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Napirendi javaslat  
 

1. Tájékoztató a magyar kulturális diplomácia intézményi szervezetéről és 
működéséről  
Előterjesztők: 
Íjgyártó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális és 
tudománydiplomáciáért felelős államtitkára  
Dr. Hammerstein Judit, a Külgazdasági és Külügyminisztérium külföldi 
magyar intézetekért és nemzetközi oktatási kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkára 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Demeter Márta (MSZP)  
Mesterházy Attila (MSZP)  
Vona Gábor (Jobbik)  
 

 
Helyettesítési megbízást adott 

 Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) Bartos Mónikának (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről  

Csizi Réka, a bizottság munkatársa  
Gódor Szilvia, titkárnő 
 

Meghívott 
 
Hozzászóló 

 
Íjgyártó István államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium) 
Dr. Hammerstein Judit államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 38 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelt Bizottság! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a bizottság 
minden tagját. A napirendi javaslatot mindenki megkapta. Hadd tegyem fel 
szavazásra a kiegészítést. Szavazásra kell bocsátanunk ezt a kiegészítést, amit 
Demeter Márta és Mesterházy Attila javasolt, Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter tájékoztatóját Ghaith Pharaon számára kiadott vízummal 
kapcsolatban, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentumok bemutatása.  

Tisztelt Bizottság! Hadd jelezzem, mielőtt szavazásra bocsátom ezt a kérdést, 
hogy jövő héten lesz a külgazdasági és külügyminiszter úrnak a meghallgatása, tehát 
én javasolnám, hogy kapcsoljuk össze ezt a két napirendet, hogy ha ezzel 
kapcsolatban van esetleg az előterjesztőknek véleménye, akkor arra is kérném, hogy 
reagáljanak. Megadom a szót nekik. Mesterházy Márta, parancsoljon! (Derültség.) 
Demeter Márta, parancsoljon! 

 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm, elnök úr a pontosítást. Igen, tehát 

benyújtottuk ezt a napirend-kiegészítést. Ennek az volt az oka, itt látjuk, hogy most 
már lassan egy hónapja kulminál az egyik legnagyobb politikai botrány az elmúlt 
időszakban, hiszen tudjuk, hogy egy körözött bűnöző az, aki vízumkérelmet nyújtott 
be és kapott Magyarországtól, és itt tartózkodhatott mind vízummal, később pedig 
tartózkodási engedéllyel Magyarország területén. Most nyilván a tartózkodási 
engedély nem a Külügyi bizottságnak ilyenformán a hatásköre, viszont azt gondolom, 
hogy a vízum az igen. 

Ezért elvárható az, hogy a külügyminiszter eljöjjön a bizottság ülésére, 
elmondja, hogy ez hogyan történhetett, valamint hogy hozza magával - ezt külön 
kiemelném - azokat a dokumentumokat, amelyek alapján megtörtént ez a 
vízumkiadás. És mindenféleképpen ezt külön napirendi pont keretében szeretnénk 
megtenni, tehát nem összeolvasztva egy miniszteri meghallgatással, hanem akár azon 
a napon, amennyiben most már látom, hogy nincs itt a külügyminiszter úr, tehát 
gondolom, nem fog ez megtörténni, de mindenféleképpen külön napirendi pont 
keretében. 

Itt engedje meg, elnök úr, hogy javasoljam azt is, hogy ezzel párhuzamosan 
vagy ezt követően a Külügyi bizottságnak azt gondolom, hogy abszolút hatásköre és 
feladata az, hogy foglalkozzon a vízumkiadási rendszerrel és szeretném javasolni 
majd azt is, és természetesen ezt írásban is azt gondolom, hogy meg tudjuk tenni, 
hogy legyen a későbbiekben külön napirend vagy bizottsági ülés keretében beszámoló 
arról, hogy hogyan megy a vízumkiadás rendszere, és milyen esetleges hibák vannak, 
hiszen hogy ha ilyenek történhettek, amelyek Ghaith Pharaon esetében történtek, 
akkor azt gondolom, hogy komoly nemzetbiztonsági kockázatokat is rejt a 
vízumkiadás, és nyilván egyikünk sem szeretné, hogy megkérdőjelezzék 
Magyarország irányába azt a bizalmat, ami a vízumkiadással kapcsolatban jelenleg 
még talán megvan. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólások vannak-e? Csenger-Zalán 

Zsolt alelnök úr! 
 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Nekem az a véleményem, hogy a jövő heti miniszteri meghallgatáson 
tökéletes lehetőség lesz arra, hogy ezeket a kérdéseket felvessük. Én nem látom ezért 
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indokoltnak azt, hogy ezt külön napirendi pontként kelljen tárgyalni. Azt, hogy 
általában a vízumkérdésről egyszer valamiféle ilyen tájékoztatást kérünk, azt 
mondjuk én éppenséggel tudnám támogatni, de ezt az egy ügyet itt most kiemelni és 
külön napirendként tárgyalni, azt nem tartom indokoltnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: További hozzászólás van-e? (Nincs jelzés.) Képviselő asszony! 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy 

mindenféleképpen külön kell vele foglalkozni és nagyon fontos az ügy, hiszen itt arról 
van szó, hogy egy Interpol által is körözött bűnöző valamilyen formában átcsúszott az 
ellenőrzésen és úgy tűnhet, hogy az az ellenőrzés, ami egyébként a konzuli hatóságnak 
és szolgálatnak dolga, az sem történhetett meg.  

Tehát azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy felelős külügyi parlamenti 
bizottságnak van dolga ebben a kérdésben, és nem pusztán pár kérdés erejéig, amit 
esetleg egy miniszteri meghallgatáson fel lehet tenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Tényleg 

nem akarnék ebben polémiát folytatni, de a vízum kiadása és egyáltalán az ellenőrzés 
ez egy nemzetbiztonsági kérdés és a különböző hatóságok vizsgálják ezt. De ennek a 
felügyelete és a vizsgálata a Nemzetbiztonsági bizottságra tartozik, és ha jól tudom, ők 
foglalkoznak is ezzel. Magának a vízumkiadásnak a technikai körülményei, az pedig 
egy másik ügy, úgyhogy én ezért gondolnám, hogy ezt nem kellene idekeverni. 

 
ELNÖK: Képviselő asszony! 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Én akkor most még egyszer hozzászólnék, és 

akkor gondolom, le tudjuk zárni ezt a vitát. Azt gondolom, hogy a jelenlévőknek a jó 
nagy része egészen pontosan tisztában van azzal, hogy igenis, egy vízumkiadás az a 
konzulátuson kezdődik, ott kell meglegyenek a technikai körülmények is, és igenis, 
ilyen szempontból felelősség az, hogy milyen adatokat vesznek fel, azokat hogyan 
továbbítják, hogyan töltik fel a rendszerbe, egyáltalán feltöltenek-e bármit. Ez 
mindennek az alfája és omegája, utána tud csak bármilyen hatóság vizsgálatot 
folytatni. 

Azt gondolom, hogy az illetékes bizottságokban folynak ezek a meghallgatások, 
úgyhogy ahogy alelnök úr említi, hogy a nemzetbiztonsági nyilván a 
nemzetbiztonságiban, a rendészeti a rendészetiben, de minden a külüggyel kezdődik, 
a konzulátussal kezdődik, a külképviselettel és ilyenformán a Külügyi bizottságnak 
van dolga ebben. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Van-e további hozzászólás? Államtitkár úr! 
 
ÍJGYÁRTÓ ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Bocsánat, elnézést kérek, hogy beleszólok így kívülről ebbe a dologba, de a vízumot 
valóban a konzulok veszik be, ebben képviselő asszonynak maximálisan igaza van, de 
az eljárás az egyrészt a schengeni rendszerben történik, másrészt pedig a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal illetékesei döntenek ebben az ügyben, ami a 
belügyminiszter hatásköre. 

Tehát valóban lehet vizsgálni mondjuk, hogy onnan indul a folyamat, de a 
konzuloknak nagyon szűk az a jogkörük, amelyben saját maguk adnak ki vízumot. 
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ELNÖK: Képviselő asszony, ehhez van-e hozzáfűznivalója? 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm, igen. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Tényleg akkor csak egy félmondat erejéig, 

nyilvánvalóan a rendszerbe való feltöltés az, ahol kezdődik a történet és ilyen 
szempontból nyilván a konzulnak van feladata, illetve a konzulátusnak, bármilyen 
ellenőrzés csak és kizárólag utána indulhat meg, illetve Szijjártó Péter kérdésünkre 
adott válaszában kifejtette azt, hogy Jordánia budapesti tiszteletbeli konzulja kérte 
meg egyébként szóbeli jegyzékben a vízumot, nem tisztázott az, hogy például az, aki 
állítólagosan szaúdi állampolgár, például miért Bejrútba utalták ki ezt a vízumkiadást. 

Azt gondolom, hogy számtalan olyan kérdés tisztázatlan az ügyben, az, hogy ki 
és hogyan döntött ebben a kérdésben a külügy oldaláról, amit mindenféleképpen 
vizsgálnunk kell. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mesterházy Attila képviselő úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nem akartam hozzászólni, mert Márta 

elmondta a kezdeményezést, csak azért államtitkár úr figyelmébe ajánlanám, hogy 
azért ezzel a vízumkiadással volt már probléma Kiss Szilárd esetében, aki éppen 
börtönbüntetését vagy előzetes letartóztatását tölti. Tehát én azt gondolom, hogy van 
annak indoka és oka, hogy ezzel a kérdéssel a Külügyi bizottság még egyszer 
foglalkozzon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A napirendi javaslat most nem arra vonatkozik, 

hogy foglalkozzunk a vízumkiadásnak a rendjével, hanem hogy Szijjártó Pétert a 
Ghaith Pharaon számára kiadott vízummal kapcsolatban hallgassuk meg. Erre 
vonatkozik a javaslat. Ha lesz majd egy olyan javaslat, amely a vízumkiadásra 
generálisan vonatkozik, akkor azt gondolom, hogy azt külön fogjuk tudni mérlegelni. 
De most itt szeretném megismételni, hogy a jövő héten lesz a külügyminiszter 
meghallgatása, mód lesz arra, hogy erre a kérdésre kitérjünk a meghallgatás keretei 
között, és én is szeretném elmondani azt a véleményemet, hogy nem tartom 
indokoltnak, hogy külön napirendi pont keretében foglalkozzunk a javaslattal. 

Akkor az eljárással kapcsolatban, a napirend kiegészítésére vonatkozó 
javaslatról fogunk először szavazni, ezt követően pedig a napirendről. Ki támogatja a 
napirend kiegészítését? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 
nem szavazattal a bizottság nem támogatja. 

Felteszem szavazásra a napirendet úgy, ahogy van. Ki támogatja a napirendet? 
(Szavazás.) 7 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. 

A bizottság elfogadta a napirendünket. És akkor várjuk, képviselő asszony az 
újabb kezdeményezést, ami a vízumkiadás rendjére vonatkozik, és akkor azzal abban 
a keretben fogunk tudni foglalkozni. 

Tisztelt Bizottság! Az elfogadott napirend alapján az első napirendi pontunk 
nagykövetjelölt kinevezés előtti meghallgatása. Hadd tegyem fel a kérdést, 
amennyiben kezdeményezi a Külügyminisztérium, államtitkár úr nevezze meg a 
védendő közérdeket a zárt ülés vonatkozásában. 
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ÍJGYÁRTÓ ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Magyarország külügyi és nemzetbiztonsági érdekeinek 
védelme miatt kezdeményezem a zárt ülés megtartását. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szavazzunk! Felteszem szavazásra. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Egyhangú. Elrendelem a zárt ülést. 
 

(A bizottság 9.48 órától 10.00 óráig zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen 
elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
ELNÖK: Áttérünk második napirendi pontunkra. Úgy látom, megérkezett a 

vendégünk, Hammerstein helyettes államtitkár asszony. (Dr. Hammerstein Judit 
belép az ülésterembe.) Íme! Nagy tisztelettel köszöntjük államtitkár úr mellett 
Hammerstein Judit, a külföldi magyar intézetekért és a nemzetközi oktatási 
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár asszonyt. 

Sajnálatunkra Káel Csaba úr ma reggel jelezte, hogy nem tud itt lenni 
közöttünk, tehát államtitkár urat és helyettes államtitkár asszonyt fogjuk 
meghallgatni abban a témában, amit egyébként már meglehetősen régóta terveztünk. 
Nem nagyon szoktunk a Külügyminisztériummal foglalkozni, hiszen általában inkább 
a külpolitikával foglalkozunk és nem annyira a minisztériummal, de egy nagyon 
fontos változás volt a minisztérium szervezeti rendszerében, amely részletesen még 
ezekben a hónapokban is zajlik. Tehát a kulturális diplomáciának az integrációja a 
Külügyminisztériumba. Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen indokolja, hogy ezt 
a témát napirendre tűzzük. 

Államtitkár úr, köszönjük szépen, hogy itt vannak, és akkor megadnám a 
fegyvernem megválasztásának a lehetőségét. Milyen sorrendben fognak szólni? 

 
ÍJGYÁRTÓ ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Rendkívül udvariatlanul én kezdeném, és majd átadnám a szót. 
 
ELNÖK: Rendben, járjunk el így. 

Íjgyártó István szóbeli tájékoztatója 

ÍJGYÁRTÓ ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük elsősorban a 
lehetőséget arra, hogy a parlament egyik legfontosabb, külpolitikai kérdésekkel 
foglalkozó fóruma előtt beszélhetünk a kulturális diplomáciáról. Ez egyúttal 
számunkra is egy kiváló lehetőség, hogy az elmúlt két év különböző intenzitású 
erőfeszítéseit áttekintsük. 

A lényeget tulajdonképpen és az elért eredményeket is összefoglaltuk egy 
háttéranyagban, ami remélhetőleg rendelkezésére állt a tisztelt bizottságnak, úgyhogy 
én annak részleteibe természetesen nem mennék bele, inkább három téma körül 
próbálnék még kiegészítő gondolatokat elmondani. 

Az első az, hogy melyek azok az elvek és célkitűzések, amelyek mentén 
felépítettük vagy igyekszünk felépíteni ezt a kulturális diplomáciai és 
tudománydiplomáciai rendszert, ez a gyakorlatban mit jelent, és azt, hogy 
tulajdonképpen hová jutottunk el az elmúlt közel két év alatt. 

