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A transzmodernitás1 korában a kultúra egyre fontosabb szerepet játszik az államok kö-
zötti konstruktív kapcsolatok kialakításában. A korszer_, globálisan elterjedt kommuni-
kációs technológiák – mint például a közvetlen m_holdas sugárzás, vagy az interaktív 
multimediális számítógép-hálózatok – világszerte a különbözQ kultúrák gyors és egyidej_ 
interakcióját eredményezték. Manuel Castells megállapítja, hogy az információ-központú 
technológiai forradalom által teremtett globális egyidej_ség következtében egy új kultúra 
jött létre: a valóságos virtualitás kultúrája,2 amely „az egyre interaktívabb audiovizuális 
világ köré épülve mindenütt áthatja a mentális reprezentációt és kommunikációt, elektro-
nikus hipertextben egyesítve a kultúrák sokféleségét”.3

E globális átalakulás következtében az egyes emberi közösségek és országok kultúrája 
ma már nem egy zárt rendszer, mivel a kulturális alkotások, eszme- és divatáramlatok 
gyorsan, szinte egy idQben jutnak el egyik országból a másikba. Ezek az új ismeretek ki-
bQvítik és elmélyítik a különbözQ népekrQl szerzett tapasztalatok tárházát, ráébresztik az 
egyes közösségeket arra, hogy hasonlóságukon keresztül megismerjék egymást és meg-
próbálják megérteni és respektálni a kulturális különbségeket.

A fent említett társadalmi változások hatására, valamint azon felismerésbQl kiindulva, hogy 
egy adott ország közvéleményére való pozitív ráhatás fQként a kulturális interakción keresztül 
lehetséges, került korunkban a nemzetközi kapcsolatok kérdéskörével foglalkozó szakem-
berek figyelmének központjába a kulturális kapcsolatok területe. Ennek eredményeként az 
ezredfordulót követQen a kulturális diplomácia szakterülete felértékelQdött a nemzetközi szín-
téren. Mára az Európai Unió is felismerte a kulturális diplomácia kulcsfontosságú jelentQségét 
külkapcsolatainak alakításában. ErrQl tanúskodik a 2011-ben elfogadott „az EU külsQ fellépé-
seinek kulturális dimenzióiról” szóló jelentés is, amelyben kinyilatkoztatja, hogy „a kulturális 
diplomácia a bizalom kiépítésének sarokköve”.4 A jelentés a népek közötti béke és a megbéké-
lés elQmozdítása érdekében „sürgeti, hogy az EU mindegyik tengerentúli képviseletén legyen 
egy személy, aki az EU és harmadik országok közötti kulturális kapcsolatok és interakciók 
koordinálásáért, valamint az európai kultúra népszer_sítéséért felel szoros együttm_ködésben 
a kulturális szereplQkkel és az EUNIC-hoz hasonló hálózatalapú szervezetekkel”.5

Említésre méltó, hogy a jelenkorban a kulturális diplomácia – a berlini Kulturális 
Diplomácia Intézet több mint egy évtizedes kutatómunkájának köszönhetQen – önálló 
egyetemi aldiszciplínává vált a mesteri és doktori képzésben.

Mint a kulturális diplomácia elméletével foglalkozó kutató, a téma nemzetközi szakiro-
dalmának tanulmányozása során megtapasztaltam, hogy az elemzQk eddig még nem adtak 
kielégítQ magyarázatot a kulturális diplomácia hatásmechanizmusára. Mivel ezidáig e 
téma nem képezte mélyreható vizsgálat tárgyát, úgy döntöttem, hogy jelen tanulmányban 
kívánok foglalkozni ezzel az alapvetQ problematikával.
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Az utóbbi években létrejöttek azok az elméletek és megállapítások, amelyek fontos ki-
indulópontot jelentenek a kulturális diplomácia hatásmechanizmusának megértéséhez. Az 
elsQ helyen kell megemlíteni Joseph S. Nye-nak6, a nemzetközi kapcsolatok neves szakér-
tQjének „Soft power” elnevezés_ tézisét, amelyben rámutatott a kulturális és ideológiai ér-
tékek vonzerejére. Elméleti koncepciójában a soft power (puha hatalom) egy adott ország 
kultúrájának, politikai nézeteinek és ideológiai irányelveinek vonzerejét foglalja magába.7

Másrészt több elemzQ szerint a kulturális diplomácia hatása olyan lélektani mechaniz-
musokon alapul, amelyek pozitív érzelmi befolyást gyakorolnak a célközönségre.8 Jelen 
munkában azt kívánom bizonyítani, hogy a fenti álláspont ma már nem pusztán feltevés, 
hanem tény. Megállapítható, hogy a pszichológia affektív forradalmára,9 valamint a po-
zitív pszichológia kutatási eredményeire10 volt szükség ahhoz, hogy megértsük és elfo-
gadjuk azt, hogy az érzelmek kulcsfontosságú szerepet játszanak a kulturális diplomácia 
hatásmechanizmusában.

A tanulmány elsQként tesz kísérletet arra, hogy multidiszciplináris megközelítéssel 
magyarázatot adjon a kulturális diplomácia hatásmechanizmusára, hogy miként m_kö-
dik a puha hatalom (soft power) kulturális dimenziója általi meggyQzés. Vizsgálatomban 
összekapcsoltam a különféle tudományterületek – elsQsorban a nemzetközi kapcsolatok, 
a humán univerzálé-kutatás11 és a pozitív pszichológia – kutatási eredményeit, és ezek 
megállapításait integráltam a vizsgált kontextusba.

MeggyQzQdésem szerint a kulturális diplomácia multidiszciplináris voltát valós 
tényként kell kezelni, mert „a külföldi közvéleményre való hatás – száz meg száz apró 
hatásból tevQdik össze…”12 – vallja Hankiss János, aki elsQként vizsgálta e tárgykört 
multidiszciplináris megközelítésben. Az azóta eltelt idQszakban az elemzQk fQként kultu-
rális külpolitikai szemszögbQl vizsgálták e szakterületet.13 Ezért a téma tárgyalását nem 
ebbQl az aspektusból közelítem meg.

Jelen tanulmány végsQ célja egy olyan általános elméleti koncepció megalkotása volt, 
mely magyarázatot ad a m_vészetközpontú kulturális diplomácia hatásmechanizmusára, 
amelyet transzkulturális áramlatelméletnek (transzkulturális flownak) neveztem el.

A munka elsQ részében ismertetem a nemzetközi kapcsolatok elemzQinek felfogását 
a kultúráról és a kulturális kapcsolatokról. Miután felvázoltam a kulturális diplomácia 
definícióit és céljait, rátérek a kulturális diplomácia hatásmechanizmusának vizsgálatára, 
amelyet konkrét esettörténeti példákkal – a célközönség nyilatkozataival – támasztok alá.

