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Egy modern, világra nyitott kultúrnemzet képének köz-
vetítése áll az osztrák kulturális külpolitika középpont-
jában. Ausztria mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra,
hogy legtágabb értelemben vett kultúráját minél széles
körben ismertesse meg. Ebben a szellemben nyitotta
meg kapuit 1976-ban az Osztrák Kulturális Intézet is. A
késõbbiekben aztán – az országkép
egységes megjelenítésének elõsegí-
tésére – megszületett a valamennyi
külföldön mûködõ osztrák kulturális
képviseletet átfogó Kulturális Fó-
rum (Kulturforum) elnevezés.

– Mi indokolta az új elnevezést?
– Mivel abban, hogy egy ország-

ról milyen kép alakul ki a világban,
a kultúra kiemelkedõ szerepet ját-
szik, intézményei, s a bennük folyó
munka is felértékelõdik. Amennyi-
ben azt akarjuk, hogy Ausztriát a
világon mindenütt modern
kultúrnemzetnek tekintsék, ezt a
benyomást egységesen kell kelte-
nünk. Ez a felismerés tette szüksé-
gessé, hogy 2001 májusától min-
den külföldön mûködõ osztrák kul-
turális intézmény és a külképviseletek kulturális osz-
tályai is egységesen Kulturális Fórum néven képvisel-
jék Ausztria kulturális külpolitikáját.

– Jelent-e a névváltozás hangsúlyeltolódást, illetve új célo-
kat is?

– Talán annyiban, hogy bár a megjeleníteni kívánt
kép ugyanaz, ám a közvetítés módja, eszközei a befo-
gadó ország, a kétoldalú kapcsolatok hagyományai-
nak megfelelõen változik. A cél mindenkor az, hogy a
helyszíntõl függetlenül minél szélesebb réteghez tud-
junk szólni.

– Melyek ennek a kulturális külpolitikának a legfontosabb
alapelvei?

– A közelmúltban az új osztrák kulturális külpoliti-
káról folytatott vitában a több központi elem is kikris-
tályosodott. A kultúra határozza meg Ausztria képét a
világban. A legtöbb ember a kultúrán keresztül talál-
kozik elõször magával az országgal. A kultúrpolitika a
nemzetközi verseny része, következésképpen az ország
elemi érdeke a cselekvõ kulturális külpolitika. Ez
utóbbi a globalizációt és a szabványosodást tekintve
azt jelenti: biztosítania kell, hogy Ausztria megõrizze
önálló arculatát és eredetiségét. A kulturális külpoliti-
ka szerves része a nemzetközi konfliktus-megelõzés-
nek és az esetleges viszály utáni helyzet kezelésének.
Az aktív kulturális külpolitikában tehát nagy a jelentõ-

sége, hogy az adott állam bemutassa kulturális sok-
színûségét az európai térségen belül, s erõsítse a tör-
ténelmileg meghatározott és kialakult kultúrpolitikai
intézmények és partnerek együttmûködését külföld-
ön, ugyanakkor azonban õrizze meg saját kulturális
hagyományait.

– A kétoldalú kapcsolatok mely terüle-
teit fogja át a Kulturforum?

– Magyarországnak határozott
Ausztria-képe van, amely a magya-
rok többségénél inkább turisztikai
és muzeális elemekbõl áll össze.
Ezek a klisék ugyan beépültek a tu-
datba, de módosíthatók, árnyalha-
tók. Feladatunk tehát úgy szól,
hogy bõvítsük, egészítsük ki és mé-
lyítsük ezt a képet. Elõtérben ter-
mészetesen a kulturális együttmû-
ködés áll, ahol a hangsúly a kor-
társ osztrák mûvészetek lehetõség
szerint átfogó bemutatásán van.
Elsõként említem a táncmûvésze-
tet és táncszínházat, azután a kor-
társ zene valamennyi formáját,
majd a film- és fotómûvészetet,

valamint az új építészetet. A projektek megvalósításá-
ban szorosan együttmûködünk a magyar társintézmé-
nyekkel: a múzeumokkal, kulturális központokkal,
koncertirodákkal. A Kulturforum saját termeiben csu-
pán elõadásokat és irodalmi rendezvényeket tartunk.

– Mi a jellemzõje a két ország tudományos együttmûködésé-
nek?

– Még nemzetközi összehasonlításban is különö-
sen szoros a kapcsolat az oktatás egész területén.
Ebben az esztendõben tizenöt osztrák lektor dolgo-
zik a magyar egyetemeken. A rendszerváltozást köve-
tõ években számuk egyébként meghaladta az ötve-
net. Négy egyetemen – Szegeden, Pécsett, Debre-
cenben és Szombathelyen – mûködik Ausztria-
Könyvtár, melyeket az osztrák állam, pontosabban a
Szövetségi Oktatási-, Tudományügyi- és Mûvészet-
ügyi Minisztérium, valamint a szövetségi Külügymi-
nisztérium tart fenn. A Kulturforum foglalkozik a
magyar ösztöndíjasokkal is. 1997-ben a nyelvi osz-
tály kivált az akkori Osztrák Kulturális Intézetbõl és
azóta szervezetileg önálló formában, mint „Öster-
reich Institut” folytatja munkáját.