Az első és legfontosabb kijelentés vagy gondolat, amelyet le kell szögezni, az, 
hogy Magyarország nem egyedülálló azzal, hogy kulturális diplomáciával foglalkozik, 
ez az eszköz vagy ez a fegyver - ha használhatom ezt a szót - egyre több ország 
külpolitikai vagy külkapcsolati tevékenységében jelenik meg. Inkább az intenzitása 
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változott az idők múlásával, egy egyre hatásosabb, egyre fontosabb eszközként tekint 
rá a nemzetközi közösség, és nincs ma már olyan ország, amely tulajdonképpen a 
lehetőségeihez mérten nem él ezekkel az eszközökkel. 

Magyarország vagy a Külügyminisztérium sem mondott le erről a lehetőségről 
korábban sem, csak talán nem ennyire koncentráltan, nem ekkora koncentrációjú 
intézményes háttérrel tette ezt. Tehát ma már elmondhatjuk, hogy a kulturális 
diplomácia a külpolitikai érdekérvényesítésnek egy nagyon fontos eszköze. 

Mi az, ami indokolttá teszi, hogy Magyarország intenzívebben, hasznosabban 
éljen ezzel az eszközzel? Talán önök is megfigyelték számos utazásuk során, hogy a 
kulturális diplomácia vagy a kulturális jelenlétünk a világban bizonyos értelemben 
egy kicsit markánsabb még akár a gazdasági vagy politikai jelenlétünknél is. 
Magyarországot kifejezetten egy kultúrateremtő és kultúraexportáló országként látja 
a világ és valóban egy olyan jelentős kulturális és tudományos kínálattal 
rendelkezünk, amely valóban az ország méreteit és egyéb teljesítő képességét úgy 
véljük, hogy meghaladja. 

Ez abból is fakad, hogy nagyon bőséges az az erőforrás, amely rendelkezésre 
áll, hiszen a magyar kultúra rendkívül magas színvonalon, sokszínűen és külföldön is 
elismert módon - ahogy már erre utaltam - áll rendelkezésre, tehát tulajdonképpen 
igazából ez egy magától értetődő feladat, hogy igyekezzünk ezt minél 
színvonalasabban eljuttatni a világ közvéleményéhez. 

Ahogy az anyag is leszögezi, mi a magyar kultúrát egységesnek tekintjük, 
amelynek része a külhoni magyarság által előállított kulturális teljesítmény, illetve a 
magyarországi nem magyar kultúra, tehát nemzetiségi kultúra is. Igyekszünk ezt a 
maga teljességében is bemutatni a kínálatunkban. 

Tehát nagyon fontos az, hogy a kulturális diplomácia azt az egyik legfontosabb 
célt, hogy Magyarország egy újabb trenddel, egy újabb teljesítménnyel jelenjen meg a 
világ előtt, azt ellássuk. 

Nagyon fontos az, hogy természetesen ez nem megy - ahogy már említettem - a 
nélkül a beágyazottság nélkül, amelyet a magyar kultúrában el kell érnie a kulturális 
diplomáciának, ezért természetesen a legfontosabb partnerünk ebben a munkában az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma. Itt sem komolyabb döntéseket, sem a személyi, 
sem a koncepcionális kérdésekben általában nem hozunk nélkülük, és nyilván az 
EMMI és az általa támogatott intézmények nélkül mozdulni se tudnánk a nemzetközi 
területen. 

Ez nem jelenti azt természetesen, hogy mi is nem próbáljuk valamilyen irányba 
terelni a magyar bemutatkozásokat, hiszen nagyon fontos az, hogy a hagyományosan 
a magyarok által jól művelt kulturális területeken túl egyre inkább megjelennek olyan 
új és nyilván a digitalizálódó világban már elfogadottá vált felületek, amelyek 
szétfeszítik, áttörik az intézményes kereteket, és egyre inkább egy virtuális térben 
jelenítik meg a kultúrát. 

Tehát ezt akár kérdésként vagy morfondírozásként is vetem fel, hogy egyre 
inkább foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel - és erről majd az intézményi építkezés 
kapcsán szólnék bővebben -, hogy ebben a virtuális térben, ebben az egyre inkább a 
fiatalok által kedvelt térben, nem hagyományosan befelé megyünk egy intézménybe, 
hanem különböző eszközökön keresztül érjük el többek között a kultúrát, hogy erre 
milyen válaszokat vagyunk képesek adni a mai kor kihívásai mentén. 

Tehát mindenféleképpen fontos az, hogy az építkezés során, amelyre rátérnék, 
hogy mi kell ahhoz, hogy hatékonyan jelenjen meg a kulturális diplomácia ebben a - 
hogy is mondjam - tartalmilag eléggé túlszolgáltatott világban, hiszen látnunk kell, 
hogy ha igaz az a tézis, amit az elején említettem, hogy más országok is előszeretettel 
használják a kulturális diplomácia eszközét, akkor van egyfajta túlkínálat. Tehát nem 



10 

mindegy, hogy milyen tartalommal, milyen rendszerességgel, milyen koncentrációval 
jelenünk meg ebben az akár nyugodtan versenyhelyzetnek is nevezhető szituációban, 
ezért nagyon fontos az, hogy mind az eszközök, mind pedig a - hogy is mondjam - 
háttér tekintetében az erőforrásokkal megfelelően gazdálkodjunk. Én úgy hiszem, és 
rátérnék talán az eszközökre, hogy azokat a változtatásokat, amelyeket a kormány 
2014-ben ezen a területen végrehajtott, elsősorban ezek az indokok is vezették. Tehát 
hogy minél hatékonyabban tudjuk azokat az erőforrásokat felhasználni, amelyek a 
korábbi széttagoltság esetében nem érték el mindig ugyanazt a célt, amit kitűztünk 
magunk elé, és ezért fontos volt az, hogy létrejöjjön egy erős, ütőképes és valóban a 
hatékonyság érdekében központilag vezérelt kulturális diplomáciai működés. 

Tehát mint említettem, 2014 egy fordulópont ezen a területen, hiszen a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium portfóliójában ekkor jelenik meg intenzíven egy 
államtitkárság keretében a kulturális diplomácia, amely tulajdonképpen egy olyan 
rendszert igyekszik megvalósítani, amely a teljes lefedettséget biztosítja világszerte a 
kulturális diplomáciai tevékenységre. 

Általában a köztudatban a kulturális intézetek jelennek meg, ezek a 
legpatinásabb, leghagyományosabb intézményei a kulturális diplomáciának. Ebben az 
évben ünnepeljük az első magyar intézet megalapításának 100. évfordulóját. Tehát 
egy hagyományosan elismert, látható és tulajdonképpen - ahogy említettem - a 
közvélemény számára ezek a leginkább kézzelfogható zászlóshajói, ezzel a divatos 
szóval élve, a kulturális diplomáciának. 

De ezen túlmenően nem mondhatunk le arról a nagyon fontos hálózatról, 
amelyet maga a külképviseleti hálózat jelent, hiszen ha azt a számot említjük, hogy 24 
darab intézetünk vagy fiókintézetünk működik ma a világban, ennél jóval több 
követség és főkonzulátus működik. Tehát az, hogy tényleg a világ minden zugába 
eljuttassunk kulturális tevékenységet, ezért nagyon fontos volt az, hogy felépítsük a 
követségek, főkonzulátusok, tehát összefoglalóan a külképviseletek saját kulturális 
megjelenési lehetőségeit. Természetesen ehhez még hozzájárul egy nagyon fontos 
hálózat, hogy külön kiemeljem, az úgynevezett bármilyen címszó alatt zajló magyar 
jelenlét. Nyilván ez a Balassi Intézet integrációja során kapott fokozott hangsúlyt, és a 
későbbiekben szeretnénk ennek még nagyobb hangsúlyt adni. Ezek a nyelvi 
lektorátusok, amelyek még ezt is megduplázzák vagy megsokszorozzák ezt a 
jelenlétet, hiszen számos olyan egyetemen, értelmiségi központban vagy bárhol, ahol 
működnek ezek a nyelvi lektorok, további lehetőséget biztosítanak számunkra. 
Semmi más tennivalónk nincs, mint az, hogy az ő munkájukkal éljünk, illetve 
számukra megfelelő munkakörülményeket biztosítsunk és ezt a fajta 
bizonytalanságot, ami időről időre jellemezte a rendszert, azt megerősítsük. 

Tehát majd az intézetekről, mint mondom: zászlóshajókról helyettes 
államtitkár asszony részletesebben beszélne. Azzal, hogy létrejött tehát az 
intézeteken, a külképviseleteken létrehozott, kulturális diplomáciai feladatokat is 
ellátó diplomatákkal és még egyéb kiegészítő eszközökkel a hálózat, nyilván ezt a 
hálózatot egy központi helyről érdemes és kell irányítani, hiszen szándékunk az, hogy 
sokkal koncentráltabb és sokkal fokozottabb tartalomszolgáltatással szolgáljuk ki ezt 
a rendszert, hiszen korábban sajnos, előfordult az, hogy maguk az intézetek vagy azok 
a nagykövetségek, amelyek valamiféle bemutatkozást szerettek volna elérni, azok 
maguk vadászták le vagy maguk kérték fel azokat a - hogy is mondjam - művészeket, 
produkciókat, hogy vegyenek részt ebben a munkában. Ezt egy jóval szervezettebb, 
jóval koncentráltabb és talán előre tervezhető formában szeretnénk felépíteni. 

Tehát nagyon röviden az intézményrendszer elemeiről. Említettem volt, hogy 
24 külföldi magyar intézet működik, 22 fogadó országban, ezeket nem sorolnám fel, 
hiszen ismertek. Nagyon fontos az, hogy van egy átmeneti intézményünk, ezt is 
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örököltük az EMMI rendszeréből, ez a bizonyos oktatási és kulturális feladatokat 
ellátó diplomaták. Ezekre úgy tekintünk, mint egyfajta intézeti alternatívák. Ez 8 
darab, talán érdemes felsorolni, hogy ezek mely helyeken vannak vagy jönnek létre: 
Madrid, Sanghaj, Tel-Aviv, Ammán, Baku, Kijev, Tokió és São Paulo. Látszik, hogy a 
világon szétszórva olyan helyeken, ahol nincs intézetünk, de megérné, hogy legyen 
intézetünk, és majd erre kitérek, hogy miért nincsenek ott intézetek, ezek kifejezetten 
csak az oktatási és kulturális feladatokat ellátó diplomaták, tehát más nincs a 
munkakörükben, ezekre úgy tekintünk, mint akik megfelelő programkerettel 
kiegészítve egyfajta egyszemélyes intézményként tudják helyben a kulturális 
programokat és természetesen az oktatási feladataikat megvalósítani. Ezt egészíti ki 
még tulajdonképpen az összes többi további 82 magyar külképviseleten olyan 
diplomata, amelynél kértük és el is értük azt, hogy a munkaköri leírásában 
szerepeljen az, hogy a kulturális diplomáciai feladatokkal foglalkozik. 

Ezt még kiegészíti és általában szegény tudománydiplomáciát mindig egy picit 
háttérbe szorítjuk, hiszen egy sokkal kevésbé látványos, de nagyon fontos terület ez, 
TéT-attaséi hálózat, amely 10 helyen működik szerte a világban, és ahogy már 
korábban utaltam rá, még körülbelül 26 országban 46 vendégoktató, azaz a nyelvi 
lektorátusok is ráépülnek erre a rendszerre. 

Tehát önmagában ez egy eléggé impozáns, eléggé kiterjedt hálózat, eléggé 
sokszínű és sokfajta feladatot generál, amelynek igyekeztünk a minisztériumban 
megfelelni, megfelelő interface-eket kiépíteni. A helyettes államtitkárság a Balassi-
integráció után foglalkozik három területtel az említettek közül: az intézetekkel 
klasszikusan, az oktatási és kulturális feladatokat ellátó diplomatákkal, hiszen őket 
„egyszemélyes intézetként” kezeljük, illetve hagyományosan a nyelvi lektorátus is az 
oktatási feladatokon keresztül a Balassi Intézetben volt, tehát öröklődött a helyettes 
államtitkárságba. 

Az államtitkárság tulajdonképpen azzal a diplomatahálózattal foglalkozik ezt 
kiegészítve, amely kollégák a fennmaradó nagykövetségeken vannak és 
tulajdonképpen ezeket irányítjuk, részben a TéT-attasékat, részben ezeket a kulturális 
és egyéb feladatokat is ellátó diplomatákat. 

Nagyon fontos az, hogy meg kellett teremteni a stabil finanszírozás feltételeit, 
hiszen ez egy újra és újra visszatérő probléma, hogy az amúgy is sokat panaszkodó 
kulturális terület Magyarországon és általában a szellemi területek hogy ha 
alulfinanszírozottak, akkor hogyan lehet egy kulturális diplomáciai megjelenést 
finanszírozni. Be kell vallanom, hogy sajnos, összességében, ahogy megnézzük a 
rendelkezésre álló költségvetési eszközöket, ezek elégtelenek. Tehát az ország - hogy 
is mondjam - én értem a teljesítőképesség határait, de be kell látnunk azt, hogy egy 
ennél jóval nagyobb összeggel is lehetetlen folytatni kulturális diplomáciát. 
Tulajdonképpen egy olyan rendszert örököltünk - és erről nyilván helyettes 
államtitkár asszony beszél -, hogy ugyan nagyon látványos és szép ez a 24 darab 
magyar intézet, de tulajdonképpen foggal-körömmel igyekszünk fenntartani őket. 
Tehát valójában - hogy is mondjam - az, amit szánhatunk rá, ez nagyon kevéssé elég 
arra, hogy perspektivikusan tervezzünk, talán a fenntartásra és egy látható jó 
működésre még elegendő, de külső költségvetési és más források bevonása nélkül 
cseppet sem hiszem, hogy valóban jelentős eredményeket el lehet érni ezen a 
területen. 

Ezért is hoztuk azt a döntést, amelyre többször utaltam itt, a bizottságban, 
amikor ilyen típusú kérdés hangzott el, hogy jelen pillanatban nem az 
intézménybővítésre helyezzük a hangsúlyt, hanem a jelenlegi intézményhálózat 
konszolidálására. Be kell látnunk, hogy a további intézetek olyan jelentős 
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költségnövekedést érnének el, amelyet jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy a 
Külügyminisztérium nem tud vállalni. 

Persze időről-időre el lehet térni egy kormányhatározattól és vannak nyilván 
döntések is, valóban mi is érezzük annak szükségét, hogy az intézményhálózatot 
fejlesszük, de úgy gondoljuk, hogy az egy későbbi fázisban elképzelhető csak, anélkül, 
hogy nem hoztuk rendbe a jelenlegi intézményhálózatot, felelőtlenség lenne a 
bővítésben vagy egyfajta intenzív bővítésben gondolkodni. 