Mivel a vizsgált témakör nem rendelkezik gazdag hazai szakirodalommal, ezért kül-
földi, elsQsorban német és angol nyelv_ szakirodalmat használtam fel, amely magába 
foglalja a hagyományos (szakkönyvek, tanulmányok), az audiovizuális (riportok, doku-
mentumfilmek), valamint a világhálón közzétett szakmai anyagokat. A riportok és doku-
mentumfilmek fontos visszacsatolásnak számítanak a kulturális diplomácia hatásmecha-
nizmusának ellenQrzésében.

A jelenkorban a kultúra a határokon átívelQ társadalmi kapcsolatteremtés fontos médiu-
mának – a nemzetközi kapcsolatok központi ágensének tekinthetQ.

Bill Clinton, az Amerikai Egyesült Államok egykori elnöke (1993–2001) szerint a 
kultúra a népek közötti mindennem_ kapcsolattartás központi eleme, mert a politika ha-
táskörén túlmutató emberi kreativitással hozható összefüggésbe.14 Rámutat arra, hogy a 
kultúra szerepe pozitív, mert megtanít minket arra, hogy megértsük különbözQségeinket 
és általa megerQsítsük közös humanitásunkat.

Milan Kurucz (2007), volt szlovák kultúrdiplomata, a budapesti Szlovák Intézet egy-
kori igazgatója (2006–2011) szerint a kultúra a népek, nemzetek és államok közötti köl-
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csönös megértés fontos tényezQje. Azt állítja, hogy a kultúra és a m_vészet hatékonyan 
segítik elQ az országok és a nemzetek közötti kapcsolatok fejlesztését. Kurucz úgy véli, 
hogy ez a fenomén a kultúra azon sajátosságából adódik, hogy képes pozitív emóciókat 
felidézni az emberekben.15 E megállapításával teljes mértékben egyetérthetünk, mivel 
összhangban van a pozitív pszichológia képviselQinek aktuális kutatási eredményeivel.16 

Charles Frankel szerint a kulturális kapcsolatok a nemzetközi érintkezések „humán 
oldalát” képezik, mivel kevésbé hivatalosak és formalizáltak, mint a külpolitikai kapcso-
latok, fontos funkciójuk az emberközeli, személyre szóló tájékoztatás és pozitív befolyá-
solás.17 EbbQl kifolyólag a jelenkorban a teoretikusok a kulturális kapcsolatokat a nem-
zetközi kapcsolatok „puha” eszközeinek tekintik, amelyeknek segítségével a különbözQ 
aktorok (kormányzati és a nem kormányzati entitások – NGO-k, alapítványok, m_vészek 
stb.) „lassú, tartós hatást és jelentQs befolyást gyakorolnak a kölcsönös államközi biza-
lomépítésre”.18 A nemzetközi kapcsolatok elemzQi szerint ez a fenomén a kulturális dip-
lomácia diszciplínáján belül érvényesül a legjobban. 

Anthony Haigh (1965, 1974), az Európa Tanács (Council of Europe) egykori vezetQ 
hivatalnoka a kulturális diplomáciát a nemzetközi kulturális kapcsolatok szerves részének 
tartotta.19 

Hasonlóan vélekedik Akira Iriye (1997) is, aki a kulturális diplomáciát a nemzetközi 
kapcsolatok kulturális kontextusába tagolja, és a kulturális internacionalizmus államilag 
támogatott megnyilvánulási formájának tekinti.20 

Milton C. Cummings (2003) amerikai politológus a kulturális diplomáciát „az eszmék, 
az információk, a m_vészetek, az életmódok, a hagyományok és a kultúra további aspek-
tusainak cseréjeként fogta fel a kölcsönös megértés elQsegítésének érdekében”.21

Milan Kurucz (2007:62) azt állítja, hogy a kulturális diplomáciának alapvetQen kettQs 
célja van:

Univerzális – az államok közti megértés elQsegítése, a feszültségek és konfliktusok 
visszaszorítása a kultúra segítségével..

Specifikus – pozitív országkép formálása, a saját kultúra felmutatásának és külföldi 
terjesztésének igénye. Lényege, hogy korrigálja az országról a külföldön kialakult hely-
telen, téves benyomásokat. 

Bill Clinton szerint a kulturális diplomácia arra törekszik, hogy rámutasson az embe-
riség összetartozására.22

William Benton az UNESCO egykori amerikai nagykövete (1963–1968) a kulturális 
diplomácia végkifejletét abban látta, hogy annak köszönhetQen „a világ népei békére 
vágynak, meg akarják érteni egymást, és hajlandóak tolerálni a különbségeket, mert 
megértették Qket.”23

A fent ismertetett megállapításokból kit_nik, hogy a nemzetközi kapcsolatok szakirodalmá-
nak elemzQi a kulturális diplomáciát a népek közötti kapcsolatépítés békés eszközének tartják. 
E szakterületet illetQen ugyanis máig az a humanista felfogás uralkodik,24 hogy a m_vészetek, 
az eszmék, a gondolatok, valamint az egyének (tanárok és diákok) cseréje által a különbözQ 
közösségek között olyannyira felerQsíthetQ a közös gondolkodás és az együvé tartozás érzése, 
hogy az országok, illetve népcsoportok között kölcsönös megértést lehet generálni. 

Hasonlóan vélekedik Bogyay Katalin, az UNESCO Közgy_lésének elnöke is, aki 
amellett érvel, hogy a kulturális diplomácia által szorgalmazott kulturális csere és együtt-
m_ködés révén lehetQvé válik, hogy az „egymástól különbözQ, egymást nem ismerQ em-
berek olyan közös kifejezési formákra találjanak együtt, amelyek összekapcsolják Qket, s 
általuk országaikat”.25 Meglátása szerint „a kulturális szakdiplomácia rendelkezik azzal az 
erQvel, ami átjárhatja és felerQsítheti a humanizációs folyamatokat a világban.”26 
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Richard T. Arndt, egykori amerikai kultúrdiplomata szerint a kulturális diplomácia 
alapvetQen a népek közötti innovatív párbeszéd kialakításának szorgalmazója, mivel el-
sQsorban „a megnyerés eszköze, nem pedig a konfrontációé”.27 

Megállapítható, hogy a kulturális diplomácia a soft power (puha hatalom) kulturális 
dimenziójának hatékony formája: a kulturális vonzerQn és szellemi értékeken keresztül 
történQ meggyQzés képessége, szemben a kemény hatalommal, amely a gazdasági szank-
ciókon keresztül és a katonai potenciál által hódít és kényszerít. 

