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Egy európai 
kultúrdiplomata az emberi- és 
alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásá-
nak szolgálatában 
 

 
„Énekes vagyok, aki véleményt nyilvánít.  

Az, amiről beszélek, az emberi jogok,  
nem kell politikumnak lennie,  

hanem a legtermészetesebbnek a világon.  
Mindenki megérdemli a tiszteletet.”1 

 
Jelen tanulmány az Eurovíziós Dalfesztivál idei 
győztesének sajátos kultúrdiplomáciai szerepvál-
lalását vizsgálja a nemzetközi színtéren, s egyben 
betekintést nyújt a kulturális diplomácia 
multistakeholder2 gyakorlatába is. A téma aktu-
alitását jelzi, hogy annak ellenére, az előadó 
többször kijelentette, hogy nem politikusként, 
hanem csupán előadóként kíván hozzájárulni az 
emberi jogi normák népszerűsítéséhez – ami 
egyértelműen a kulturális diplomácia szakterü-
letének része –, tevékenységének ezirányú vizs-
gálata máig nem történt meg.  

A transzmodernitás korában a civil aktorok 
(nem kormányzati szervezetek, illetve magán-
személyek) fontos szerepet töltenek be a nem-
zetközi kulturális kapcsolatok alakításában. 
Egyedülálló státuszuk abban nyilvánul meg, 
hogy „mindenféle hivatalos szereptől függetle-
nül, a körülmények, tudásuk vagy eszközeik ré-
vén vehetnek részt a nemzetközi kapcsolatok 
alakításában. Kevésbé kötik őket a játékszabály-
ok vagy az intézményes normák, így olyasmit is 
megtehetnek, amit a hivatalos személyek nem 
tudnak vagy vonakodnak megtenni.”3 Jelenlétük 
a globális színtéren azért fontos, mert akkor is 
bekapcsolódnak a nemzetközi kapcsolatépítésbe, 
ha ezt a kormányzatok alig, vagy egyáltalán nem 
támogatják, vagyis a nem kormányzati szerveze-
tek, valamint az egyéni kezdeményezések jelen-
tik a garanciát „a fékek és egyensúlyok” rendsze-
rének biztosítására. 

Fontos kiemelni a nemzetközi rendszer kul-
turális tartományában tevékenykedő transz-
nacionális civil szereplőket. Fő ismérvük – 
miként erre Kiss J. László (2009) is rámuta-
tott –, hogy az állam szükségleteitől függetle-
nül, elsősorban saját érdekeik érvényesítése – 
különféle eszmék és ideológiák szabad ára-
moltatása, emberi jogi normák határokon át-
nyúló terjesztése stb., a soft power4 kulturális 
eszközeivel – céljából lépnek fel az emberisé-
get érintő egyetemes kérdések propagálása 
ügyében az ún. „világtársadalomban”.  

Különösen érvényes ez a kulturális ágazat 
aktoraira, a művészekre, mivel ők „valóságos kul-
turális diplomaták szerepét töltik be” – deklarál-
ja az Európai Parlament az EU külső fellépései-
nek kulturális dimenzióiról szóló jelentése – az-
által, hogy „cserélik és ütköztetik egymással a 
különböző esztétikai, morális és társadalmi érté-
keket.”5 Tevékenységük akkor nevezhető sikeres-
nek, ha képesek magukra vonni mind a kor-
mányzatok és a kormányközi szervezetek, mind 
pedig a nemzetközi közvélemény figyelmét.  

Az egyének által életre hívott civil kultúrdip-
lomáciai szerepvállalás kiváló példája az Euroví-
ziós Dalfesztivál idei győztesének, az osztrák 
származású Tom Neuwirthnek 2014-ben globáli-
san celebrált „polgárpukkasztó” kezdeményezé-
se, aki a soft power kulturális eszközén – a pop-
zene határokon túlmutató erején – keresztül 
emelte fel szavát a többségi társadalom tagjaitól 
különböző csoportok alapvető emberi jogainak 
tiszteletben tartásáért.  