Úgy gondoljuk tehát, hogy az az intézményhálózat, amely rendelkezésünkre áll, 
jelen pillanatban is alkalmas arra, hogy megfelelően fellépjünk. A kérdés csak az 
természetesen, hogy hogyan tudjuk minél költséghatékonyabban, minél 
takarékosabban, de mégis minél eredményesebben működtetni ezt a rendszert. 

Természetesen most is vannak mondom - utaltam rá - külső forrásaink, a 
költségvetés időről-időre bizonyos nagyobb rendezvényeket finanszíroz, ezek 
elképzelhetetlenek lennének a külügy saját költségvetéséből, gondolok itt olyan 
nagyszabású programokra, mint a kulturális évadok vagy egy-egy komolyabb, 
nagyobb program, vagy olyan nagyszabású programsorozat mondjuk így, mint az 
1956-ról szóló megemlékezés. De ide sorolnám a különben rendkívül eredményesen 
zajló Bartók-évet idén vagy a jövőre sorra kerülő Kodály-évet, ahol természetesen az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve fordulunk szintén a magyar 
költségvetéshez. De nagyon fontos kiegészítő tevékenység volt az I. világháborús 
emlékbizottság által biztosított forrástömeg, illetve folyamatosan egy-egy programhoz 
biztosított forrásokat a Nemzeti Kulturális Alap. (Megérkezik az ülésre Gyöngyösi 
Márton.) 

De látható, hogy ezzel a tulajdonképpen a Külügyminisztérium saját 
költségvetésében erre a célra biztosított összeget jóval meghaladó forrástömeg nélkül 
cseppet sem tudnánk olyan, véleményem szerint elfogadhatóan eredményes listát 
összeállítani a programokról, amely megtörtént. 

Tehát nagyon röviden itt befejezném, ha megengedik, átadnám a szót helyettes 
államtitkár asszonynak, hogy a valóban zászlóshajó-intézetekről egy kicsit 
részletesebben beszéljen, és természetesen nagy örömmel válaszolok a kérdésekre. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. 

Dr. Hammerstein Judit szóbeli tájékoztatója 

DR. HAMMERSTEIN JUDIT helyettes államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Köszönöm szépen a szót. Én is nagy tisztelettel üdvözlöm a 
bizottság tagjait. Államtitkár úr sok mindent elmondott, igyekszem arra szorítkozni, 
tehát azokra a pontokra, amelyekre ő nem tért ki. 

Ami valóban jelen pillanatban nóvum, a Balassi Intézet tekintetében az a tény, 
hogy megtörtént a Balassi Intézet teljes integrációja a KKM kereteibe. Ez az 
integráció maga egyébként három lépcsőben valósult meg. Az első valóban látványos 
esemény az volt, hogy 2014. július 1-jén a Balassi Intézet a Külügyminisztérium 
szakmai felügyelete alá került. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert ezzel úgy tűnik, 
hogy véget ért az a vita, ami hosszú-hosszú évekre tekint vissza, arra vonatkozóan, 
hogy a Balassi Intézet szakmai portfóliója végső soron melyik minisztériumhoz 
tartozik inkább, vagy melyik minisztériumnak kellene ezt voltaképpen felügyelni: a 
kultúráért felelős tárcának, illetőleg a külpolitikáért, a külügyekért felelős tárcának. 

Ez a vita egyébként minden kormányalakítás idején, illetve azt megelőzően 
felvetődött, mindig valamiféle bizonytalanságot eredményezett a Balassi Intézet 
működése körül. 



13 

Az integráció maga egyébként, ez a folyamat egyfajta profiltisztítással is járt, 
hiszen 2015 folyamán a Balassi Intézet portfóliójába tartozó úgynevezett MÖB Iroda 
átkerült a Tempus Irodához. Ez utóbbit is azért érdemes hangsúlyozni, mert 
időközben a Balassi Intézet egyre hatalmasabb tömegű feladatot látott el, óriási 
szerteágazó portfólióval, amit - legalábbis az utóbbi két év tapasztalatai ezt mutatták - 
egyre kevésbé lehetett hatékonyan kézben tartani. 

 
ELNÖK: Ezek az ösztöndíjak ugye? A nemzeti ösztöndíjak? 
 
DR. HAMMERSTEIN JUDIT helyettes államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Így van, ezek a Magyar Ösztöndíj Bizottsághoz kapcsolódóak. 
 
ELNÖK: Ez ment át a Tempushoz. 
DR. HAMMERSTEIN JUDIT helyettes államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Így van, ez ment át a Tempushoz. Egyébként a Balassi 
Intézetnek ezen felül még volt egy hatalmas ösztöndíjas programja, ez az úgynevezett 
Campus Hungary program, ami egyébként egy európai uniós támogatás révén 
valósult meg. Ez egy több mint 5 milliárdos projektet jelentett. Tehát még ezzel is 
bővült időközben a Balassi Intézet tevékenységi köre. Ez a program egyébként 
lezárult és a Tempus Iroda folytatja tovább Campus Mundi címmel. 

2016. január 1-jén megvalósult a Balassi Intézet részleges integrációja, ez 
konkrétan a külföldi magyar kulturális intézeteket illeti, ezek betagolódtak a 
külképviseletekbe. Megtörtént az üzemeltetés teljes körű átadása, ugyanakkor 
azonban a Balassi Intézetnél maradt a teljes szakmai felügyelet. 

A teljes integrációra 2016 augusztus végén került sor. Ahogy államtitkár úr 
említette, felállt egy új helyettes államtitkárság, amely gyakorlatilag részben a külföldi 
kulturális intézetekért, az évadokért, részben a kiemelt kulturális rendezvényekért 
felel, másfelől pedig felelős a nemzetközi oktatási kapcsolatok bonyolításáért is. 

Ez az integráció is egyébként egyfajta további profiltisztítással járt, hiszen a 
Márton Áron Szakkollégium sorsára mindenképpen érdemes kitérni, hiszen az a 
döntés született a kormányzat részéről - egyébként a KKM egyetértésével -, hogy még 
a teljes integrációt megelőzően a Márton Áron Szakkollégium feladatkörét, 
feladatkörének jelentős részét végül is az EMMI, illetőleg az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem vette át, hiszen azt valóban nehéz elképzelni, hogy hogyan tudott 
volna egy bármilyen minisztérium egyébként, beleértve az EMMI-t is mondjuk egy 
belföldi kollégiumi hálózatot működtetni. 

A Márton Áron Szakkollégium feladatkörének egyébként csak egy részét adta 
át a Balassi Intézet, jelesül a határon túli magyar fiatalok kollégium-elhelyezését, 
illetőleg a szakkollégiumi feladatellátást. E feladatkörön, a Márton Áron 
Szakkollégium feladatkörén belül azonban a Balassi Intézet megtartotta a 
tehetséggondozó programokat, a kutatást támogató programokat, illetve a határon 
túli magyar fiataloknak az érettségire felkészítő programjait ösztöndíjas programozás 
keretében. 

Tehát nagyjából ezeken a stádiumokon keresztül valósult meg a Balassi Intézet 
integrációja. Itt fontos hangsúlyozni egyébként, hogy az intézet gyakorlatilag a teljes 
portfóliójának a javarészét átvitte a Külügyminisztériumba. 

Mondandómban folyamatosan Balassi Intézetről is fogok beszélni, ugyanis a 
Külügyminisztérium részéről született egy olyan döntés, hogy dacára a teljes körű 
integrációnak, a Balassi Intézet elnevezést, brandet, illetve logót mind a külföldön 
működő intézetek esetében, mind pedig egyébként a Somlói úti központ esetében is 
fenn szeretnénk tartani. Arról persze hosszasan lehet vitatkozni, hogy anno, amikor a 
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Balassi Intézet létrejött, akkor a Balassi Bálint elnevezés külföldi nézőpontból helyes 
volt-e vagy igazán ez volt-e a megfelelő brand vagy elnevezés vagy sem, de a mi 
tapasztalataink azt mutatják, hogy a Balassi Intézet létrehozatala óta mégiscsak a 
Balassi Intézet elnevezés gyökeret vert a külföldi partnereink körében. 

És akkor most nagyon röviden a külföldi magyar intézetekről. Az intézetek a 
rendkívül sokszínű programválasztékukkal tényleg kiváló és rendkívüli lehetőséget 
biztosítanak a magyar kultúra értékeinek a bemutatására. Igyekszünk az intézeteken 
keresztül a magyar kulturális örökségnek a legjavát bemutatni, ahogy államtitkár úr is 
említette, természetesen kitekintéssel a kortárs progresszív áramlatokra is. Az a 
törekvésünk, hogy a magyar kultúrát teljes gazdagságában igyekezzünk bemutatni, 
amibe belefér természetesen a magas kultúra és a rendkívül színvonalas populáris 
kultúra, a népi és az urbánus kulturális műfajok egyaránt. Kifejezetten széles 
értelemben vett kulturális fogalomban gondolkodunk, amibe természetesen nemcsak 
egy előadó-művészeti vagy zenei produkció fér bele, hanem természetesen belefér a 
gasztronómia, a kulturális turizmus, illetőleg akár a startupoknak a világa, az 
innováció is. 

A Balassi Intézet központja, illetőleg a jogutódja, a helyettes államtitkárság 
elsősorban szakmai felügyeletet biztosít az intézetek irányában. Ez alapvetően a 
programozás, a programok tervezésének, lebonyolításának a háttértámogatását 
jelenti. Egy nagyon komoly kiajánló rendszert is működtetünk, amelyet most már 
kiterjesztettünk az integráció nyomán a többi külképviselet irányába is, amely 
egyfajta ilyen nagyon erőteljes merítését jelenti a legfontosabb vagy éppen újonnan 
megjelenő, itthon megvalósuló kulturális produkcióknak. 

Feladatunk ugyanakkor a pályázatok koordinálása az intézeti világ 
tekintetében, nagyon komoly partnerünk a Nemzeti Kulturális Alap, amely egyébként 
az elmúlt években mintegy évi 100 millió forintos kerettel egészítette ki az intézetek 
működési, szakmai költségvetését, ahogy gyakorlatilag mi a központból pályázunk az 
I. világháborús emlékbizottság, az ’56-os emlékbizottság, illetőleg akár a Magyar 
Művészeti Akadémia felé. 

Az intézeti hálóról volt szó, hogy ez egy 24 intézetből álló, 22 országban 
működő intézeti háló, valóban a bővítésre abszolút igaz az, hogy bővítésben tényleg 
csak akkor van értelme gondolkodni, hogyha egyébként megfelelőképpen szem előtt 
tudjuk tartani a fenntarthatóságot és oda tudjuk allokálni az intézetekhez azokat a 
forrásokat, amelyek az érdemi szakmai programok lebonyolításához szükségeltetnek. 

Az intézetekhez kapcsolódnak az államtitkár úr által már említett, koncentrált 
megjelenést biztosító külföldi programok, illetve a kulturális évadok. Ezek közül csak 
nagyon röviden kettőt emelnék ki, aminek nagyon komoly sajtóvisszhangja volt 
itthon is, és leginkább külföldön. Az egyik a Modernity by Hungary, New York-ban 
megvalósuló, részben a Guggenheim Múzeummal együttműködve megvalósított 
nagyon intenzív két és fél hónapos programsorozat volt. Ez egyébként ez év 
augusztusában ért véget, és kimondottan a magyar modernitás bemutatását, annak 
múltját, jelenét és jövőjének bemutatását helyezte a középpontba. 

A mi feladatunk, tehát a helyettes államtitkárság feladata, illetőleg az 
intézeteket felügyelő főosztály feladata a lengyelországi magyar kulturális évad 
lebonyolítása, ami 2016 májusában indult el és jelen pillanatban is tart, egészen 2017 
december végéig zajlik majd. Ez egyébként egy külön kormányzati döntés nyomán 
tud megvalósulni, hiszen a kormány egy 700 milliós keretet biztosított az évad 
lebonyolítására. Ez egyébként az évnek a kiemelt kultúrdiplomáciai eseménye.  

Az évfordulós tematikákról volt már szó, az I. világháború, akár a nem is olyan 
régen befejeződött IHRA-elnökséghez kapcsolódó programok, Bartók-évforduló. Én 
itt csak egyetlenegy dolgot vagy egy eseményt emelnék ki itt az I. világháború 
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kapcsán: mivelhogy ez egyfajta ilyen műfaji újdonságot is jelentett számunkra, ez a 
Csárdáskirálynő turnénak az elindítása volt, kifejezetten az I. világháborús 
centenáriumhoz kapcsolódóan. Ez nem az operett műfaj szempontjából volt 
számunkra újdonság, hanem a tekintetben, hogy ez volt az első alkalom, hogy a 
Balassi Intézet kezdeményezésére, a mi kezdeményezésünkre létrejött egy külön 
produkció, tehát egy úgynevezett Csárdáskirálynő keresztmetszet, amelyet 
kifejezetten ennek a turnénak a megvalósítása céljából hoztunk létre az 
Operettszínházzal együttműködésben. Ezt itt Budapesten mutattuk be és elindítottuk 
egy több helyszínes turnéra, ami egyébként óriási sikert aratott. 

A jövőt illetően szeretnénk több ilyen produkciót is elindítani annak 
érdekében, hogy elősegítsük egyébként az intézeteknek a hálózatos működését, 
egymás közötti együttműködését, hiszen ez a programok megvalósítását 
mindenképpen költséghatékonyabbá és szélesebb értelemben értelmezhetőbbé teszi. 

A Balassi Intézet, illetve az államtitkárság ugyanakkor működtet egy 
rendezvényközpontot, hiszen jelen pillanatban a helyettes államtitkárság ugyanabban 
az épületben tartózkodik, dolgozik, ahol a Balassi Intézet is, tehát a Somlói úti 
központban. Ez egyfajta rendezvényközpont is, hiszen fontos számunkra, hogy az 
itthoni kulturális élet vérkeringésébe is bekapcsolódjunk, legyenek azok egyébként 
Unique-programok, legyen az például a Múzeumok éjszakája vagy a Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesztivál vagy éppen a nemrég a budapesti Womex 
nagyrendezvényhez kapcsolódó esemény. Működtetünk egy külön galériát, az elmúlt 
hat évben mintegy 25 nagyszabású kiállítást valósítottunk meg, az évfordulós 
tematikákat figyelembe véve, illetőleg az utaztathatóságot figyelembe véve, itt csak 
egy példát említenék: például a Kinszki Imre fotóit bemutató kiállítást vagy a Róth 
Miksa művészetét bemutató kiállítást vagy akár a (N)ők is hősök, ami egy sajátos 
szempontból mutatta be az I. világháborút. Ezeket már számtalan helyre elvittük az 
intézeti hálózaton belül, illetőleg elvisszük nemcsak az intézetekhez, hanem azokra az 
állomáshelyekre is, ahol nincsenek intézetek, ellenben a külképviseletek igényt 
tartanak rá. 