A kulturális diplomácia a kezdetektQl fogva jelen volt az embercsoportok közötti kap-
csolatok alakításában: „kultúrdiplomácia mindig volt, amióta csak emberek szükségét 
érezték annak, hogy más emberekben a maguk tudatát felkeltsék, s ezzel rájuk befolyást 
gyakoroljanak”28 – állítja Hankiss János.

Az évezredek során ugyanis világossá vált, hogy a kulturális színtérnek komoly ha-
tása van a nemzetközi interakcióra. Császi Lajos szerint ez a befolyás „nem a hatalmi 
dominancián vagy a diszkurzív meggyQzésen alapul, hanem a csábításon”,29 vagyis alap-
vetQen azon a pozitív vonzerQn, hogy képes felkelteni mások vágyódását valami iránt, 
és ezen keresztül spontán elfogadásra, követésre, utánzásra tud ösztönözni másokat. „Ez 
a hatalom azon aspektusa, hogy rávegyél másokat arra, hogy ugyanazt akarják, amit te 
– ezt nevezem soft powernek. Ez inkább kooptálja az embereket, minthogy kényszeríti”30 
– állítja Joseph S. Nye. Továbbá megjegyzi, hogy „ez az a képesség, hogy megkapd azt, 
amit akarsz a vonzerQ segítségével, és nem kényszerítéssel vagy lefizetéssel. Ez tehát a 
vonzalom és csábítás képessége.”31 Elméletének vetületében a kultúrát a soft power elsQd-
leges megnyilvánulási formájának tekinti, amely mint attraktív vonzerQ, „gyakran vezet 
behódoláshoz, sQt utánzáshoz”.32 

Ugyanakkor Nye (2004) felhívja arra is a figyelmet, hogy a kulturális-ideológiai befo-
lyásolás kizárólag abban az esetben m_ködik vonzerQként, ha egy adott ország kultúrája 
rendelkezik olyan univerzális értékekkel, amelyeket meg tud osztani másokkal, így irányel-
vei olyan értékeket és érdeklQdést tanúsíthatnak, hogy megnQ annak a valószín_sége, hogy 
elérje a kívánt eredményt, vagyis a vonzalom és az elkötelezettség kapcsolatait hozza létre. 

Nye (2004) fent ismertetett elméletének tükrében megállapítható, hogy a kulturális 
vonzerQ lényege a határokon túlmutató egyetemes humán értékek egymással való köl-
csönös megosztásában jut kifejezésre. E folyamat alapelveivel szoros összefüggésben a 
kulturális diplomácia arra törekszik, hogy a kultúra univerzális értékeinek segítségével 
a különbözQ országok között összhangot teremtsen és elQsegítse a kölcsönös megértést.

Kofi Annan, az ENSZ korábbi fQtitkára (1997–2006) szerint számtalan közös érték lé-
tezik, amelyeken az emberiség osztozik, melyek egységes alapot teremtenek a kulturális 
párbeszéd számára.33

„Minden kultúrában mondanak meséket és szavalnak verseket. Viccelnek, nevetnek ug-
ratják egymást. Énekelnek és táncolnak. Felületeket díszítenek. Szertartásokat végeznek. 
[…] A m_vészet, az irodalom, a zene, a humor, a vallás és a filozófia m_velését nemcsak 
élvezetesnek, de nemesnek is tartják. Ezek az elme legjobb alkotásai, amelyek miatt érde-
mes élni.”34 – állítja Steven Pinker kanadai pszichológus.

Ezeket a kultúra által birtokolt, az emberi faj közös természetére vonatkozó, hatá-
rokon túlmutató humán erQforrásokat Klaus E. Müller (2010) német etnológus alapján 
transzkulturális univerzáléknak nevezzük. Müller szerint valódi megértést kizárólag a 
transzkulturális hasonlóságok segítségével lehet kiváltani, mivel ezek képezik a kultúrák 
közötti párbeszéd alapját. 

A kulturális diplomácia kontextusában a transzkulturális univerzálék a népek közti 
kapcsolattartás sajátos formái, egyetemességük abból fakad, hogy ezek alkotják az em-
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beriség kulturális közkincsének legjavát a m_vészetekben és az innovációkban egyaránt. 
Mivel a legmagasabb nívón vannak megalkotva, a legtöbb emberben azonos pozitív ér-
zelmi reakciókat váltanak ki. Paul Ekman (2011), amerikai pszichológus megállapította, 
hogy léteznek olyan egyetemes érvényesség_ kellemes érzelmi témák, amelyek minden 
egyénben alapvetQen ugyanazokat az érzelmeket idézik elQ. Véleménye szerint ez a je-
lenség azzal magyarázható, hogy az ember primer emocionális rendszere a veleszületett 
alapérzelmeken alapszik: „a személyes tapasztalatunkat tükrözQ megannyi kulturálisan 
elsajátított variáció mellett léteznek egyetemes érzelmi témák, melyek evolúciós történe-
tünket tükrözik. Másképp fogalmazva, a saját életünk szempontjából fontos dolgok mel-
lett olyan dolgok is érzelmet váltanak ki belQlünk, amik az Qseinknek voltak fontosak.”35 
Ekman szerint több mint egy tucat kellemes érzelem létezik (mint például a mulatság, az 
érdeklQdés, a csodálat, nagyrabecsülés, eksztázis, az elragadtatás, vagy a magasztosság), 
amelyeknek az emberek kifejezetten élvezik az átélését, és mindegyik egyetemes. A fen-
tiek alapján kijelenthetQ, hogy a transzkulturális univerzálék predesztinálva vannak arra, 
hogy keresztülhatoljanak azokon a határvonalakon, amelyek a hagyományos kapcsolatok-
ban átjárhatatlanok és elválasztják az embereket. A zenei alkotások, tánckompozíciók, az 
építészeti remekm_vek és az egyéb magas színvonalon megalkotott humán erQforrások, 
amelyek az emberiség közkincsének legjavát alkotják, a közösségeket tudatossá teszik, 
hogy egymással egységet alkotnak. Ezek a kultúrákon átívelQ entitások a közös identitás 
kifejezQi, mivel az emberiességet (humanitást) és a belQle fakadó együttérzést és együtt-
gondolkodást posztulálják. 

Wolfgang Welsch (2006) német filozófus a transzkulturalitásról szóló kultúratudomá-
nyi elméletében rámutatott arra, hogy ezeknek a közös, Qsi mintázatoknak köszönhetQ a 
más kultúrákhoz való vonzódás és az emberi közösségek közti megértés. Szerinte általuk 
válik érthetQvé az, ami a kulturális különbségekbQl lehetetlen és érthetetlen lenne, hogy 
más, ismeretlen embercsoportok kultúrájának tartalmával bensQséges viszonyt tudjunk 
kialakítani. Welsch szerint ezzel magyarázható annak a ténye, hogy bármely kultúrához 
tartozó embereket magával ragadja a Ginkakudzsi (a kiotói Ezüsttemplom) vonzereje. 