– Milyen eredményeket könyvelhetnek el a Kulturforumok az
átszervezés óta?

– Alig egy esztendõ telt el azóta. A nemzetközi ta-
pasztalatokat kiértékelni csak a külföldön mûködõ
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osztrák kultúrintézetek õszi tanácskozása után lehet.
A már régebben mûködõ budapesti Kulturforum ese-
tében az átszervezés nem annyira a kétoldalú kapcso-
latokban érezteti hatását, mint inkább az új lehetõsé-
gek kiaknázásában. Gondolok itt elsõsorban Kelet- és
Közép-Európa államainak „Plattform Kultur Mittel-
europa” elnevezésû együttmûködésére, az intézet ru-
galmas, változó igényekhez igazodó munkájára.

– Véleménye szerint milyen kihatása lesz a Kulturforum te-
vékenységére, ha Magyarország – reményeink szerint hamaro-
san – az Európai Unió tagja lesz?

– A kultúra és az oktatás-mûvelõdés területén Ma-
gyarország már most is sok uniós program (például: a
CEEPUS, a SOKRATES) résztvevõje. Országuk belépé-
se után a kétoldalú kapcsolatok nézetem szerint nem
sokat fognak változni. Annyi azonban már most bizo-
nyosnak látszik, hogy együttmûködésünk némely terü-
letén várhatóan kevesebb bürokráciával kell majd
megküzdenünk. Könnyebb lehet például a kiállítási
anyagok szállítása, egyszerûbb a lektorok és vendég-
tanárok tartózkodási engedélyének kiadása. A közép-
európai államok és Magyarország, valamint Ausztria
közös projektjei nagyobb hangsúlyt kaphatnak.

– Véleménye szerint milyen szerepet játszanak a kétoldalú
kapcsolatok globális rendszerekben?

– Jelentõségük a globális rendszereken belül semmi
esetre sem csökken. Az államok megint erõteljesebben
hivatkoznak saját – másokétól eltérõ – kultúrájukra, ám
a nemzetállami határok egyre kisebb szerepet játszanak
a tudományos és mûvészeti életben. Esély kínálkozik
arra, hogy az emberi együttélés gazdagságaként mutat-
kozzék meg a kulturális sokszínûség, megszûnjék a
másságtól, az idegentõl való félelem. Alapjául az a
meggyõzõdés szolgál, hogy a kultúra a kommunikáció
folyamatának szülötte, s ez feltételezi az együttmûkö-
dõk gyümölcsözõ, termékeny partneri kapcsolatait.

– Melyek a súlypontjai a Kulturforum Budapest következõ
negyedévi munkájának?

– Két területen két nagy kiállítást és két tanácsko-
zást említenék. Szeptember végén nyílik a budapesti
Néprajzi Múzeumban a „Alle verwandt – alle verschie-
den” címû kiállítás, amely eredetileg az UNESCO pro-
jektje. Témája az emberi evolúció, a migráció és hu-
mángenetikai leletek kutatásának legújabb eredmé-
nyei, illetve az ezekhez sajnos szorosan hozzátapadó
fajgyûlölet, idegengyûlölet kérdése. A tárlatot filmek,
elõadások és múzeumpedagógiai programok egészítik
majd ki. Ugyancsak szeptemberben mutatkozik be a
MEO-ban az osztrák építészek legifjabb nemzedéke. A
novemberi „Leitha und Lethe” tanácskozáson az Oszt-
rák-Magyar Monarchia korának etnikai összetétele és
irodalma összefüggései kerülnek szóba. Decemberben
a „Paradigma Közép-Európa” elnevezésû nemzetközi,
tudományágak közötti kutatási program, éves közgyû-
lésére kerül sor.

– Engedjen meg néhány személyes vonatkozású kérdést is!
Mikor és hogyan indult el ezen a pályán?

– 1975-ben, amikor befejeztem germanisztikai és
színháztudományi tanulmányaimat, doktori fokozatot
szereztem, a szövetségi Külügyminisztérium Kulturá-
lis Fõosztályán kezdtem el dolgozni.

– Mely országokban és mely területen képviselte eddig Auszt-
ria kulturális külpolitikáját?

– Az Amerikai Egyesült Államokban, az Angliában és
most Budapesten. Feladataim – akár Bécsben, akár az
említett országokban – mindig rendkívül sokrétûek,
sokszínûek voltak, most is azok. Dolgoztam a tudomá-
nyos csere és a kulturális együttmûködés területén, de
leghosszabb ideig a nemzetközi kiállítások és kortárs
képzõmûvészet kérdéseivel foglalkoztam, Bécsben.

– Köszönjük a beszélgetést!

Szabó Katalin
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