Jelen pillanatban egyébként a „Hajnalodik” című ’56-os kiállításunk látható a 
központban. 

Mindeközben nagyon komoly kiadói tevékenységet is folytatunk, adunk ki 
tanulmányköteteket, oktatási segédanyagokat, tankönyveket és amit nagyon 
fontosnak tartok kiemelni egy mondat erejéig: ez a Nemzeti évfordulóink kiadvány, 
ami számomra is nagy meglepetést okozott, amikor a Balassi Intézet élére kerültem, 
hogy milyen nagy népszerűségnek örvend a kiadvány maga. Ezt egyébként nemcsak 
az iskolákhoz, hanem gyakorlatilag az összes releváns kulturális intézményhez is évről 
évre eljuttatjuk. 

A Balassi Intézet a tekintetben is rendezvényközpont, hogy itt bonyolítjuk az 
éves lektori konferenciát, a hungarológiai konferenciáinkat és természetesen az éves 
igazgatói értekezletet is.  

Van még egy nagyon fontos programunk, ami szintén az intézeti világhoz 
kapcsolódik, hiszen részben az ő segítségükkel valósul meg, ez az úgynevezett 
Publishing Hungary program, ami 2012-ben indult el a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával és kifejezetten a magyar irodalom külföldi népszerűsítését szolgálja. 
Azt gondolom, hogy azt nem kell hangsúlyozni, hogy az irodalom a 
kultúraközvetítésnek talán az egyik legkitüntetettebb szereplője, arról nem is 
beszélve, hogy a magyar irodalomnak a nemzetközi ismertsége, elismertsége az 
elmúlt években, az elmúlt két évtizedben jelentősen megnövekedett, nagy az 
érdeklődés a magyar irodalom iránt. Azt gondolom, hogy az elmúlt öt évben a 
Publishing Hungary program is hozzájárult valamelyest ezekhez a sikerekhez. Mi 
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egyébként kimondottan a nemzetközi könyvvásárokon való népszerűsítést tekintjük a 
legfőbb feladatunknak, de egyébként egyre inkább az olyan hazai irodalmi 
fesztiválokba, illetve külföldi irodalmi fesztiválokba is igyekszünk bekapcsolódni, 
amelyeknek kulturális diplomáciai relevanciája van.  

Számos díszvendégséget bonyolítottunk már le, ebben az évben Tajpejben, 
Varsóban és Pekingben. Ezek a díszvendég programok nemcsak arra teremtenek 
lehetőséget, hogy a szűk értelemben vett klasszikus, magyar, illetve kortárs magyar 
irodalmat mutassuk be, de lehetőséget teremt arra is, hogy a széles értelemben vett 
magyar kultúrát is bemutassuk, megmutassuk. Mondjuk ez gyakorlatilag ilyen 
összművészeti megjelenés lehetőségét is megteremti. 

Ahogy említettem a nemzetközi oktatási feladatoknak a java részét is 
továbbvitte a Balassi Intézet a Külügyminisztériumon belül, tehát változatlanul 
visszük tovább a hungarológiai és a magyar nyelvi képzéseinket. Hogy ennek a 
nagyságrendjét el tudják képzelni, évente mintegy 14 ezer magyar nyelvórát tartunk, 
300-350 különböző céllal érkező külföldi diáknak. Visszük tovább, folytatjuk az 
évente megrendezett és rendkívüli népszerűségnek örvendő Balassi nyári egyetemet, 
és természetesen továbbra is feladatunk a hungarológiai, módszertani támogatás, 
háttértámogatás a külföldi magyarságtudományi, hungarológiai központok, magyar 
nyelvű lektorátusok számára, számukra konferenciákat, továbbképzéseket 
szervezünk, és az oktatási területen is jelentős a kiadványokkal kapcsolatos 
tevékenységünk. Itt említeném meg a Balassi füzeteket, aminek már a negyedik, 
ötödik száma is megjelent, amelyiknek a feladata az, hogy a vasárnapi iskolákban 
folyó magyarnyelv-oktatást a diaszpóra keretén belül elősegítsük. 

Egyébként az ösztöndíjas programunk java részét is gyakorlatilag folytatjuk, 
mintegy ötféle egyetemi előkészítő képzést, a nem magyar anyanyelvűeknek 
biztosított, illetve a határon túli fiataloknak biztosított képzéseinket is visszük tovább. 
Itt nagyon fontosak a műfordító képzések és a már hagyományos magyar nyelvi és 
hungarológiai képzések egyaránt.  

Itt mindenképpen hangsúlyoznám azt, hogy 2016 szeptemberében, tehát 
változatlan formában az összes - ugyanazokkal a létszámokkal, ahogy korábban - 
képzésünket elindítottuk. És akkor itt még nagyon röviden, bár volt szó a 
vendégoktatói hálózatról, erről talán én is tennék néhány mondatban említést, hiszen 
a vendégoktatói hálózat valóban a kulturális diplomáciának szintén kiemelt, 
kitüntetett területe, ami kiválóan egészíti ki egyébként az intézetek munkáját, a 
külképviseleteken folyó kultúrdiplomáciai tevékenységet, ahogy egyébként a 
szakdiplomaták munkáját is. Ezt a feladatot is folytatjuk a Külügyminisztérium 
keretein belül. Jelenleg, ahogy elhangzott, 26 országban 46 vendégoktató működik. 
Egyébként a feladatuk nemcsak az - és ezt nagyon fontos hangsúlyozni -, ezeknek a 
vendégoktatóknak, akik között vannak egyébként magyar nyelvet oktató lektorok és a 
magyarságtudomány különböző területein előadásokat, szemináriumokat tartó 
vendégoktatók, nekik nemcsak az a feladatuk, hogy órákat tartsanak, nemcsak az a 
feladatuk, hogy bekapcsolódjanak a befogadó egyetem kutatói programjaiba, 
nemcsak az a feladatuk, hogy az egyetemközi felsőoktatási kapcsolatokat 
kiszélesítsék, építsék, hanem kifejezetten kulturális diplomáciai, tehát kulturális 
menedzseri feladataik is vannak. Emiatt, pontosan e célból indította el a Balassi 
Intézet a „Vendégoktatók a magyar kultúráért” című programot, ami évente azt 
jelenti, hogy egy nem nagy, de szimbolikus jelentőségében mégiscsak fontos keretet 
biztosít a vendégoktatók számára annak érdekében, hogy erre a pályázati keretre 
jelentkezvén, konkrét kulturális programokat bonyolítsanak le, nem kifejezetten a 
saját tanítványaik számára, hanem szélesebb körben, úgy működne, minthogyha ők 
maguk is egyfajta kulturális diplomaták, illetőleg kulturális intézetek lennének. 
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Ezen vendégoktatók tevékenysége különösen ott lehet nagyon hangsúlyos, ahol 
egyébként nemhogy kulturális intézet, de külképviselet sincsen. Tehát fontos 
hangsúlyozni, hogy ebben a városban a vendégoktató a magyar állam, illetőleg a 
magyar kultúra képviselője, és rájuk így is kellene tekinteni. Egy fontos, kiemelt 
törekvésünk az, hogy ezeket a vendégoktatókat jobban összekapcsoljuk az 
intézetekkel, az intézeti struktúrával, illetőleg a külképviseleti struktúrával, tudván 
tudva azt, hogy számos helyen egyébként kiváló az együttműködés a kiküldött 
vendégoktató, a lektor, illetőleg az intézet, a releváns intézet, illetőleg a külképviselet 
között. 

További törekvésünk az, hogy ezt a 46 főből álló hálózatot azért mégiscsak egy 
ilyen 2020-as távlatban tovább bővítsük, és ezt a hálózatot olyan módon fejlesszük, 
hogy azoknak a célkitűzéseknek, amit az imént említettem, hatékonyabban tudjanak 
megfelelni. 

Akkor én itt ezt abba is hagynám és akkor gondolom, hogy lesznek majd 
kérdések, amelyekre szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Mi is nagyon szépen köszönjük. Képviselőtársaim, engedelmükkel 
megkezdeném a hozzászólások sorát, aztán majd megadom másnak is a lehetőséget. 

Az egyik első megjegyzésem az lenne, hogy nagyon szerteágazó, amit 
hallhattunk és az anyag is nagyon sok kérdést érint, amit nagyon szépen köszönünk, 
hogy összefoglaltak. Azt gondolom, hogy ez hasznos volt, és igazolja azt, hogy 
napirendre kellett tűznünk a kérdést. 

Ugyanakkor valahogy mégis az az érzésem, hogy átláthatatlan, amit hallottunk. 
Tehát el vagyok veszve, mert annyira szerteágazó, annyira sokrétű, maga már az 
anyag is, aztán még amit most itt hallhattunk kiegészítésként, tehát valahogy az az 
érzésem, hogy egy koncepciónak, amelyben világosan tükröződnek a prioritások, 
talán elérkezett az ideje. 

Tehát van egy olyan pillanat, amikor talán most annyira a hardver rendbe van 
rakva, hogy most lehetne valamifajta koncepciót alkotni, és amelyben világos 
prioritásokat definiálni. 

A második megjegyzésem, hogy nagyon fontosnak tartom a partnerséget, 
amire itt államtitkár úr is utalt, hogy kik a partnerei ebben a munkában az 
államtitkárságnak. Ezért is örültem volna, hogyha itt van Káel Csaba, mert ő speciel 
egy partner, akivel van egy együttműködése az államtitkárságnak, ő a MÜPA-nak az 
igazgatója. Valahogy az, hogy kikre tud támaszkodni ebben a munkában az 
államtitkárság a kormányzaton belül és a kormányzaton kívül, azt gondolom, hogy 
nagyon fontos kérdés. Ebből lehet igazán azt kitapogatni, hogy aztán hogyan dől el az, 
hogy mi lesz a magyar kultúráról bemutatva a világban. Azt gondolom, hogy az egy 
fontos kérdés, hogy hogyan dől el, hogy mit mutatunk be önmagunkról. Sok mindent 
mutatunk be, de ezzel kapcsolatban is azt gondolom, hogy a rendezettségnek az az 
érzése nincs meg, amire azt gondolom, hogy - mi benne vagyunk, eléggé sokat járunk 
a világban - mégiscsak vágynánk, márpedig egy ilyen kérdés, hogy ki és hogyan dönti 
el, hogy mit mutatunk be magunkról a világnak, ez egy olyan kérdés, amit 
folyamatosan, aki kulturális diplomáciával foglalkozik, fel kell tegyen magának. 

A harmadik megjegyzésem az, hogy én fontosnak tartom azt, hogy van egy 
szervezeti egységesülési folyamat, ugyanakkor én mégiscsak továbbra is érzem a 
széttagoltság állapotát. Tehát van egyfajta egységesülési folyamat, de van egyfajta 
széttagoltság-érzésem is. Itt nemcsak arra gondolok, hogy most a Stipendium 
Hungaricum visszament az EMMI-be, amely egy olyan ügy volt, ami azért eléggé 
erőteljesen kötődik a külügyhöz, hanem számos kormányzati intézmény is foglalkozik 
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olyan kérdésekkel, amelyeknek a lefedése és integrálása azt gondolom, hogy nem 
lenne egy másodlagos dolog. Tehát így például a Kőrösi Csoma ösztöndíjasokat hadd 
mondjam, ami szerintem a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak egy nagyon jó 
kezdeményezése, az őáltaluk felhalmozott tapasztalat kifejezetten izgalmas abból a 
szempontból is, amiről most itt beszélünk. 

A következő megjegyzésem a pénz. Van a nagyságrend, amivel kapcsolatban 
értettük az államtitkár úrnak az egyértelmű jelzését, hogy ez kevés, amiből most 
próbálunk lyukat foltozni. Tehát ez csak maximum arra elegendő, valamilyen fajta 
karakteresebb, nagyságrendileg nagyobb növelés szükséges. Számítottunk arra, hogy 
az integráció ezzel fog járni, hogy kevesebb költsége lesz az intézményrendszer 
fenntartásának, több pénz fog jutni majd a programokra, részlegesen azért mintha 
ebbe az irányba mennének a dolgok, erre rá szeretnék kérdezni, hogy van-e idén több 
forrása magának a kultúrának az integráció eredményeként? De van egy másik kérdés 
is, ami szerintem felvethető, hogy helyes dolog-e az, hogy az válik a finanszírozás 
módjává, hogy pályázik a Kulturális Államtitkárság mondjuk az ’56-os 
Emlékbizottságnál? Helyes dolog-e, hogy így csináljuk ezt mi, a magyar állam, hogy 
az egyik tárca pályázik gyakorlatilag egy civil vezetés alatt álló, részlegesen civil 
vezetés alatt álló intézménynél? 

Tehát azt gondolom, hogy nemcsak a nagyságrendje, hanem a struktúrája is 
nagyon fontos kérdés.  

Ingatlanok és az infrastruktúra. Az, hogy van egy integráció, az ebből a 
szempontból kedvező. Tehát az épületeket lehet egy egységes vagyongazdálkodás 
alapján elgondolni, a gazdasági, diplomáciai, kulturális célú ingatlanokat, megnézni, 
hogy mit, mire lehet használni, és minthogyha itt lenne valami új helyzet, amikor 
felállóban van egy külügyi ingatlan- és vagyongazdálkodási alap, ami átvenné az 
külföldi állami vagyon kezelésének a feladatait. Én azt gondolom, hogy ebbe 
becsatornázni a kulturális diplomácia sajátos szempontjait, hogy ne azt adjuk el, ahol 
kiállítást lehet szervezni vagy adott esetben egy rendezvényt lehet tartani, hanem ez is 
legyen egy szempont az ingatlangazdálkodás során, ez egy nem mellékes szempont. 
Igazán csak azt akarom kérdezni, hogy egyetértünk-e ebben, és ezen új ingatlanalap 
kérdésében van-e ráhatása az államtitkárságnak? 