Hasonlóan vélekedik Christoph Antweiler (2009b) német etnológus, humán univerzálé-
kutató is. MeggyQzQdése szerint az emberiség kultúrtörténetében mindig akadtak olyan 
kimagasló m_vészi alkotások, amelyek idQkön és korokon túlmutatva a különbözQ kul-
turális háttérrel rendelkezQ embereket egyaránt spontán megszólították, mint például a 
Lascaux-i barlangrajzok, a milói Vénusz vagy pedig a Tádzs Mahal. Hasonló hatást vál-
tanak ki a Gízai piramisok, amelyek ma az egyiptomi soft power megtestesítQi, vagy pe-
dig a római Pantheon, illetve Beethoven V. szimfóniája. Nem számít az sem, hogy ezek a 
kimagasló alkotások más korokban keletkeztek és nem a ma embere számára lettek meg-
alkotva, mégis az az érzésünk, hogy emberi hangon hozzánk is szólnak. Antweiler szerint 
ez a faszcináció olyan erQs érzelmi hatást vált ki, amely kultúrák feletti. Ez a paradoxon 
azzal magyarázható, hogy az emberiség kultúrtörténetében mindvégig jelen voltak olyan 
egyetemes témák, amelyek a legtöbb emberben, függetlenül etnikai hovatartozásától, ha-
sonló kellemes érzéseket váltottak ki, még akkor is, ha alkotóik már nem éltek. 

Szólni kell arról is, hogy az egyes kultúrkörök rendelkeznek olyan közelmúltban ke-
letkezett alkotásokkal, amelyek világszerte nagy népszer_ségnek örvendnek. Különösen 
érvényes ez a populáris kultúra képviselQinek (mint például a Beatles, vagy Elvis Presley) 
egyedi produkcióira, amelyek az egész világon magukkal ragadják az embereket. Joseph 
S. Nye (2004) véleménye szerint a populáris-kulturális attraktivitás segített leginkább a 
nyugati hatalmaknak a külkapcsolatok terén. Rámutatott arra, hogy a második világhábo-
rút követQen pozitívan hatott a demokratizációra, megújította és felélesztette a háború utá-
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ni nyugat-európai kultúrákat, belülrQl pedig erodálta a szovjet rendszert. Nikolai Poturaev 
ekképpen nyilatkozott a Beatles együttes zenei hatásáról: „az egész világot nyitottabbá 
változtatták. Az az elhatározásom, hogy angol nyelv és irodalom szakra iratkozzak be az 
egyetemen, valamint az angol és amerikai nyelvkultúra iránti érdeklQdésem a Beatles 
által jelentkezett. És ez a szabadság olyan érzése volt, mintha az ember a magányosság 
hosszú ideje alatt barátokkal találkozna”.36 

A Beatles együttes a szovjet közvéleményre gyakorolt hatását Mihail Gorbacsov, a 
Szovjetunió elsQ és egyetlen elnöke (1985–1990) is elismerte: „úgy gondolom, a Beatles 
zenéje a Szovjetunióban élQ fiatal generációt megtanította arra, hogy valahol egy másfaj-
ta élet és béke van, és természetesen ez az érzés vezetett el a peresztrojkához a külvilággal 
való párbeszéd kezdeményezéséhez.”37 

A populáris kultúrát az Amerikai Egyesült Államok is felhasználta jól megválasztott 
kultúrdiplomáciai stratégiaként, mivel 1958-ban a karrierjének csúcsán álló Elvis Presleyt 
Nyugat-Németországba küldték általános katonai szolgálat teljesítésére. Az akció fQ célja 
az volt, hogy az amerikai populáris kultúra népszer_sítésével - amely akkoriban az AFN 
adón keresztül is szólt – elQsegítse az egykori ellenség demokratizálódását és javítsa a 
polgári nyilvánossággal (különösen a fiatalokkal) – való kapcsolatokat. E stratégia siker-
rel járt. Ezt bizonyítja Claus-Kurt Ilge beszámolója is: „1958 Qszén 16 éves voltam és a 
szüleimmel Friedbergben laktam. […] Elvis Presley hangja azonnal megfogott, amikor 
1956-ban elQször meghallottam. […] És aztán eljött az a nap. 1958. szeptember 22-e vagy 
23-a volt, már nem emlékszem pontosan, az állt a »Wettenauer Zeitung« elsQ oldalán a 
világ hírei között, hogy »Elvis Presley Friedbergbe jön«. Ez akkoriban olyan volt, mint 
a hattalálatos a lottón. EttQl a perctQl kezdve készültem Elvis érkezésére […] És Elvist 
tényleg Friedbergbe helyezték! 1959 februárjától szinte naponta oda jártam. Mi fiatalok 
pontosan tudtuk, hogy mikor jön haza a szolgálatból. […] ReggeltQl estig ostromoltuk 
a házat. […] Eközben mi tinédzserek délutánonként moziba mentünk és Elvis-filmeket 
néztünk. […] Elvis nemcsak idol volt, hanem udvarias fiatalember is. […] Vele tudtam 
azonosulni. […] Különleges volt […].”38 

A fenti kultúrdiplomáciai esettörténeti leírások tükrében egyértelm_en megálla-
pítható, hogy a transzkulturális univerzálék a rituális kommunikáció pozitív érzelmi 
motivátoraiként vesznek részt a kulturális diplomácia üzeneteiben.39

Mindezek alapján konstatálható, hogy egy adott kultúrdiplomáciai esemény csak abban 
az esetben érheti el célját, ha „a korlátlan és csábító lehetQségek megcsillogtatása”40 által 
képes olyan pozitív, kellemes érzelmeket kiváltó felejthetetlen élmények generálására, 
hogy a célország polgáraiban, illetve a nemzetközi közvéleményben pozitív attit_dválto-
zás álljon be egy adott ország iránt.