Elmondása szerint a művészi szabadság adta 
lehetőségével élve 2011-ben kizárólag önérdekből6 
hozta létre a „szakállas hölgy” kunszt-figuráját, 
hogy provokatív módon felhívja a figyelmet a má-
sok iránti tolerancia és a kölcsönös tisztelet fon-
tosságára, valamint elérje azt, hogy a civil társada-
lomban diskurzust váltson ki e fontos témában: 
„A szakáll természetesen provokáció és számomra 
egyfajta ventillként szolgál, hogy figyelmet gene-
ráljon (…), s kiváltson valamit az emberekben. 
Legjobb esetben a velem való találkozást követően 
a családjuk vagy barátaik körében megvitatják, 
hogy mit is jelent a „másság” ténye – és nekem ez 
már egy kis győzelemmel felér. Rendkívül fontos 
számomra a reflexió.”7  

A „szakállas hölgy” az EU Alapjogi Chartája 
I/1. cikkének kinyilatkoztatását – amely szerint 
„az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben 
kell tartani, és védelmezni kell.”8 – vallja magáé-
nak. Megjelenésével ugyanis egyfajta vitaindító 
katalizátorként kívánja felhívni a figyelmet az 
emberi jogok és alapvető szabadságok – mint 
például az egyenlő bánásmód, a különbözőség 
respektálása – kérdéskörére.9 A nemzetközi nyil-
vánossághoz intézett felhívása ekképpen hang-
zik: „Tolerancia és tisztelet illeti meg mindazo-
kat, akik másoktól eltérőek.”10 Elvárja, hogy ne 
játsszon többé szerepet a nem, a bőrszín és a 
származás, és azt, hogy mindenki tartsa tisztelet-
ben a másikat! Miközben a goethei maximával 
egyetértésben azt vallja, hogy „a tolerancia csak 
egy átmeneti állapot, elismeréshez kell vezet-
nie.”11 A „tolerancia – tisztelet – (felebaráti) sze-
retet” témájában megfogalmazott üzenetével az 
egyenlőség fontosságát hirdetve lép fel minden-
fajta megkülönböztetés (nemi, faji, etnikai, val-
lási, szexuális irányultság) ellen. A „szakállas 
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hölgy” külső megjelenésével ugyanis a liberális 
demokrácia értékeire hivatkozva azt a humanis-
ta felfogást kívánja minél szélesebb közönséghez 
eljuttatni, hogy teljesen mindegy az egyén kiné-
zete, nemi identitása, bőrszíne, „csak és kizáró-
lag az EMBER számít”12  

E társadalmi szerepvállalás jegyében az előadó 
– az osztrák állami közmédia (ORF) delegálásával 
– „a hatalom nélküliek hatalmával”13 élve, toleran-
ciáért folytatott egyszemélyes kultúrdiplomáciai 
csatát generálva traveszti előadóként Conchita 
Wurst művésznéven állt ki az Eurovíziós Dalfeszti-
vál nemzetközi színterére,14 abból a célból, hogy a 
popzene puha hatalmával felemelje szavát a min-
dennemű társadalmi diszkrimináció ellen: „Az Eu-
rovízió színpadát arra kívánom használni, hogy 
Európának szóljak a toleranciáról és az elfogadás-
ról, mivel úgy gondolom, hogy különösen a jelen-
korban aktuális ez a téma.”15  

Egyedülálló demonstrációjával a magánélet 
szabadságjogának fontosságát hirdetve, arra az 
alapvető személyes szabadságjogra kívánta irá-
nyítani a figyelmet, hogy minden egyén számára 
biztosítani kell azt a polgárjogi demokratikus 
princípiumot, hogy a maga választotta életforma 
szerint zavartalanul alakíthassa saját életét, azon 
az erkölcsi alapon, hogy minden életforma meg-
engedett, amíg az a másik szabadságát nem kor-
látozza. Meggyőződése, hogy ennek természetessé 
kell válnia, mivel ez alapvető emberi jogi kérdés.16  

Ezt az eszmei mondanivalót hirdeti az Euroví-
ziós Dalversenyen elhangzott melodramatikus 
hangzású versenydalával, a „Rise like a Phoenix”-
el is.17 A győztes zenei produkció, amely a toleran-
cia és tisztelet fontosságát hangsúlyozza, egyben 
fontos pozitív üzenetet is közvetít: bárkivel elő-
fordulhat ugyanis, hogy nehéz helyzetbe jut, pél-
dául diszkriminatív megkülönböztetés 
(társadalmi kirekesztettség, mobbing, megalázta-
tás stb.) éri. Mégis van esély arra, hogy a negatív 
szituációból előnyösen kerüljön ki. A destruktív 
tényezők ugyanis egyfajta hajtóerőként szolgál-
hatnak, amelyek arra sarkallják az egyént, hogy 
továbbfejlődve olyan személyes erőforrásokat ala-
kítson ki, hogy a negatívumokon felülemelkedve 
– azokat saját maga javára fordítva – a legjobbat 
hozza ki a rosszból, s megerősödve, győztesként 
kerüljön ki a nehéz helyzetből.  