A következő dolog, hogy azt gondolom, hogy ezek a kiállítások, amelyek az 
elmúlt években megszülettek, ezek színvonalasak voltak az esetek döntő többségében. 
Mégis minthogyha lenne egy kicsit ilyen konzerv jellege a külképviseletek 
szempontjából, hogy választhattok egy Róth Miksa kiállítást, kell, nem kell. Na most 
én azt gondolom, hogy azon érdemes gondolkodni, hogy országspecifikusabb 
kulturális termékeket előállítani, mert mondjuk Kínában a magyarságról vallott tudás 
az eléggé jól beazonosítható. Petőfi a magasban van, Petőfi jelenti Kínában a 
magyarságra az első asszociációt, mert a „Szabadság, szerelem” című verset szépen 
lefordították, berakták a kínai tankönyvekbe, ott van. Vagy ott van ez a Hudecz 
László, vagy ott van ez a Komor Pál, aki zsidókat mentett Sanghajban, adja magát, 
hogy mi az, amiben Kínában rá lehet egy kicsit épülni. És ott nem feltétlenül kell 
kitalálni a spanyolviaszt, hanem arra a kínai kínálatra kell rámenni. 

Tehát itt az országspecifikus termékek előállításának a kérdését akarom 
feszegetni és felvetni, különösen egy olyan ország esetében, mint Kína, és azért van 
még néhány ilyen, amikor kifejezetten országspecifikus kulturális termékeket kell 
előállítani. 

A hetedik megjegyzésem: a tudomány és a történelmi kiadványok, a 
tudományos kiadványok. Annak idején, talán államtitkár úr emlékszik rá, amikor 
Király Béla, még az ellenzéki időkben elkezdte ezt a kötetet kiadni, a Columbia 
University Press adta ki, megjelent belőle 40 kötet. Eléggé hullámzó volt ezeknek a 



19 

köteteknek a színvonala, de megjelent benne Erdély története vagy megjelentek 
benne Bibó István válogatott művei, és elérhetővé tette angol nyelven a magyar 
tudományosságot, amiben mondjuk vernek bennünket a románok, hogy mondjuk egy 
konkrét példát mondjak. Ez nekünk egy régi vesszőparipánk, hogy ebben a témában 
miért van az, hogy így le vagyunk maradva, hol állunk ezzel. 

Van egy jó hír, hogy valami kezdeményezés látszik megszületni az egyik 
amerikai egyetemen, amiről talán érdemes lenne elmélyültebben gondolkodni, hogy 
minőségi tudományos, történettudományi kiadványokkal előállni 30 év után, talán 
megengedhetnénk magunknak, megengedhetné magának a magyar tudományosság, 
hogy prezentáljuk magunkat a világnak egy kicsit strukturáltabb módon. 

A lektorok kérdését én nagyon fontosnak tartom, de a lektorok minthogyha 
azzal a kapcsolattal rendelkeznének pusztán, amit helyettes államtitkár asszony 
elmondott, hogy 54-en be vannak valamilyen szinten kötve, de azt gondolom, hogy a 
külpolitikába nincsenek kellőképpen bekötve. Azon érdemes lenne gondolkodni, hogy 
hogyan lehetne, kizárt dolog, hogy meghívjuk őket a nagyköveti értekezletekre heti 
rendszerességgel, hogy legyenek ott a lektorok? És olyanfajta integrációba 
bekapcsolni őket, mint amiben mondjuk most elindult a kultúra és a diplomácia? 

Tehát én azt gondolom, hogy a lektoroknak az integrálása a magyar 
külpolitikába egy nagyon fontos kérdés lenne, hogy érzékeljék azt, hogy nekik valóban 
van egy függetlenségük, igen, ők egy egyetemhez vannak rendelve, tiszteletben 
tartjuk, de mégis van egy hely, ahonnan kapják a fizetésüket, és van egy információs 
rendszer, amelyben jó, ha benne vannak, és adott esetben ellátnak bizonyos 
feladatokat. 

A Márton Áron Kollégium sorsáról szerintem nem kell most beszélni, én csak 
nem érzem megnyugtatónak a rendezését, hogy az ELTE-hez csatolunk egy olyan 
rendszert, ami évek alatt kialakult és a határon túli magyaroknak volt egy 
magyarországi önálló kollégiumi rendszere, és ahelyett, hogy abba az irányba 
mozognánk, hogy ezt még inkább az övékévé tegyük, úgy látom, hogy el van engedve. 
Cáfoljanak meg, hogyha nem így van. De most nem kell feltétlenül ezt a kérdést 
megbeszélnünk, de a Balassi Intézet nemzetpolitikai tevékenységei ettől még 
szerintem nagyon relevánsak, és itt nagyon fontos, hogy megfelelő civil partnerei 
legyenek, hogy a tehetséggondozást, illetőleg az ösztöndíjprogramot megfelelő civil és 
határon túli szakmai partnerekkel sikerüljön megvalósítani. 

Most akkor közelebb jöttünk a szomszédsághoz, én azt gondolom, hogy a 
szomszédság az megint egy speciális kulturális diplomáciai feladat, és a lengyelek 
azok egy kicsit tiszteletbeli szomszédaink, már ebbe az irányba mutat és egyetértek 
vele, hogy ez egy nagyon jól kitapintható prioritása volt az elmúlt évnek, a legtöbb 
összeggel volt elengedve. Magyarországon nem érzékeli senki, hogy ez az összes 
elmondott dolog közül az első, mert azt gondolom, hogy ez egyértelmű kell legyen 
mindenki számára, hogy ma az a legnagyobb was ist das, amit letettünk az asztalra az 
elmúlt évben. De a szomszédokra vonatkozóan ugyanezt nagyon célirányosan 
végiggondolni, hogy mi a szlovák, román, szerb, ukrán irányba az a stratégia, ami 
megvalósítható.  

Itt a kolozsvári intézetről nem beszéltünk, nem tudom, hogy hogyan áll, 
államtitkár úr. Romániában két intézet van, a bukaresti, illetőleg a sepsiszentgyörgyi, 
és készül ez a harmadik, de a térségre, mint prioritásra szeretnék csak röviden utalni. 

A kilencedik kérdés a diaszpóra. A diaszpórában némi utalás elhangzott, hogy 
jelen vagyunk oktatási segédeszközökkel, én ezt nagyon fontosnak tartom, mert 
egyelőre a diaszpóra azt gondolom, hogy valahol a külügy és a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság között van félúton. A diaszpóra ennek köszönhetően egy ilyen köztes 
helyzetben van, és most azért van fél-egymillió új diaszpóra, ahol adott esetben a 
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gyerekeknek a nyelvoktatása, miegymás egy kiemelkedően fontos szakmapolitikai 
feladat. 

Én azt gondolom, hogy a kulturális diplomáciánknak be kell ezt bátran vállalni. 
Nyilvánvalóan ez egy komoly kérdés, hogy hogyan lehet kidekázni, hogy kinek 
mennek a kulturális üzenetek, milyen nyelven mennek ezek a tevékenységek, de ott, 
ahol van egy jelentős magyar diaszpóra és van egy kulturális diplomáciai egységünk, 
egy szakdiplomatánk, vagy miegymás, egy intézet, ott ennek a célközönségnek a 
magyar nyelven való kiszolgálása és megszólítása azt gondolom, hogy nem lehet 
igazán kérdéses és dilemma, hanem megfelelő módon ez összhangba hozható. 

Végül az egész, amit mondani akarok, hogy azt gondolom, hogy van egy 
nagyon nagy munka, amit az államtitkárság elvégez, de nagyon kevés jön vissza, és 
Magyarországon a magyar közvéleményben nem igazán csapódik le az a nagyon 
fontos munkavégzés, és nem tudom, hogy ez mivel oldható meg, hatékonyabb 
kommunikációval vagy mivel. Egy példát hadd mondjak. Szerintem a kulturális 
diplomáciában valóban a legnagyobb truváj a lengyel évad volt, de ami 
Magyarországról a világban a legjelentősebb esemény volt szerintem, az nem ez, ami 
a nagyvilágban a legnagyobbat szólt. Arra vonatkozóan nekem van egy egyértelmű 
véleményem, de majd megkérdezem, hogy egyetértenek-e vele vagy van-e más 
véleményük, az szerintem egy nagyon fontos amerikai művészeti kiállítás volt, ez a 
Moholy-Nagy kiállítás. A Moholy-Nagy kiállítást Chicagóban volt alkalma a Külügyi 
bizottság delegációjának most megtekinteni, és ez volt New York-ban is, meg Los 
Angelesben is, mint ahogy az anyagban egyébként ez le van írva, de az, hogy egy ilyen 
dolog zajlik Chicagóban, amely a világ művészettörténészeinek a jelentős részét 
izgalomba hozza, ez a magyar közvéleményben nincs meg. Azt se tudják, hogy van 
ilyen. Nem jön haza ez az esemény. 

Azt gondolom, hogy ez egy nagy veszteség, mert igazán mind a kormányzati 
tevékenységet, mind pedig a diplomáciai relevanciáját ennek a dolognak nem tudjuk 
ilyen értelemben realizálni vagy kiaknázni a teljes mélységében. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

Megadom a szót Balla alelnök úrnak. 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Igyekszem 

rövid lenni. Nekem két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy mennyire tudjuk a 
kulturális diplomácia eszközét használni skandináv, északi országokban? Tehát sok 
esetben azt érzi az ember, hogy bizonyos országokban a Magyarország-kép egy kicsit 
olyan - finoman fogalmazva is -, hogy sokszor nem értenek minket. Mennyire tud 
megjelenni esetleg a kulturális diplomácián keresztül egy jobb megértés? 

A másik pedig: én is hallgattam és néztem, olvastam, hogy alapvetően pályázati 
források szükségesek bizonyos fajta programokhoz, működésekhez. A kérdésem az, 
hogy mennyire van mód és lehetőség mondjuk szponzorációs rendszerben működni? 
Tehát adott esetben vállalatok, cégek, nagyon sok más ország kulturális vagy 
diplomáciai rendezvényénél látjuk azt, hogy nemzeti kötődésű cégek megjelennek 
erős szponzorként egy nagy rendezvény, egy nagy kiállítás vagy egy nagy hangverseny 
mögött. Ez mondjuk Magyarországon mennyire szokás vagy mennyire szokás ez 
nálunk, magyaroknál, hogy mondjuk egy erős cég vagy vállalati csoportok 
megtámogatják a különböző programjainkat, rendezvényeinket külföldön vagy akár 
ha itthon van valamilyen jellegű bemutató, aminek ilyen kötődései vannak? 

Tehát a kérdésem arról szól, hogy működik-e, egyáltalán van-e lehetőség 
szponzori támogatásokra. 

 
ELNÖK: Jogi és gyakorlati… 
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BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Jogi és amúgy gyakorlati 

értelemben. 
 
ELNÖK: Bartos Mónika képviselő asszony! 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Én 

először is szeretnék gratulálni ahhoz a gigászi munkához, amit végeznek, mert ez nem 
kis feladat, a magyar kultúrát népszerűsíteni és ezt a szerteágazó milyenséget, 
minőséget, amilyenek vagyunk, továbbadni a világban. 

A kérdésem kapcsolódik ahhoz, amit elnök úr, alelnök úr elmondott. Egyrészt 
hogy folyik-e vagy van-e valamilyen brandépítés, hogy milyennek akarunk látszani és 
van-e valami tudatos, néhány ilyen kocka, építőkocka, amit lerakunk, hogy ezt 
mindenképpen, mindenhová el szeretnénk mondani és el szeretnénk juttatni? Illetve 
amit elnök úr, alelnök úr is mondott, hogy mennyire tudunk országspecifikusan 
megjelenni. 

Én látom a parlamenti munkán keresztül és az IPU munkáján keresztül is, 
hogy mennyire hasznos az a munka, amit elvégzünk, elvégeznek, hiszen nagyon 
sokféleképpen lehet emberekhez eljutni és a hídépítésnek az egyik legfontosabb, ha 
nem a legfontosabb módja az, amit a kulturális diplomácia végez. Ez nem új hír, 
hiszen tudományos eredmények is vannak, szólnak arról, hogy még a 
legracionálisabb döntés mögött is húzódik emóció, és ezt a leginkább számokkal 
alátámasztott döntésben sem szokták elhanyagolni. És amikor fontosak azok az 
eredmények, amelyek számokkal leírhatóak, ennek az eredménynek az elérését segíti 
többek között a kulturális diplomácia. 

Én szeretném megkérdezni, hogy van-e ezentúl az önök munkájának 
valamilyen mérőszáma, tehát van-e valamilyen elvárás, hogy hogyan kell ezt a 
feladatot teljesíteni. Tehát amikor megnézik azt, hogy ebben az évben mit tettünk, 
akkor hogyan lehet azt lemérni, hogy az sikeres volt-e vagy nem, nézőszámmal, 
kiadványszámmal, koncertszámmal, ellátogatott művészek számával vagy hogyan 
lehet ezt egy kicsit a hétköznapokra lefordítani? 

És az utolsó kérdésem pedig az, hogy mennyire tartozik önökhöz a tudomány 
és a sport, hiszen a Nobel-díjasaink híressé tesznek minket, az olimpikonjaink híressé 
tesznek minket, Puskásnak bárhol kiejtjük a nevét, még mindig tudják az emberek, 
hogy ő magyar és Magyarországhoz tartozik. Tehát mennyire tudunk egy kicsit 
szélesebb spektrumban gondolkodni, mint a képzőművészet vagy a zene vagy az 
irodalom? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Balla alelnök úr! 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Még egy nagyon rövid 

kérdésem van, időközben jutott eszembe, hogy maguk a kulturális intézetek, illetve a 
különböző kulturális megjelenésünk külföldön mennyire determinált, abból a 
szempontból, hogy itt láttam, hogy volt a Csárdáskirálynő évad. Megvallom őszintén, 
nem vagyok egy nagy operettrajongó, de ez az én teljes személyes magánügyem… 

 
ELNÖK: Idővel. 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem tudom, nekem még nem 

sikerült. Na, mindegy. A kérdésem arra vonatkozna, hogy egy ország 
elfogadottságában vagy egy ország megismerésében sokat jelent az, hogyha a 
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fiatalokat megszólítjuk. Az egyik oldalon Magyarország, Budapest is kifejezetten a 
fesztiválok és a különböző, a fiatalok számára szórakoztató világ szempontjából egy 
előkelő helyen van, bármilyen minősítésben nézzük, legyen szó az A38-ról vagy a 
Sziget Fesztiválról, tehát a világban való minősítése is kifejezetten magas. Mennyire 
tudunk vagy mennyire van lehetőség adott esetben ilyen más irányok felől is, tehát 
nem feltétlenül a klasszikus kulturális közeg felől megközelíteni mondjuk a más 
országok fiataljait, hogy esetleg izgalmasabbá váljon az, hogy fiatalok, egyetemista 
korúak is fontosnak tartsák azt, hogy mondjuk egy magyar kulturális rendezvényre 
elmenjenek? 