A transzkulturális univerzálék kategóriájába tartozó remekm_vek által olyan hatás 
érhetQ el, hogy az egyes emberi közösségek etnikai hovatartozásuktól függetlenül az 
áramlat-folyamat részévé válnak. Ez az effektus olyan erQs pozitív érzelmi reakciót – azo-
nosulási élményt – vált ki, amely bizalmat kelt a másik iránt, erQsíti az együttm_ködési 
hajlandóságot és általa közelebb kerülnek egymáshoz a különbözQ emberi közösségek.41

Ellen Dissanayake (1992) amerikai m_vészetetnológus szerint a remekm_vek kultúrá-
kon átívelQ hatása abból az esztétikai tulajdonságukból származik, hogy szerkezetükben 
olyan „speciálisan”, illetve rendkívülien vannak megalkotva, hogy felülmúlnak minden 
megszokottat, teljesen különböznek a mindennapos tárgyaktól.42 Az esztétikailag külön-
legesen megalkotott m_vészeti alkotások – remekm_vek – azáltal vonzzák magukhoz 
a különbözQ kultúrkörbQl származó embereket, hogy emocionálisan intenzív kellemes-
ségérzetet váltanak ki, és ebbQl adódik kultúraközvetítQ értékük. Barbara Fredrickson 
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(2011a,b) amerikai szociálpszichológus, a pozitív pszichológia jeles képviselQje, kutatása-
iban kimutatta, hogy a pozitív érzelmeket kiváltó események bizalmat keltenek, erQsítik 
a másik elfogadását, növelik az emberi összetartozás érzését. Mindkét fél számára olyan 
érzelmi nyereséget jelentenek, amely által közös élményközösség teremtQdik. Ez a para-
doxon a kulturális diplomácia kontextusában az ún. transzkulturális áramlatélményben 
jut kifejezésre.

Tézisem szerint a humán evolúció során minden emberi közösség kifejlesztett olyan 
határokon túlmutató, nívós alkotásokat (mint például zenei, képzQm_vészeti, táncm_vé-
szeti, kinematográfiai és építészeti remekm_vek, divatcikkek stb.) amelyek konstruktív 
módon járulnak hozzá a különbözQ népcsoportok közötti kapcsolatok elQmozdításához. 
A kulturális diplomácia ezen egyedülálló humán erQforrások rituális participációja révén 
olyan pozitív érzelmi élmény kiváltását hivatott elQidézni, amely által a benne résztve-
vQk érzelmi elégedettséget, az élménybe való teljes bevonódást élnek át. A legnívósabb, 
egyetemes kulturális értékek képesek olyan tökéletes élményt generálni a különbözQ szár-
mazású résztvevQkben, hogy hirtelenjében elt_nnek a köztük lévQ etnikai különbségek 
és mindannyian „az egység” részévé válnak. Ez a hatásmechanizmus spontán jön létre, 
élményjelleg_ és határokon túlmutató – transzkulturális flow.

A transzkulturális áramlatélmény az emberiség univerzális, határokon túlmutató kul-
turális erQforrásainak (a transzkulturális univerzáléknak) pozitív emocionális reprezentá-
ciójára épül. E humán értékek egymással való kölcsönös megosztása annyira kibQvíti a 
benne résztvevQk látókörét, hogy képesek lesznek olyan szellemi erQforrások kiépítésére, 
amelyek által kreatívabbakká, befogadóbbakká válnak, vagyis spontán megteremtQdik 
a teljes bevonódás érzése.43 Fredrickson megállapította, hogy az inspiráló, pozitív élmé-
nyeket kiváltó különleges események a konstruktív emberi kapcsolatok kialakításáért fe-
lelQsek. A kulturális diplomácia számára azért meghatározóak, mert általuk idézhetQ elQ 
a transzkulturális flow effektusa. Ezek ugyanis hozzásegítik a különbözQ embercsopor-
tokat ahhoz, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, vagyis az „én” és a „te” kategóriáját 
felváltja a belsQ összekötöttség: a „mi” érzése. A transzkulturális flow a pozitív érzelmi 
bevonódás által olyannyira felerQsíti az emberek közötti összetartozás érzését, hogy azt 
a felismerést váltja ki, hogy másokkal egyek vagyunk. Az „eggyé válás” paradoxonja a 
résztvevQknek az eseménybe való teljes bevonódását idézi elQ. Csíkszentmihályi (2010) 
szerint a környezettel való eggyé válás jelensége oly módon valósul meg, hogy az áram-
latélmény teljes mértékben lefoglalja az „ént”, ami azt jelenti, hogy az „én” hiányzik a 
tudatból. Azonban rámutat arra, hogy: 

„[…] az éntudat elvesztése nem egyenlQ az én hiányával, még kevésbé a tudatosság 
hiányával, csak az énrQl való tudás hiányzik. Az én fogalma csúszik le a tudatküszöb 
alá, az az információ, amelynek segítségével önmagunkat szoktuk megjeleníteni. Úgy 
t_nik nagyon kellemes érzés, ha képesek vagyunk egy idQre megfeledkezni arról, kik is 
vagyunk. Amikor nem foglalkozunk túl sokat saját énünkkel, akkor lehetQséget kapunk 
arra, hogy kiterjesszük az önmagunkról alkotott fogalmunk határait. Az éntudat elveszté-
se éntranszcendenciához vezethet, ahhoz az érzéshez, hogy lényünk határai az eddiginél 
kijjebb tolódtak. Ez az érzés nem a képzelet játéka, hanem azon az adott tapasztalaton 
alapul, hogy közeli kapcsolatba kerültünk valami mással, méghozzá olyan közelibe, hogy 
egy idQre eggyé válunk egyébként önmagunktól eltérQ, idegen dolgokkal.”44 

Az eggyé válás jelensége kapcsán hasonló eredményre jutott Johnson és Fredrickson 
(2005). Empirikus vizsgálatukban kimutatták, hogy a belsQ összetartozás érzése a pozitív 
érzelmek által olyannyira fokozódik, hogy még az olyan idegenekre is kiterjed, akiket telje-
sen különbözQeknek látunk (például a kínaiak, vagy a színes bQr_ek).45 Azt állítják, hogy a 
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pozitív érzelmeket kiváltó események a különbözQ etnikai hovatartozású csoportok tagjait 
arra inspirálják, hogy feladják addigi identitásukat, és helyette egy új, közös csoportiden-
titást hozzanak létre, amelybe már mindannyian beletartoznak. Kutatásukban arra az ered-
ményre jutottak, hogy a közösen átélt pozitív érzelmeket kiváltó eseményekbe való teljes 
bevonódás nemcsak csökkenti a szilárdan meggyökerezett etnikai hajlamot, hanem teljesen 
eliminálja azt, vagyis azok a faktorok, amelyek az embereket inkább elválasztják, a pozitív 
érzelmek hatására teljesen elt_nnek. A transzkulturális flow hatása alatt a különbözQ kultú-
rákból származó emberek felismerik azt, hogy „mi mégis valahogyan egyformák vagyunk”, 
vagyis „mindnyájan emberek vagyunk, és a másik csupán egy közülünk.”46

Hogy miképpen érvényesül a transzkulturális áramlatélmény a gyakorlatban, az eggyé 
válás állapotát jól szemlélteti a híres amerikai heged_m_vész és karmester Yehudi Menuhin 
alábbi nyilatkozata, amelyet Bartók Béla m_veinek hallgatása közben tapasztalt meg: 