Az énekes emberi jogokért folytatott kultúr-
diplomáciai küzdelme nem volt hiábavaló, Euro-
víziós győzelmével kivívta a nemzetközi nyilvá-
nosság elismerését. Az Európai Műsorszolgálta-
tók Uniója (EBU) aktív tagállamainak közönsége 
megértette a dal eszmei mondanivalóját, és szinte 
egyként szállt síkra az előadó által közvetített üze-
net mellett. Itt érvényesek Robert Kennedy sza-
vai: „Valahányszor valaki kiáll egy eszme mellett, 
(…) vagy éppen felemeli hangját valamilyen igaz-

ságtalanság ellen, a remény kicsiny hullámot vet 
a víz felszínén. A milliónyi különböző energiából 
és bátorságból született hullám pedig összeverő-
dik, és olyan erős áramlattá egyesül, amely az el-
nyomás és ellenállás leghatalmasabb falát is ké-
pes ledönteni.”18 Ezt a határokon túlmutató 
áramlat-élményt – a teljes bevonódás érzését – az 
osztrák énekes is megtapasztalta Koppenhágá-
ban, az Eurovízió nemzetközi színpadán: „Ma éj-
jel valóban megmutattuk, hogy mindannyian egy-
azon család tagjai vagyunk, nem pedig különálló 
közösségeké. Tudom, kissé giccsesen hangzik, de: 
MINDANNYIAN EGYEK VAGYUNK.”19 – majd a 
következőképpen szólt e számára megmagyaráz-
hatatlan, transzkulturális fenomén emocionális 
megtapasztalásáról: „Sohasem éreztem korábban 
ilyet, soha! Tudod, ezekre nincsenek szavak, mert 
mindent felülmúl. Ez az EGYSÉG, nem a szülők-
ről, vagy a barátokról szól, hanem arról, hogy ép-
penséggel itt nincsenek határok, és ez hihetet-
len!”20  

Az Eurovíziós gála fénypontján, a díjátadási 
ceremónián a toleranciáért és a személyes sza-
badságért folytatott küzdelem szellemében a 
mikrofonhoz lépve kijelentette, hogy ezt az estét 
elsősorban azoknak ajánlja, aki hisznek a béké-
ben és a szabadságban, majd hozzátette: 
„Megállíthatatlanok vagyunk!”21 A versenyt kö-
vető sajtótájékoztatón elmondta, hogy ez nem-
csak az ő győzelme, hanem mindazoké, akik bíz-
nak a diszkrimináció nélküli jövőben, amely a 
tolerancia és mások tiszteletén alapul. Szerinte 
ennek semmi köze sincs a Kelethez és a Nyugat-
hoz, mert ez országhatárokon túlmutató.22  