Persze, vannak olyan művészeti, képzőművészeti, film- vagy fotóművészeti 
lehetőségek, ami a fiatalokat is megérinti, van a komolyzenében is természetesen, 
előadótól függően, de mennyire van mód és lehetőség a fiatalok számára is valamiféle 
lehetőséget adni? Mondjuk egy kicsit másabb kulturális közegben, mint ami mondjuk 
a klasszikus, én úgy szoktam besorolni, hogy a klasszikus, öltönyös kultúrához 
tartozik. 

 
ELNÖK: Ennyi kérdésünk lett volna, államtitkár úr és helyettes államtitkár 

asszony. Azt kérném, hogy mivel nagyon sok kérdést vetettünk fel, hogy összefogottan 
válaszoljanak. Parancsoljanak! 

Íjgyártó István válaszai az elhangzottakra 

ÍJGYÁRTÓ ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Köszönöm szépen. Rendkívül tömör válaszokat igyekszem adni, hiszen a feltett 
kérdések azért jórészt azokat a megfontolásokat, dilemmákat és kérdéseket vetik fel, 
amelyek minket is folyamatosan foglalkoztatnak. 

Akkor én elnök úr felvetéseivel kezdeném. Prioritásokat tükröző koncepció. 
Igen, valóban ennek a hiányát mi is érezzük. Most jelen pillanatban - elnök úr 
kifejezését használva - a hardverre kellett koncentrálnunk, hiszen ez egy örökölt 
struktúra volt, amely talán enyhe kifejezés, hogy több sebből is vérzett, és meg kellett 
teremteni egyrészt az, hogy a külügy befogadóképes legyen, illetve nyilván egy 
egészen más területet jelentő intézet is befogadható legyen, illetve maga a 
tevékenység, amely mondom, érintőlegesen benne volt a külügyi tevékenységben, de 
mégsem képezte ennyire szerves részét, ennek is meg kellett teremteni a feltételeit. 

Tehát azon vagyunk, hogy ki tudjuk alakítani ezt a koncepciót, és igazából 
ehhez nagyon fontos, ami a második felvetése volt elnök úrnak, hogy kikre 
támaszkodunk. 

A legutóbbi kormányrendeletben, és ez különben a Balassi működésének 
korábban jogszabályban is előírt kötelezettsége, volt egyfajta Művészeti Tanácsnak a 
működése, amelyet nemsokára fel kívánunk állítani, hiszen szeretném hangsúlyozni, 
hogy a kulturális diplomácia azért alapvetően egy eszköz. Tehát egy olyan felület, egy 
olyan - hogy is mondjam - hangyaboly, amely szállítja ezeket a termékeket. De 
igazából szeretném, hogyha nem mi határoznánk meg. Tehát ahogy Balla alelnök úr 
mondta, hogy ő nem szereti az operettet, én se szeretem, de Isten őrizz, hogy ez 
megjelenjen… (Balla Mihály: Elnézést, ez egy nagyon személyes vélemény volt.) De 
nekem is a személyes véleményem, de hál’ istennek ez a személyes véleményem nem 
jelenik meg semmilyen formában. (Balla Mihály: De van, aki pedig imádja!) 

Tehát még egyszer: az Aczél-korszaktól nagyon messzire szeretnénk, olyan 
messzire eltávolodni, amennyire csak lehet, hogy ott például én vagy a helyettes 
államtitkár asszony különben nálam nyilván sokkal jobb személyes ízlése határozza 
meg azt, hogy milyen műsorkínálata van Magyarországnak. 
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Tehát nagyon szeretnénk azt, hogy valóban a művészeti életből jöjjön hosszabb 
távon az az elképzelés, hogy hogyan nézzen ki, mi az, amivel Magyarország meg kíván 
jelenni a nemzetközi porondon. Mi ezt szívesen eljuttatjuk a célközönséghez, de 
nagyon-nagyon rossz vége lesz az egész kulturális diplomáciának, hogy ha mi kell 
hogy döntsünk afelől hosszabb távon, hogy mi az, ami fontos és mi az, ami nem 
fontos ebből a valóban példátlanul szerteágazó kulturális kínálatból. 

Tehát mindenféleképpen szeretnénk, ha egy művészeti tanács lenne. Nagyon-
nagyon fontos lenne és nagyon jól szolgálná a mi tevékenységünket is, hogy ha 3-5 
évre előre meg tudná határozni ez a grémium vagy akár egy szélesebb grémium is, 
hogy mi az a mondanivaló, amit Magyarország valóban el akar mondani a világnak 
ezen a téren is, és akkor ezt lehetne valóban tervezni, és átugorva néhány gondolatot, 
akár itt már országspecifikusan is lehetne tervezni, hogy ez a mondanivaló hol 
adekvát és milyen formában. 

Mondok egy példát: nyilván egy zsinagóga-kiállítást, amely nagy sikerrel 
forgott különböző helyeken, nem biztos, hogy a legkonzervatívabb arab országokban 
sikeresen be tudjuk mutatni, de ez persze csak egy szélsőséges példa. 

Valóban még mindig van széttagoltság, ezt mi is érezzük, ahogy elnök úr 
megjegyezte, bár ez a széttagoltság szerintem sokat enyhült. Tehát valóban le kellett 
győzni egy közegellenállást még magán a külügyi hálózaton belül is, hiszen nem 
minden nagykövet vagy misszióvezető születik kulturális érdeklődésű diplomatának, 
sőt egyesek szerint azok vannak abszolút kisebbségben, akik bármilyen módon a 
kultúrához értenek, de ez csak egy rosszindulatú feltételezés. 

Tehát valóban azt kell mondanom, hogy az elmúlt két évben rákaptak végül is a 
kollégák, felismerték - ahogy képviselő asszony is említette - a kultúrának ezt a fontos 
erejét, és ma már sokkal koncentráltabban, ma már igénylik, sőt azt kell mondanom, 
hogy kontinentálisan is változott az érdeklődés. A saját pénzeink elosztásánál tavaly 
még kiugróan Európa vezetett, ma már sokkal kiegyensúlyozottabb a lehetőség, és 
minél távolibbak az állomáshelyek, annál inkább ragaszkodnak hozzá, hogy már ők is 
foglalkozhassanak, ők is szervezhessenek programokat. 

Ez az, ami az intézményen belüli széttagoltság. 
Az egy más kérdés valóban, és szerintem ez nemcsak magyar specifikusság, 

hogy azért természetesen sok olyan intézmény van ma Magyarországon, amely 
egyfajta kulturális diplomáciával foglalkozik. Mi meg vagyunk elégedve azzal a 
szegmenssel, amellyel mi foglalkozunk, és nem akarunk átpartizánkodni senkinek a 
területére, elférnek ezek a tevékenységek véleményem szerint. Biztosan lehet azért 
javítani a koordináción. 

A finanszírozás. Ez a legégetőbb kérdés. Mi úgy vagyunk vele, hogy már 
tapasztaljuk tulajdonképpen az első áldásait annak, hogy ez az integráció létrejött, 
hiszen valóban sok megkettőződött, többszörös rendszert fel lehetett számolni. Talán 
majd helyettes államtitkár asszony megerősít a számok tükrében is, hogy magára a 
programozásra ezáltal több pénzt tudunk fordítani. 

De valljuk meg őszintén, és én nem kívánom és nem is szoktam az elődöket 
semmilyen módon minősíteni, de egy rendkívül lelakott rendszert sikerült átvennünk, 
a szó legszorosabb értelmében. Tehát látszik az, hogy különösen az intézeti világ egy 
súlyosan alulfinanszírozott világ volt sokáig, eléggé elhasználódott infrastrukturálisan 
is, meg mindenféle más tekintetben. Tehát igazából egy szinten tartás van, tehát 
amikor növeljük is az összeget, még mindig nem érjük utol azt a fajta leromlottságot 
kompenzáló állapotot, amelyet szeretnénk. Tehát mindenféleképpen az a - hogy is 
mondjam - pótfinanszírozás vagy egyfajta olyan plusz források bevonása, amely 
párhuzamosan a minél minőségibb program-megjelenésekben az infrastruktúra 
rendbehozatalát is segíti, az nagyon fontos lenne. 
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Országspecifikus termékek: természetesen törekszünk rá, hogy a 
mondanivalónk annak megfelelő legyen. Az elnök úr által említett, és nagyon 
köszönöm, hogy elismerő szavakkal illette ezt a Moholy-Nagy kiállítást, ez valóban 
egy egyedülálló vállalkozás volt és nagyon amerikai dolog abban az értelemben, hogy 
a New York-i rendkívül sznob és rendkívül kifinomult ízlésben sikerült 
Magyarországot, úgy szoktuk fogalmazni, hogy a radarernyőre visszavinni, és főleg 
még azzal is, hogy ez Chicagóban és Los Angelesben is, az egyre inkább az amerikai 
művészeti életben feltörekvő Los Angelesben is meg fog jelenni, ez egy valóban 
nagyon jó időben, jó helyen született döntés volt. 

Az más kérdés, hogy ez azt is igényelte, hogy állandóan monitorozzuk azt, hogy 
az amerikai közönség számára éppen mi az, ami elér egy ingerküszöböt, és Moholy-
Nagy köré építettük fel azt a Modernity by Hungary programrészt, amelyről helyettes 
államtitkár asszony beszélt. 

Tehát egyelőre inkább a kapacitás és a saját erőforrásaink szűkössége okozza 
azt, hogy nem tudunk minden területen így működni, de ahol általában intézetünk 
van és jó, rátermett intézetvezetőnk van, az rendkívül sok olyan dolgot old meg 
helyben, mint ahogy például Sanghajban nincs csak egy oktatási és kulturális 
szakdiplomatánk, de ott a főkonzulátussal közösen nagyon szépen építik ezt a 
bizonyos két brandet, tehát a két sanghaji fontos emberünknek a brandjét. 

Tehát mindenféleképpen úgy hiszem, hogy ezen van mit fejleszteni, de azon az 
úton vagyunk, hogy ez menjen. 

A kiadványok. Helyettes államtitkár asszony többször említette, hogy van 
magának a Külügyminisztériumnak, illetve most már a Balassinak is kiadványa. Ezek 
nagyrészt ilyen szakmai kiadványok. Az az igazság, hogy mindent nem tudunk 
vállalni. Tehát úgy gondoljuk, hogy a tudomány olyan központjainak, mint a Magyar 
Tudományos Akadémia vagy a magyar egyetemeknek kellene nagyon keményen 
mögé állni annak, hogy egy ilyenfajta idegen nyelvű könyvkiadás beinduljon.  

Mi eljuttatjuk a célközönséghez, de nem vállalhat mindent a 
Külügyminisztérium. Én most nem tudok megtanulni táncolni és énekelni és könyvet 
is kiadni, nem is ez a feladatom talán, de ezt le tudom bonyolítani valamilyen módon, 
hogy az elkészült termékek eljussanak a célközönséghez. Tehát nagyon fontos lenne, 
hogy azok a legfontosabb forrásai a magyar tudományosságnak, amelyek elő tudják 
állítani a termékeket, még ha csak akár ezt le is kell fordítani, ezt majd a Publishing 
megteszi, és el is juttatjuk a célközönséghez, de maguknak a munkáknak a 
megszületését, a kiadását és ennek az egésznek a tervezett, szervezett formáját azt 
hiszem, hogy ott kellene eldönteni. 

Van ilyenre példa. A lengyel évad keretében különben Romsics Ignác 
vezetésével készül egy kifejezetten a lengyelek számára írt magyar történelemkönyv, 
amelyet viszont felvállaltunk, hiszen ez évtizedek óta hiányzik a lengyel 
könyvválasztékból, és leginkább az riasztotta a lengyel tudományosságot, hogy 
egészen más, főleg a szomszédos országok interpretációjában kénytelenek a magyar 
történelmet vagy a magyar-lengyel közös történelmet értelmezni, amiből azért 
érdekes eredmények sülnek ki. 

Nagyon köszönöm, hogy elnök úr is visszaigazolta a lektoroknak a 
külképviseleti integrációját, ezt kormányrendeletben szeretnénk a közeljövőben 
rendezni és várjuk is a bizottság támogatását. Amit első lépcsőben szeretnénk, hogy 
egyáltalán a kihelyezésüket egy szintre emelni a diplomáciai kihelyezésekkel. Tehát ez 
egyfelől egy anyagi biztonságot is adna, másfelől megteremtené azt a keretet is, hogy 
hogyan integrálódhatnának a szó legtágabb és mégis legdemokratikusabb formájában 
a külképviseleti munkához. Erre egy nagyon jó előterjesztést készített különben a 
helyettes államtitkárság oktatási vonala. 
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A diaszpóra. Ez egy nagyon súlyos és nagyon komoly kihívás, és valóban igaza 
van elnök úrnak, hogy nem látszik pontosan az, hogy hol kezdődik a 
Külügyminisztérium és hol végződik a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Mi úgy 
gondoljuk, hogy jelen pillanatban a klasszikus diaszpóra elsősorban nemzetpolitikai 
feladat és ott jelentkezik. De valóban itt van az új diaszpóra helyzete. Ugyanakkor ez 
viszont rávilágít egy nagyon komoly dilemmára magukkal a kulturális intézetekkel 
kapcsolatban. 

Mi a célja a kulturális intézetnek? A többség megszólítása ebben a tekintetben, 
és ez bizonyos értelemben igaz a határon túl is és a távolabbi országok esetében is, 
ezeknek egyfajta ilyen magyar menedékként kell szolgálni, valahogy egy ilyen magyar 
diaszpóra vagy magyar kisebbségi visszavonulási területnek. Természetesen is-is, és 
ezeket a feladatokat nem hárítjuk el, noha alapvetően azért a klebelsbergi elv az volt, 
még a szomszédos országokban is, hogy itt elsősorban a többség számára kell a 
magyar kultúrát népszerűsíteni, hiszen maga a magyar kisebbség vagy a magyar 
diaszpóra az magyar kultúrahordozó vagy akár előállító. De az igazi problémánk az, 
hogy a megfigyelésünk szerint, hogy ha túlságosan a külföldi kulturális intézetek 
egyfajta magyarság házává válnak, onnan folyamatosan kikopik a többség, a 
célközönség. Ennek egyszerűen egy praktikus oka van: ha a magyarok benn vannak, 
akkor mindenki magyarul beszél, ami a többség számára egy érthetetlen nyelv. Ennek 
következtében egy idő után nem jár oda. 