„Egyetlen korunkbeli zeneszerzQ sem vonzott olyan ellenállhatatlanul, mint Bartók. 
Egynek éreztem magamat kérlelhetetlen és bonyolult ritmusaival, egynek dallamvilága 
elvont és mégis hatalmas kifejezQ építkezésével, egynek hangzatai hihetetlenül gazdag 
spektrumával és mindenekelQtt alkotó módszerének tisztaságával […] Nem hinném, hogy 
volna századunknak még egy zeneszerzQje, aki – mint Bartók – úgy lenne képes hangok 
sorát megszQni, hogy azok szárnyaljanak és idQtlen térségbe vigyenek bennünket […].47 

Az eggyé válás jelenségét Johannes Schlenkrich, az egykori Német Demokratikus 
Köztársaság területén élQ Rolling Stones rajongó a nyugati rádióadók hallgatása köz-
ben élte át: „mi is ugyanazt éreztük, mint a Rolling Stones […].”48 Ez utóbbi kiváló 
példája annak, hogy a nyugati-keleti konfliktus idején a jól megválasztott mediális 
kultúrdiplomáciai stratégia a zenei m_sorszórás által miképpen erQsítette a humán össze-
tartozás érzését. Simonyi András, Magyarország Egyesült Államokba delegált nagykö-
vete a 2002–2007 közötti idQszakban is megerQsítette ezt: „kulturális értelemben a rock 
and roll döntQ szerepet játszott a kommunista társadalmak fellazításában és abban, hogy 
e társadalmak közelebb kerültek egymáshoz.”49 Egyetérthetünk Bujdosó DezsQ megálla-
pításával, mely szerint a kultúra mindvégig „exkluzivitást, fejlQdést, optimizmust sugallt” 
– még akkor is – „amikor a történelem fölszámolta a demokráciát vagy éppen totális de-
kadenciába torkollott”.50 

Visszatérve a transzkulturális flow egyedülálló paradoxonjához, a környezettel való 
eggyé válás jelensége kapcsán Csíkszentmihályi (2010) kihangsúlyozza azt a tényt, hogy 
az „én” ilyen kitágulása csak abban az esetben következik be, ha a kapcsolat örömteli és a 
közönségestQl eltérQ, szokatlan, felemelQ, különleges élményeket és cselekvési lehetQsé-
geket kínál. Kimutatta, hogy ebben a folyamatban az egyénnek lehetQsége van folytonos 
szellemi tökéletesedést elérni, ami azt jelenti, hogy miután bekövetkezett az eggyé válás 
jelensége, az „én” megerQsödve kerül ki e tapasztalatból: „mikor magának a tevékeny-
ségnek vége és az éntudat visszatér, az én már nem ugyanaz, mint az áramlatélmény elQtt 
volt: új készségekkel és teljesítményekkel lett gazdagabb”.51

A fentiek alapján megállapítható, hogy a transzkulturális áramlatélmény oly módon 
kitágítja az egyén mindennapi tapasztalatainak határát, hogy lehetQvé válik számára az 
új, a tQle eltérQ emberi közösségek kulturális tevékenységeinek felfedezése, képessé vá-
lik olyan újszer_, kreatív tevékenységek végrehajtására, amelyek az átéltek utánzására 
serkentik. Például egy költQ m_vének olvasása, vagy egy zenem_ hallgatása egyszeriben 
olyan késztetést vált ki az emberekben, hogy maguk is utánozni kezdik azt a tevékeny-
séget. Ezzel kapcsolatban megemlíthetQk azok az ismert kortárs zenészek, akik a Szabad 
Európa Rádió, a Luxemburg Rádió, illetve az AFN zenei m_sorában találtak olyan ihletet, 
hogy maguk is elkezdtek zenélni. Jól mutatja ezt Kóbor Jánosnak, az Omega együttes 
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énekesének alábbi nyilatkozata is: „Laux Józsival és Varsányi Pistivel annak idején a 
gimnázium 3. osztályában megalapítottunk egy diákzenekart. Nagy hatással volt ránk a 
Szabad Európa Rádió Tinédzserpartija, amelyet, ha recsegve is, állandóan hallgattunk. 
Óriási hatással volt ránk Cliff Richard és a Shadows.”52

Az átélt pozitív élmény és a zenei kreativitás közötti kapcsolat konkrét példája Panah 
Ahmed iraki származású, Ausztriában élQ zeneszerzQ, elQadó beszámolója, aki a Vox 
német televíziónak adott interjúban elmondta, hogy Michael Jackson zenéje olyan inspi-
rálóan hatott rá, hogy maga is elkezdett énekelni és komponálni: „akkoriban, amikor az 
öbölháború elQl menekültünk, egy török férfi Michael Jackson-kazettát, Thriller kazettát 
ajándékozott nekem. Ez vezetett el engem a zenéhez. A zene segített nekem akkor, amikor 
rosszul éreztem magamat, és egyszer_en a bombák ellenére, és ez tényleg úgy volt, hogy 
valamit adott. A legelején még nem tudtam, hogy mi ez a jó, pozitív energia, ami vele jött, 
de aztán fokozatosan tudatosítottam, hogy ez valójában az P zenéje. Boldoggá tette vele 
az embereket, és én is ugyanezt szeretném elérni a zeném által.”53 

A fentiekbQl jól látható, amit Fredrickson (2011a) is kimutatott: hogy a pozitív élmé-
nyek hatására az emberek nyitottabbá és befogadóbbá válnak. A kellemes élmények köl-
csönös megosztása által a különbözQ népcsoportok szorosabb kapcsolatot tudnak kialakí-
tani és inspirálóan hatnak egymásra: „az együtt gondolkodás öröme éppen abban rejlik, 
hogy a közös gondolkodásból egy közös termék jön létre, amiben benne van sokkal több, 
mint ami belQlem jönne”54 – állítja Bogyay Katalin. 

