 5'1.1 cl" l ]elve1 5.1gdllö
,,Arie" közszolgálati adól Mindké t inté Zrné ny pro€ram-
jában kiemelt helyen szerepel a n,Ámet_francia
,,]ugendwerk" \né mel-í rancia ifiú sáci kapcso]atokat
ápoló egyesü!et) munkáiának eí edmé nyeinek ismer,
teté se Egé szen ú j köZös vállalkozásunk a ielké p é né -
k  né met,francia kön}vtár,igazolVány, Amennyiben
Valaki beirátkozik a né met kónyvtárba, belé p iecye
egyú ttal a francia kónlMáí ba js é Wé nyes é s megfor-
dllV" lq Jcy ,l19,em, e, io l,e/denel ,elé . oz europoi
kultú rá közvetí té sé ben.

- Kö'z nöm a beszé lgel&t)

- É n is szeretné k köszönetet mondani a né met
nyelv é s kultú ra iránt tanú sí tott é rdeklódé süké rt

srábó kataltn

A Goethó Inté zet napsütötte teiásza a budápesti Andrássy Úton
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