Tehát valahogy egy egészséges arányt és egy jó munkamegosztást ki kell 
találni. De én mégis arra hajlok, hogy a kulturális intézetek mellett egyfajta 
magyarság házaknak kellene felvállalni ezt a fajta szervezett diaszpóra-gondozást, 
amihez természetesen a kulturális intézet tud támogatást nyújtani, vagy a 
Külügyminisztérium, mint olyan, a szervezetein keresztül, de félek, hogy egy idő után 
- hogy mondjam - túlságosan elvisszük a kulturális intézeteket ebbe az irányba. De ez 
természetesen csak szigorúan az én magánfélelmem. 

Visszacsatolás. Elnök úrnak tökéletesen igaza van, számos alkalommal 
ütköztünk ebbe a dilemmába, hogy miért tanúsít a magyar sajtó rendkívül kis 
érdeklődést a külföldi magyar megjelenéseknek. Ennek egyszerűen nem tudom az 
okát. Mi többek között például a Moholy-Nagy és a Modernity by Hungary 
programról két vagy három sajtótájékoztatót tartottunk, de számomra jelen 
pillanatban és szégyenkezem, hogy ezt kimondom, sokkal fontosabb az, hogy mind a 
négy amerikai vezető lap foglalkozott ezzel az üggyel, és a művészeti és egyéb 
folyóiratoknak a tömkelege. Tehát az amerikai sajtólefedettségünk példátlanul magas 
volt, és én azt hiszem, hogy azért alapvetően ez a cél, hogy ott jelenjünk meg, tehát 
abban a közegben, hiszen oda kívántuk eljuttatni az információt. 

Az már egy sokkal bonyolultabb és az én lehetőségeimet vagy akár 
gondolkodásomat meghaladó kérdés az, hogy a magyar sajtó miért viselkedik így 
ezzel a dologgal, miért nem ír szívesen a sikeres és vállalható dolgokról. 

Balla alelnök úr kérdéseire válaszolva sorban. Skandinávia. Ez egy nagy 
dilemma, én nem kezelném talán egységesen, ahol elsősorban problémáink vannak, 
az Norvégia és Svédország. Dániában lényegesen kellemesebb a helyzet. Ott az ismert 
okok miatt nyilván van egyfajta értelmiségi ellenállás, de ez sem igaz feltétlenül, 
hiszen a nagyon sokat és érdekes módon szélesen publikált emlékezetes göteborgi 
könyvvásáron, ahol én személyesen ott voltam, ott is a botrány az bőven átment. Az 
senkit nem érdekelt a magyar sajtó igen tisztelt képviselői közül, hogy példátlanul 
magas példányszámú könyvet adtunk el. Elképesztő! Úgy vitték, mint a cukrot. Az a 
fantasztikus nagy demonstráció - elnézést, egy anekdota kedvéért -, ami zajlott 
ellenünk, az hat darab öreg bácsika volt, aki egy A3-as papírra kinyomtatott 
valamiféle tiltakozást felmutatott. Egészen addig, amíg a balatonfürediek jóvoltából ki 
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nem töltöttünk ott némi fehérborokat, mert abban a pillanatban eldobták a táblát és 
boldogan megitták a bort, és attól kezdve a tüntetésnek vége volt. 

Ugyanakkor viszont ez úgy jött elő, minthogyha ott minket végigkergettek 
volna Göteborg főutcáján, amiből semmit nem tapasztaltunk. Tehát gyakorlatilag 
könyv nélkül jöttünk haza, és voltak olyan pillanatok magán a könyvvásáron, ahol 
maguk a svédek kértek elnézést azért a két incidensért, amit az a különben nem svéd 
hölgy követett el, magának a megnyitónak a kapcsán, illetve az a pár, mondom: 
nagyon-nagyon korlátozott számú aktivista, aki úgymond ellenünk tüntetett. 

Tehát ez sem feltétlenül igaz, hogy a skandináv közeg nem befogadó és nincs 
velünk. Nyilván ha egy kicsit enyhül ez a nagy nyomás a sajtóban és egyebek, 
megtaláljuk a módját annak, hogy ott intenzíven megjelenjünk. 

A pályázati források. Azt kell mondanom, hogy különösen a lengyel évad, és itt 
is egy történeten keresztül hadd világítsam meg a nagy dilemmánkat, a lengyel 
évadon kifejezetten kerestük azokat a közepes vagy nagyobb magyar vállalatokat, 
akiket be tudnánk vonni. Hát, nem nagyon vannak ilyenek, ami különben a lengyel 
piacon számunkra is egy döbbenetes élmény volt. 

Tehát sajnos, a magyar multik vagy magyar nagy cégek, amelyek szerteszét 
vannak a világban, azok még nagyon kevesen vannak ahhoz, és tulajdonképpen 
mindig ugyanazt a 4-5 céget pumpoljuk különböző ürüggyel, sorolhatom: OTP, MOL, 
Richter, EGIS stb., ezek ismertek. Tehát egyszerűen a magyar gazdaság teljesítő 
képessége és nemzetközi megjelenése a függvénye annak, hogy hogyan tudunk majd 
intenzívebben ezekre a pályázati forrásokra támaszkodni. Én akkor is azt mondom, 
hogy ha igazán kulturális diplomáciáról beszélünk, ennek legyenek meg azért a 
minimális állami forrásai, és elsősorban azokat igyekezzünk kimeríteni. Minden ilyen 
pályázati külön pénz szponzorizáció szerint ilyen auxiliáris kiegészítő jellegű kell hogy 
legyen. 

A fiatalok. Rendkívül fontos téma, rendkívüli módon szeretnénk ebbe az 
irányba nyitni. Ennek voltak már kezdeményei, például az oroszországi magyar évad 
kapcsán a Sziget Fesztiválnak, sőt magában a Gorkij parkban rendeztünk egy 
kifejezetten fiataloknak szóló programot, és igyekszünk a lengyel évadban is 
megvalósítani kifejezetten fiataloknak szóló programokat, amelyekkel úgy gondoljuk, 
hogy ezt a közönséget be lehet vonzani. De mindenféleképpen szinte minden 
országban talán a bevezetőmben is utaltam rá, hogy igyekszünk az internetes 
legmodernebb felületek felé nyitni és nagyon fontos az, hogy minél több mindent 
digitalizálva is be tudjunk mutatni. Szeretnénk hosszabb távon, valamikor a 
beláthatatlan jövőben azt, hogy a magyar műsorkínálat minél inkább elérhető legyen 
az adott ország nyelvén digitalizálva, interneten is. 

Tehát nagyon fontosnak tartjuk ezt a munkát. 
Bartos képviselő asszony felvetéseire: a brandépítés. Az az igazság, hogy ez egy 

nagyon-nagyon nehéz ügy, hiszen Magyarországon sokan, sokféleképpen 
foglalkoznak brandépítéssel. Mi egy kicsit még hátrébb vagyunk ebben a dologban, 
mert úgy gondoltuk, hogy először lássuk azt, hogy milyen irányba mehet el ez az egész 
ügy. 

Valóban igaz, hogy kellene egy jó brand, de ez még azért hosszabb 
egyeztetéseket igényel, hiszen általában több éves munka vagy akár évtizedes is az, 
hogy egy ország felépítse magát, mint például Svédország tette vagy Nagy-Britannia 
és egyebek. Úgy gondoljuk, hogy itt szintén szakembereknek kell majd elsősorban 
kimondani azt, hogy mi a helyes brand. 

Vannak ilyen önmagában, spontán megvalósult brandjeink, teljesen igaz, 
sportban, tudományban, egyéb helyeken, Puskás az valóban egy vitathatatlan brand, 
de úgy gondoljuk, hogy ezek már túlságosan is - hogy is mondjam - régiek. Tehát ezek 
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mellé kellenek újabbak, kell más mondanivaló, hiszen folyamatosan eltűnik az a 
generáció, aki Puskást még ismerte, és azért vannak büszkeségeink más területen is. 

Mi a mérőszám? Ilyenekben tudjuk mérni, hogy mennyire sikeresek általában 
a programjaink, hál’ istennek sikeresek vagy például milyenek a megjelenéseink, mint 
ahogy New York, illetve Chicago esetében vagy az amerikai programok esetében, ott 
azért önmagában az, hogy milyen felületeken tudunk megjelenni, az nagyon sokat 
elárul.  

Elnézést, ha hosszabb voltam, még helyettes államtitkár asszonyt kérem, hogy 
egészítsen ki. 

Dr. Hammerstein Judit válaszai az elhangzottakra 

DR. HAMMERSTEIN JUDIT helyettes államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Én tényleg nagyon rövid leszek, hiszen államtitkár úr 
gyakorlatilag most voltaképpen mindenre reflektált, csak néhány apróság, hogy az 
egységesülés, illetőleg kontra versus széttagoltság. Itt felmerültek elnök úr részéről a 
Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok, illetve a Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjasok. 
Most a Stipendium Hungaricum ösztöndíjakból változatlanul mi foglalkozunk 
azokkal az ösztöndíjasokkal, akiknek egyébként az a szándékuk, hogy nem angol vagy 
német nyelven, hanem magyar nyelven szeretnének a magyar felsőoktatás kínálta 
programokban részt venni, úgyhogy ezt mi effektíve változatlanul visszük tovább. 
Illetőleg a Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjasokkal nekünk van kapcsolatunk, lehet ezt 
persze még elmélyíteni, de egy elég intenzív kapcsolatunk van. A Balassi Intézet részt 
vesz az ő felkészítésükben, mielőtt egyébként kiutaznának, és mi látjuk el őket kellő 
információkkal a diaszpóra vonatkozásában, illetőleg mi látjuk el őket 
háttéranyagokkal, tananyagokkal, módszertani anyagokkal, és mi is egyébként 
hasznosítjuk vagy profitálunk a Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjasok által - hogy 
mondjam - biztosított hálózatból, mert az ő közreműködésükkel juttatjuk el sok 
esetben a mi anyagainkat például a vasárnapi iskolákhoz. 

A finanszírozás kapcsán felmerült elég élesen az a kérdés, hogy értelmes dolog-
e pályázgatni össze-vissza egyik minisztériumnak a másik minisztériumhoz, az MMA-
hoz, a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Egyfelől igen, hiszen a meglehetősen szűkös 
például intézeti, szakmai költségvetési keretet mi ezekkel a pályázatokkal 
gyakorlatilag meg tudjuk duplázni, és azért ez nagyon-nagyon fontos dolog. 
Ugyanakkor másfelől viszont nem, mert hogyha arra gondolunk, hogy a mi legfőbb 
ilyen külső finanszírozónk a Nemzeti Kulturális Alap, és ha abból indulunk ki, hogy ez 
a gyakorlatban hogyan működik, hogy voltaképpen mindent előre kell finanszírozni 
és teljesen kiszámíthatatlan a forrásoknak a célponthoz való eljutása, adott esetben az 
intézetekhez való eljutása, akkor valóban értelmesebb lenne akár ennek a keretnek az 
elkülönítése, illetőleg a minisztériumhoz való telepítése. 

A Publishing Hungary program tekintetében konkrétan ebben gondolkodunk, 
hogy annak érdekében, hogy a program kiszámítható legyen, ehhez egy kiszámítható 
finanszírozás szükségeltetik. Hogyha mi szeretnénk jövőre egy díszvendég programot 
lebonyolítani, úgy nem lehet lebonyolítani azt, hogy gyakorlatilag két évvel a 
programot megelőzően nem tudjuk, hogy mi ezt a programot bevállaljuk, és nem 
vagyunk biztosak abban, hogy ennek a financiális háttere rendezett. 

Tehát az NKA-s pályázatoknak mindig ez az óriási rákfenéje, ezért is azt 
reméljük a minisztérium felsővezetői döntése nyomán, hogy a Publishing Hungary 
programra szánt keretet a Külügyminisztérium saját jogon fogja biztosítani, és nem 
kell nekünk minden esetben az NKA-hoz futkosni annak érdekében, hogy az adott 
programok pénzügyi hátterét meg tudjuk teremteni. 
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Tehát valóban hosszú távon az lenne alapvetően a cél, hogy a 
Külügyminisztériumon belül rendelkezésre álló szakmai programkeret növekedjék, 
ennek egyébként nagyon fontos eleme az oktatási és kulturális szakdiplomaták esete, 
akik elvileg a működésüket úgy kezdték meg eredendően, hogy szakmai 
programkerettel rendelkeztek. 

Ez a kormányváltásoknak és a kormányzati struktúra többszörös 
átalakításának köszönhetően kézen-közön eltűnt. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt 
a szakmai keretet újfent biztosítani tudjuk. 

Országspecifikus termékek. Amikor egyébként kiállításokban gondolkodunk, 
mindig végiggondoljuk előzetesen azt, hogy mely országokba juttatható el egyébként 
az az adott kiállítás. A Róth Miksa kiállítás elhangzott, fontos hangsúlyozni, hogy 
Sanghajban is bemutattuk és kimondottan érdeklődés volt, nagyon komoly 
érdeklődés volt iránta, még akkor is, hogyha egyébként a szecessziónak, mint 
olyannak Sanghajban, Kínában nincsenek hagyományai és mondjuk az Art Deco más, 
aminek viszont nagyon komoly hagyományai vannak Sanghajban, többek között 
Hugyecznek köszönhetően. 

Csak egy mondat az itthoni kommunikációval kapcsolatosan, hogy miért 
tudjuk olyan nehezen eljuttatni egyébként a külföldi programjainknak, a kulturális 
diplomáciai programjainknak a hírét itthon. Jóllehet alapvető kötelezettségünk a 
visszacsatolás, hiszen mégiscsak a magyar adófizetők pénzét költjük Londonban, 
Párizsban, az intézeti hálóban, illetőleg a nagykövetségeken. Ez szerintem egy 
összetett probléma, de azért biztos, hogy összefüggésben van a magyar kulturális 
újságírás meglehetős leépülésével, úgyhogy itt tényleg szeretnénk kérni … 

 
ELNÖK: Ez egy jó program lenne. (Derültség.) 
 