Fontos rámutatni arra a tényre, hogy a transzkulturális áramlatélmény az ún. wow- 
vagy aha-effektussal jár, amely elQsegíti a résztvevQk eseménybe való spontán bevonó-
dását. Ez az ún. standing ovation-ben, valamint a nézQk és az elQadók kölcsönös inter-
akciójában, a közös éneklésben nyilvánul meg, melyet Honthy Hanna is átélt a FQvárosi 
Operettszínház Szovjetunióban való „operettdiplomáciai” fellépése alkalmával: „elQadás 
után többnyire félóra hosszat is zúgott a taps, és annyiszor ismételtük meg a Hajmási 
Péter, Hajmási Pál-t, hogy a közönség már együtt fújta velünk […] magyarul […] még-
hozzá milyen kedves, mulatságos kiejtéssel.”55 

Hasonló spontán bevonódásról számolt be PetQcz Kálmán a Magyar Állami Operaház 
és a Szlovák Nemzeti Színház Operatársulatának nagysiker_ közös fellépése kapcsán 
(2009), a legnagyobb szlovákiai könny_zenei eseményen a trencséni Pohoda fesztiválon: 

„[…] zsúfoltságig megtelt a nagyszínpad elQtti terület – több mint 5 ezer nézQ volt kí-
váncsi a produkcióra. […] a fiatal közönség üdvrivalgással fogadta a magyar zenekart 
és annak karmesterét, Oberfrank Pétert, és persze a pozsonyi zenészeket is, akiket Martin 
Leginus vezetett. […]” – majd azzal folytatja, hogy a közönség „[…] ütemre tapsolt és 
táncolt Brahms Magyar Táncaira, a Rákóczi indulóra, a Radetzky marsra, megünnepelte 
Herencsár Viktória cimbalomszólóját, ovációkba tört ki a két operaénekes szólista, Petra 
Záhumenská és Otto Klein produkciója után. A fiatalok beletapsoltak a számokba, ám ami 
a kQszínházban zavaró lett volna, itt természetesnek t_nt.”56

Az eseménybe való bevonódást irodalmi m_vek is kiválthatják. Fábry Zoltán, szlová-
kiai magyar közíró is megtapasztalta ezt: 

„Volt idQm meditálni és gondolkodni, mi is volt, hogy is volt a háborúban. És akkor, a 
magyar könyvektQl nagyrészt elvágva, rákaptam a német irodalomra. A német expresz-
szionizmusra, amely akkor a háborúellenességnek volt egyik kifejezQje. Szinte egy egész 
más világ tárult elém, és így az olvasás és a meditálás közben lettem író. […] Engem 
íróvá és emberré az irodalom tett. Az olvasás, a könyvek. Már abban is példa lehetek, 
hogy mennyire hatással van az emberre, az emberiség, az irodalom. Hogy ennyire meg 
tudja változtatni és ennyire emberiessé tudja az embert avatni. […] a német irodalommal 
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annyira összekötQdtem, hogy a nagy kiadók ebbe a kis faluba [Stószra – a szerzQ meg-
jegyzése] küldték el a recenziós példányaikat, azokat aztán én feldolgoztam a Korunkban, 
és a magyar közönség onnan ismerhette meg az egész háborúellenes irodalmat […]”.57 

Fábry Zoltán egyike volt azon keveseknek, aki félig német származásának köszönhe-
tQen eredetiben tudta olvasni a német irodalmat. Julie Reeves (2004) rámutat arra, hogy 
az irodalom elsQsorban fordítások útján töltheti be kultúraközvetítQi funkcióját. Ezt meg-
erQsíti az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának Kulturális Diplomácia 
Tanácsadó Bizottságának állásfoglalása is, amely szerint a fordításirodalom képezi az 
összes kultúrdiplomáciai kezdeményezés középpontját.58 A jelentés rámutat arra, hogy 
egymás irodalmának és intellektuális hagyományainak megismerése elvezet a népek kö-
zötti számos félreértés feloldásához és kölcsönösen megtermékenyítQ hatása van. Hasonló 
tapasztalatban volt része Bogyay Katalinnak kultúrdiplomataként, a Londoni Magyar 
Kulturális Központ igazgatói tisztségében (1999-2005) Márai Sándor az „Embers (A 
gyertyák csonkig égnek)” cím_ regényének angol nyelv_ kiadása kapcsán 2001/2002-ben: 

„Életemben nem láttam akkora sikert, mint amekkora Márai könyve körül kialakult. 
Megbabonázta az embereket és a kritikusokat. Márai élete, gondolatai, és ez a könyv. 
Kritikák, rádióm_sorok és a suttogó propaganda… No, és bestseller a Sunday Timesban. 
Kultikus könyv lett. […] És kezdett a kör bQvülni, és a legváratlanabb pillanatokban, a 
világ legváratlanabb pontjain találkozom olyan emberekkel, akik a szeretteiknek Márai 
könyvét adják ajándékba. Különös kötelék f_z így össze bennünket, és nagy pillanat, ami-
kor ráismerünk egymásra…”59 

A fenti példák, valamint a pozitív pszichológia kutatási eredményei alapján kijelent-
hetQ, hogy a pozitív érzelmeket kiváltó eseményekre irányított figyelem a kulturális dip-
lomácia területén is érvényesíthetQ, mivel a legnagyobb meggyQzQerQvel rendelkezik.

A leírtak tükrében megállapítható, hogy a kulturális diplomácia hatékonysága egyene-
sen arányos az átélt transzkulturális áramlatélménnyel. Ezért a kultúrdiplomáciai straté-
giát oly módon kell kialakítani, hogy az a transzkulturális áramlatélmény megtapasztalá-
sához vezessen, mivel ez a paradoxon olyan feltétel, amely nélkül nem érheti el alapvetQ 
célját, hogy a különbözQ országok, illetve népcsoportok között megértést generáljon. 
MegjegyzendQ, hogy a transzkulturális flow effektusát gombnyomásra nem lehet létre-
hozni, mivel mint minden érzés, hirtelen és spontán módon jön létre. Ezért a kulturális 
diplomatának rendelkeznie kell olyan ismeretekkel, hogy a fogadó országban mit kell 
tenni annak érdekében, hogy a lehetQ legjobb hatást érje el. A transzkulturális flow elQidé-
zését a vizsgált kontextusban a következQ tényezQk segíthetik elQ: egyrészt az optimális 
helyszín kiválasztása, másrészt magas színvonalú produkciók prezentálása. 

A rendezvény helyszínének kiválasztásakor fel kell mérni a helyi adottságokat. ElQnyt 
jelent, ha a kulturális esemény kellemes, barátságos helyszínen kerül megrendezésre. 
Minél kellemesebb a légkör, annál könnyebben létrejön az áramlatélmény. Több pszi-
chológus rámutatott az érzelmi hangulat és a szociális ítéletalkotás közti kongruenciára.60 
N.L. Mintz azt állítja, hogy az esztétikailag kellemes környezet fokozza az emberek tel-
jesítményét, bármit is csináljanak, és javítja a véleményalkotást, bármirQl is mondjanak 
ítéletet: „az emberek (anélkül, hogy eltérQ attit_djüknek vagy az azt kiváltó okoknak tuda-
tában lennének) ugyanarról a tárgyról sokkal kedvezQbb véleményt mondanak, ugyanazt 
a feladatot sokkal kevésbé találják monotonnak és fárasztónak, sokkal élvezetesebbnek 
ítélik egy »szép«, mint egy »csúnya« szobában.”61 Ennek alapján fontos kiemelni, hogy a 
kormányzati kulturális diplomácia esetében döntQ fontosságú, hogy hol helyezkedik el a 
külföldön m_ködQ kulturális intézmény. Bogyay Katalin szerint az ország presztízse ott 
kezdQdik, hogy milyen elegáns helyen található az intézmény. Azt állítja, hogy a jó cím 
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már önmagában erQs pozitív üzenetként hat.62 