DR. HAMMERSTEIN JUDIT helyettes államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium):… a bizottság tagjainak a támogatását is, hogy ahol tudják, ezt 
esetleg közvetítsék, mert valóban borzasztóan nehéz egyébként szenzációs programok 
iránt is az érdeklődést felkelteni és ahhoz egyébként műsoridőt nyerni, minden 
erőfeszítésünk dacára is. Tehát azért általában a magyar kulturális újságírással 
nagyon komoly gondok vannak. Úgyhogy ez biztos, hogy a bonyolult problémakörnek 
az egyik nagyon fontos vetülete. 

Egy gondolat még a brandépítés kapcsán. Azért ilyen-olyan brandeket 
igyekszünk építeni. Biztos, hogy az egyik ilyen a magyar modernizmus, mint olyan, 
illetőleg az a tény, hogy milyen módon vett részt a magyar vállalkozói kedv akár 
egyébként a keleti birodalmaknak - beleértve akár az ottomán birodalmat is - a 
modernizációjában. Egy ilyen nagyon fontos brand a magyar fotóművészet. Most már 
gyakorlatilag eljutottunk odáig - és ebben azért sokaknak a munkája van benne, 
hiszen még 5-6 évvel ezelőtt tényleg senki sem tudta, hogy ki az, hogy Lucien Harvey 
meg ki az a Brassaï, talán egy André Kertész valakinek az eszébe jutott, meg talán 
Capa, de azért az elmúlt 5-6 év szívós munkájának köszönhetően - és ebben 
egyébként a kulturális diplomácia is nagyon komoly szerepet vállalt - gyakorlatilag 
igazi magyar branddé vált, tehát a magyar fotóművészet, mint olyan. 

Budapest is egy igazi komoly brand, ami építhető és nagyon jól eladható 
külföldön, és ilyen egyébként a magyar zene, a zene, mint olyan, és ilyen az egyre 
jobbá váló - akárhogyan is nézzük -, számos helyeken nagydíjakat elhozó magyar 
filmművészet is. És ahogy említettem, igen, széles kultúrafogalomban gondolkodunk, 
amibe természetesen a sport és akár az innováció, illetőleg a startupok is 
beletartoznak. 



29 

És akkor még talán egy gondolat a fiatalokkal kapcsolatban. Szorosan 
együttműködünk egyébként a Cseh Tamás programmal, tehát ilyen módon is 
igyekszünk egyébként kifejezetten fiatal zenészeknek, nagyon tehetséges fiatal 
zenészeknek lehetőséget biztosítani, nemcsak itthon, hanem egyébként a külföldi 
intézményhálózaton belüli fellépésre is. Erre egyébként a Nemzeti Kulturális Alappal 
való együttműködésben, tehát a Cseh Tamás programon belül egy külön keretet 
sikerült elkülöníteni, és nem is kérdés, hogy természetesen New York-ba nem a 
Csárdáskirálynővel mentünk a Moholy-Nagy László kiállítás kapcsán, hanem 
egyébként abszolút a leginnovatívabb kortárs kísérleti zenével. Elegendő egyébként 
csak ifjabb Kurtágra gondolni. 

Mindezzel együtt a Csárdáskirálynő is, azért ne tagadjuk le, igazi brand, mert 
hogyha azért megkérdezzük, hogy kiket tekinthetünk úgy általában a legismertebb 
magyaroknak, Puskás és Bartók mellett Kálmán Imre biztosan odatartozik. Úgyhogy 
itt e tekintetben tényleg érdemes talán az ízlésbeli elfogultságot félretenni. Én csak 
ennyivel szerettem volna kiegészíteni. 

ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
ÍJGYÁRTÓ ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Bocsánat, elnök úr, még egy pillanatra visszavenném a szót. Nem akartam már szólni, 
csak elfelejtettem, Kolozsvár elhangzott kérdésként, hogy hogyan is állunk 
Kolozsvárral. 

Fontos elsősorban megjegyezni, hiszen ez a vitának a lényege a román féllel, 
hogy Bukarestben működik egy intézet, és ennek reményeink szerint lesz két 
fiókintézete a jövőben, az egyik a sepsiszentgyörgyi, a másik pedig a kolozsvári 
fiókintézet, hiszen nem lehet más, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hiszen a 
kezdetektől egy kicsit félrecsúszott a magyar kommunikáció, hogy Kolozsváron egy 
önálló intézetet hozunk létre. Erre nincs mód. 

A helyzet az, hogy talán azért előéletemnél fogva is egy kicsit érzékenyebben 
figyelek oda a szomszédos országokban az intézményeink működésére, és ezért 
igyekszünk azt biztosítani, ami sajnos, az örökségből kiviláglott, hogy ez nincs 
feltétlenül így, hogy különösen arra való tekintettel, hogy a szomszédos országokkal 
és nemzetekkel való viszonyunk erősen konjunkturális is tud lenni, ezért lehetőleg 
minél szélesebb körben fedje le egyfajta kétoldalú megállapodás, hálózat vagy 
rendszer ezeket a mindenfajta működésünket, beleértve a kulturális intézetek 
működését is. 

Ez sajnos, jelen pillanatban horvát és szerb vonatkozásban, sőt szlovén 
vonatkozásban sincs így, tehát itt is megelőzte egy kicsit a kulturális intézetek 
megnyitása azt, hogy a kétoldalú megállapodás létrejöjjön. Ezt pótoljuk most és mind 
a három irányba igyekszünk tárgyalni, és hál’ istennek nincs is olyan hangulat egyik 
helyen sem, hogy ezeket veszély fenyegetné. Viszont bármikor lehet, tehát ennek 
következtében úgy gondolom, hogy ez alapvetően fontos, hogy ezeket megkössük. 

Hasonlóképpen Románia esetében van egy kétoldalú megállapodásunk, 2005-
ben született, ami rossz, azt kell mondanom. Tehát szinte példátlanul, most még a 
saját nemzetközi gyakorlatomban is, nem láttam olyan szerződést, amit sikerült úgy 
megalkotni, hogy eltér a magyar és a román szöveg egymástól, méghozzá egy nagyon 
lényeges helyen hogy hány fiókintézetet lehet nyitni egy országban, és jelen 
pillanatban ez képezi a vita tárgyát. 

Hál’ istennek a román szöveg is rossz abban az értelemben, hogy úgy 
ratifikálták, hogy a magyar rossz szöveggel, illetve a magyar az nekünk kedvező, de 
mindenféleképpen eltér a szöveg. (Derültség.) Ráadásul ez - hogy mondjam - nem 
köthető sehová, mert 2005-ben egy másik színezetű kormány volt, tehát közösen 
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osztozunk ebben az örömben és bánatban, ezt örököltük. Tíz évig nem volt érdekes, 
de pontosan érdekes módon Kolozsvár megnyitása kapcsán, és ezért mondom azt, 
hogy a szomszédos országokban különösen körültekintően kell intézni ezeket a 
kétoldalú szerződéses kapcsolatokat, mert bármikor előjöhet bármilyen probléma. 

Tehát jelen pillanatban a kolozsvári intézetnek semmilyen más akadálya nincs, 
mint az, hogy amíg a román féllel nem jutunk dűlőre, hogy ők hozzájárulnak, tehát 
úgy értelmezzük közösen ezt a 2005-ben - sajnos, nem tudok más szót használni - 
rosszul megkötött kétoldalú megállapodást, ahogy mi szeretnénk, addig ők 
akadályokat gördíthetnek ide. Már eljutottunk a tárgyalásokban odáig, hogy belátták, 
hogy a két szöveg nem stimmel, mi pedig javasoltunk gyakorlatilag egy kijáratot ebből 
a történetből. Semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni azt, hogy ők is nyissanak 
további fiókintézeteket Magyarországon, hiszen mi ebben nem látunk problémát, de 
mindenféleképpen a szokásos román - hogy is mondjam - halogató játék zajlik. Ezt 
türelemmel végig kell vinni, folyamatosan szakértői tárgyalásokat tartottunk, én is 
bármikor kész vagyok a román partnerrel ezekről a kérdésekről tárgyalni, de sajnos, 
mondom: ez egy, minden, ami a magyar-román viszonyban általában van, ez egy 
türelemjáték, amelyet szépen, következetesen végig kell vinni, és egy olyan 
megoldásra kell törekedni, aminek révén a kolozsvári fiókintézet megnyitható, illetve 
a továbbiakban nem lesznek ilyen típusú viták, ha esetleg másutt is vannak 
szándékaink. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen önöknek a kimerítő válaszokat is, és az utolsó 

témához még azért azt ne feledjük el, hogy van még a levegőben a nagyváradi és a 
marosvásárhelyi főkonzulátus megnyitása is a románok irányában. Tehát arra 
vonatkozóan is már az igényünket megfogalmaztuk, tehát azért itt lesz a 
választásoknak ilyen szempontból is tétje, de ezt a témát majd valamikor december 
elején a Külügyi bizottság úgy is napirendre fogja tűzni, a romániai választások 
kérdését. 

Amit itt a könnyebb műfajokra vonatkozóan Balla Mihály felvetett: nekem 
nagyon közel áll a szívemhez ez a gondolat, és itt különösen a dzsesszre szeretném 
még a figyelmet röviden ráirányítani. Tudom, hogy a Budapest Jazz Club, illetőleg a 
606-s Jazz Club Londonban kiépített egy példaszerű együttműködést, hogy 
Magyarországra jönnek brit dzsessz együttesek és Magyarországról mennek ki 
dzsessz együttesek Angliába, most már egy strukturáltan szervezett módon, de azt 
gondolom, hogy egy egészen egyedülálló esélyünk az, hogy a világnak a figyelmét a 
magyar dzsesszre felkeltsük, hiszen rég volt olyan jó állapotban a magyar dzsessz, 
mint amilyen állapotban ma van. 

A diaszpórára vonatkozóan röviden azt szeretném hangsúlyozni, államtitkár 
úr, hogy van egy beidegződésünk. Túl sok ’56-os ünnepségen vettünk részt a 
diaszpórában, amikor 4 órás műsor, egyre inkább megfogyatkozó padsorok, kihaló 
emigráció, miegymás volt. Azt gondolom, hogy nagyon érdemes a diaszpórát 
megpróbálni az írek szemüvegén keresztül egyszer megvizsgálni és mélyfúrásokat 
végezni. Ma a diaszpóra számunkra nem úgy tűnik fel, mint erőforrás, hanem úgy, 
mint kötelesség, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz alapállás, amivel a 
magyar államigazgatás viszonyul a diaszpórához, hogy tartozunk annyival a 
diaszpórának, hogy elmenjünk, meglátogassuk, meghallgassuk meg „lelkigondozzuk” 
őket. 

Én azt gondolom, hogy ez nem fogja fel, hogy mi egy olyan diaszpóra nemzet 
vagyunk, mint az írek, mint a zsidók, meg még sorolhatnánk néhányat, és ebben 
nagyon komoly erőforrások vannak, vagy a lengyelek. Az, hogy nálunk ráadásul még a 
Nemzetpolitikai Államtitkárságról is ki van szervezve a diaszpóra-gondozás például - 
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hogy hívják ezt a találkozó-sorozatot, amit a Friends of Hungary szervez? -, még 
kijjebb van egy körrel, még inkább egy olyan keretbe van belerakva, amely nem 
csatolódik vissza. A Friends of Hungary nem csatolódik vissza, hiába jön ide az egész 
világból a sok értelmes, okos, fontos ember. 

Tehát én azt gondolom, hogy ezen érdemes lenne mindenféleképpen egy kicsit 
komolyabban elkezdeni gondolkodni és nagyon jó hír ez a lengyel történelemkönyv, 
azt gondolom, hogy hiányzik a magyar kulturális diplomáciának a fizikai eszköztára. 
Nem tudok egy magyar történelemkönyvet angolul senkinek a kezébe adni, hogy fusd 
át, 80 oldalas verzióban meg egy 300 oldalas verzióban, hogyha elmélyültebben 
érdekli. Nem tudok. És nem gondolom, hogy ez a Tudományos Akadémiának lenne a 
dolga, tehát vannak ilyenek, megértem a könyvsorozat meg miegymás valóban 
igényelné a Tudományos Akadémia bekapcsolását, de hogyha ez a Romsics könyv 
megszületik, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hír, mert akkor onnantól 
fogva el lehet kezdeni gondolkodni, hogy megnézni, hogy mi az, ami abból angolul, 
németül, franciául meg spanyolul is reprodukálható a világ nagy nyelvein. 

És még eszembe jutott a Hudecz kapcsán egy dolog, meg jön a Trianon 
évforduló is, ’18-19-20, miegymás, meg van a világháborús sírok hadigondozásának a 
problematikája, meg vannak ezek a román szerződéses értelmezési problémák, tehát 
itt van egy olyan defenzív mező is, amelyre azt gondolom, hogy nagyon fel kell 
készülnünk. 

Tehát amikor látjuk azt, hogy Hudecz kapcsán milyen offenzívát indított a 
szlovák diplomácia, hogy ez az övé legyen, akkor erre kell tudnunk szintén reagálni, 
meg mondom: ez a trianoni évforduló egy izgalmas időszak lesz, amit majd azt 
gondolom, hogy fontos lesz nekünk is felkészülni rá. Tudom, hogy van egy-két 
tudományos műhely, amit mondjuk Ablonczy Balázs vezet a Történettudományi 
Intézetben egy felkészülést a Trianon-évfordulóra, de azt gondolom, hogy az is egy 
fontos ügy, és nemcsak Hudecz, de azért az egész történelmünknek, kultúránknak a 
védelme és az azon való osztozkodás, Mednyánszky is a tárgya a szlovák kulturális 
diplomáciai érdeklődésnek eléggé fokozottan. (Dr. Hammerstein Judit: Márai is.) 
Igen, Márai is. 

De azt gondolom, hogy nagyon izgalmas volt a beszélgetés, szeretném 
megköszönni a vendégeinknek, hogy ezt lehetővé tették, és talán annak is lenne 
értelme, hogyha ezt is viszonylag rendszeressé tudnánk tenni. Ha elkészül a kulturális 
koncepció, amiről államtitkár úr beszélt, akkor azt gondolom, hogy nem fogunk 
elzárkózni attól, hogy erről tovább folytassuk az eszmecserét. 

Van-e a továbbiakban bárkinek kérdése? Lezárhatom-e a napirendi pontot? 
(Nincs jelzés.) Akkor lezárom a napirendi pontot. 

Köszönjük szépen vendégeinknek, hogy itt voltak. 

Az ülés berekesztése 

Az egyebek sorában van-e valakinek felvetnivalója? (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincsen, akkor az ülést is berekesztem. Köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés végének időpontja: 11 óra 44 perc)  

 
  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