DöntQ fontosságú alapelv, hogy célzottan valami különlegeset (például koncert, szín-
házi elQadás, filmvetítés stb.) kell magas színvonalon prezentálni, amely ellenállhatatlan 
vonzerQt, kellemes rácsodálkozást, az eseménybe való spontán bevonódást vált ki a kö-
zönségben. Ennek érdekében analizálni kell a célközönséget és kulturális igényét: fel kell 
mérni érdeklQdési körét, szükségletét, illetve ismerni kell az országról való véleményét. 
Ezek az információk segítenek abban, hogy helyesen válasszuk ki a célnak megfelelQ 
eseményt, amely akkor lesz a legsikeresebb, ha mindenbQl a legjobbat hivatott prezentál-
ni: „aranyszabály, hogy csak a legmagasabb m_vészi színvonal jelenhet meg, és mindig 
valami egyedi, eredeti legyen jelen”63 – állítja Bogyay Katalin. Hasonlóan vélekedik Karol 
Wlachovský, volt szlovák kultúrdiplomata, m_fordító is. Szerinte arra kell helyezni a 
hangsúlyt, hogy „a legszélesebb tömegek számára tegyük hozzáférhetQvé mindazt a leg-
jobbat, amit a kultúra a múltban teremtett”.64 Mindezek mellett alapvetQen ügyelni kell 
arra, hogy megvalósuljon a képességek és a kihívás közötti egyensúly, „ami azt jelenti, 
hogy a legértékesebb kulturális anyag is csak akkor használhat, ha a mozgalmasság be-
nyomását tudja kelteni; ha az egyszer „megfogott” közönség lépten-nyomon érzi, hogy 
viszi, ragadja magával egy határozott akarat, egy meglepetésben gazdag erQ […] Rövid 
idQ alatt nagy fordulatszám, új meg új kilátópontokról eredetibbnél-eredetibb látnivalók 
[…].”65 Az esemény stimuláló hatása ugyanis döntQen attól függ, hogy mennyi kihívást 
tartalmaz, mennyire meglepQ a befogadó számára.

A fent ismertetett elvek alapján megszervezett kultúrdiplomáciai stratégiának van 
spontán, kultúrkörökön túlmutató hatása, amely a vonzalomkeltés által pozitív irányú 
véleményváltozást idézhet elQ egy adott ország iránt. Kit_nQ példája ennek az az egye-
dülálló kultúrdiplomáciai esemény, amely 2008 februárjában a nemzetközi nyilvánosság 
részvételével zajlott, és az észak-koreai nyilvánosság amerikaiakhoz való közeledését 
a zene „puha hatalma” által kívánta megvalósítani. Az akció keretében a New York-i 
Filharmonikusok zenekara Észak-Korea fQvárosában, Phenjanban vendégszerepelt. 
Elmondható, hogy a hangversenynek jelentQs kultúrdiplomáciai hatása volt. Ezt bizonyít-
ja Christiane Amanpournak, a CNN vezetQ munkatársának „Notes from North Korea” 
cím_ riportja is, amelyben az esemény elQtt és után Kim Go Sun észak-koreai hölggyel 
és családjával beszélgetett. Sun a hangverseny elQtt az amerikaiakra úgy tekintett, mint 
esküdt ellenségeire, amit azzal indokolt, hogy az iskolában is ezt tanulták. Közvetlenül a 
koncert után kijelentette: „Csodálatos ez a koncert. Úgy gondolom, hogy az amerikaiak 
nem rossz emberek.”66 Kim Go Sun-nak a hangverseny során átélt pozitív élmény hatására 
olyan közvetlen megtapasztalásban volt része, amely elfeledtette vele az éveken keresztül 
belénevelt negatív elQítéleteket. Ez egyértelm_en a transzkulturális áramlatélmény hatása. 
A fenti nyilatkozatból jól látható, hogy a zene népeket egyesítQ ereje szinte azonnal ha-
tott. Ezen az estén a kulturális diplomácia megmutatta, hogy rendelkezik azzal a feszült-
ségeket csillapító „puha hatalommal”, amely felerQsítheti a humanizációs folyamatokat a 
világban. Ez a történelminek minQsített esemény élQ bizonyítéka volt annak, hogy a kü-
lönbözQ népek, nemzetek és országok közötti megosztottságot közös kulturális élménnyé 
tudta változtatni, és ezzel hozzájárult a kölcsönös megértés elQmozdításához.

Említésre méltó, hogy bizonyos ételek, játékok, tudományos és technikai innovációk, 
sportok, sQt közéleti személyiségek (politikusok felszólalásai) is kiválthatják a határokon 
túlmutató áramlatélményt, vagyis a transzkulturális flow elmélete nem korlátozódik a kul-
turális szakdiplomáciára, hanem a többi szakdiplomáciai ágban is felhasználható.

A transzkulturális flow paradoxonja alapján arra az eredményre jutottunk, hogy a kul-
túra határokon túlmutató univerzális értékeinek a kultúrdiplomáciai stratégiába való be-
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építése által mélyebb és bizalomteljesebb kapcsolatokat lehet kiépíteni az egyes országok, 
illetve népcsoportok között. Továbbá végérvényesen megerQsítést nyert, hogy a kulturális 
diplomácia pozitív beállítottságát, „szentimentális” színezetét nem szabad lebecsülni, 
mivel pontosan ez a pozitív emocionális ráhatás a legfontosabb funkciója. Hankiss János 
szerint a kultúrdiplomáciai „missziótudaton lehet mosolyogni, s lehet azt délibábnak te-
kinteni, de minden közösség annyit ér, amennyit a délibábjai érnek”.67

Összegzésképpen megállapítható, hogy a transzkulturális áramlatelmélet oly módon 
segítheti a kulturális diplomácia hatékonyságának növelését, hogy tanácsokkal szolgál 
egy olyan hatékony stratégia kialakítására, amely a határokon túlmutató tökéletes élmény 
megtapasztalásához vezet, és ezáltal hozzájárul a különbözQ országok és népcsoportok 
közötti megértéshez. A transzkulturális flow effektusával szoros összefüggésben megerQ-
síthetQ Bill Clinton azon állítása, mely szerint a kulturális diplomácia arra törekszik, hogy 
rámutasson az emberiség összetartozására.

A fent leírtak tükrében a kulturális diplomácia a nemzetközi kulturális kapcsolatok 
humán aktorának tekinthetQ.
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