Mindezek alapján Heinz Fischer, osztrák köz-
társasági elnök az új osztrák kulturális soft 
powert illetően helyesen hangsúlyozta, hogy az 
túlmutat az ország határain, ugyanis a dalfeszti-
vál eredménye nemcsak Ausztria győzelmét je-
lenti, hanem mindenekfelett a sokféleségét és a 
toleranciáét Európában.23 A művész toleranciá-
ért folytatott egyszemélyes polgárjogi kiállása az 
emberi szabadságjogokért kultúrdiplomáciailag 
sikeres volt: az előadó erőteljes hangja és zenei 
teljesítménye olyan nagy hatású volt, hogy képes 
volt felülkerekedni az előítéleteken és az intole-
rancián – jegyezte meg Werner Faymann oszt-
rák kancellár.24 Ulrike Lunacek, az EU parla-
ment alelnöke a nyitottság és a diszkrimináció-
nélküliség jelének tekintette, hogy az emberek az 
osztrák előadóra szavaztak. Véleménye szerint 
ezeket az értékeket kellene az Európai Uniónak 
és tagállamainak politikájába átültetni.25 Szerin-
te az EU-nak szüksége van az olyan egyénekre, 
akik a művészeten keresztül határokon túlmuta-
tóan a tolerancia ügyét szolgálják, ezzel ugyanis 
rendkívül fontos üzenetet közvetítenek a nyilvá-
nosság irányába.26  
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E társadalmi kihívásnak eleget téve az előadó 
ötpárti meghívásra a zenei soft power „Európai 
Hangja”-ként rendkívüli kultúrdiplomáciai kül-
detést vállalva 2014. október 8-án az emberi jo-
gok és az esélyegyenlőség Európájáért lépett fel 
az Európai Parlament épülete előtti Szolidaritás 
téren Brüsszelben, amelyet egyfajta pártokon 
feletti humánus küldetésnek tekintett: „A párt-
színek pedig nem számítanak nekem, amíg az 
emberiesség áll előtérben.”27 Az esemény házi-
gazdája Ulrike Lunacek elmondta, hogy Conchita 
Wurstnak rendkívül fontos politikai üzenete van 
– egyenlőség, alapvető emberi jogok, a félelemtől 
mentes élethez való jog –, ezek azok az értékek, 
amiért az Európai Unió is síkraszáll.28 Az előadó 
fellépése előtt kihangsúlyozta, hogy elsősorban 
énekesnek tartja magát, aki művészi önkifejezé-
sével – a tisztelet, a szabadság és a szeretet kér-
déskörében – nyilvánít véleményt, ezekről a szá-
mára legalapvetőbb emberi dolgokról.29 E témá-
ban kifejtett tevékenységét semmi esetre sem 
politikainak, hanem kizárólag humán ügynek 
fogja fel. Meggyőződése ugyanis, hogy a politiku-
sokkal ellentétben, énekesként sokkal többet te-
het a közvélemény formálásában, mivel művész-
ként sokkal effektívebben képes a határokat fe-
szegetve szabadon kiállni a másokkal szembeni 
elfogadás és tisztelet témájában meghirdetett, a 
liberális demokrácia alapelveire épülő alapvető 
emberi jogok tiszteletben tartására irányuló, em-
beriességet hirdető üzenetének propagálásá-
ban.30 A fenti kijelentése jól mutatja, hogy éne-
kesként vállalt társadalmi szerepvállalása egyér-
telműen a kultúrdiplomáciai kontextuson belül 
értelmezendő. Az előadó a diszkrimináció elleni 
fellépés fő eszközének ugyanis a kulturális párbe-
széden alapuló tudatosságnövelést választotta, a 
célból, hogy a zene puha hatalmával minél több 
emberhez eljutva nemzetközi diskurzust kezde-
ményezzen a többségi társadalom tagjaitól kü-
lönbözőnek ítélt, hátrányos helyzetű közösségek 
emberi jogainak tiszteletben tartása érdekében, s 
fellépjen a másság mindenféle formájával szem-
ben megnyilvánuló kirekesztő szándékú megnyil-
vánulás ellen. Ezekkel összhangban az előadó 
kijelentette, hogy mindazok számára van üzene-
te, akiket diszkrimináció ér, s a jövőben támogat-
ni kívánja azokat, akik segítségét igénylik.31 Ezzel 
immár a nemzetközi szintéren is erkölcsi elköte-
lezettséget vállalt mindazon nemi, faji, etnikai 
(ide sorolhatók a nemzeti kisebbségek is) és szo-
ciális kirekesztettséget elszenvedő közösségek 
iránt, amelyek negatív megkülönböztetésnek 
vannak kitéve.32 

Az előadó elmondta, hogy Európát egy erős 
közösségnek tartja, amelynek jövőjét a sokszínű-
ség adta egységben látja: „ha ugyanis mindenki 
kiáll a sokszínű Európa mellett, akkor vagyunk 

csak igazán megállíthatatlanok”33 – tette hozzá 
az Eurovíziós dalverseny díjátadási ceremónián 
elmondott közismert mottóját.  

Bilaterális szinten Ausztria külföldi kapcsola-
tait irányító állami döntéshozók közül a francia-
országi osztrák külképviselet ismerte fel az elő-
adó francia–osztrák kapcsolatokban betöltött 
reprezentatív szerepét. Ennek értelmében az 
énekes a franciaországi osztrák nagykövetség 
meghívására 2014. október 24-én „Jugend, 
Toleranz und Vielfalt in Europa” (Ifjúság, Tole-
rancia és Sokszínűség Európában) témájában 
megrendezett, a függetlenség és az új alkotmány 
osztrák nemzeti ünnepén tartott fogadás kultu-
rális fénypontjaként szerepelt.34 Fő feladata az 
volt, hogy népszerűsítse a 2015-ben Ausztriában 
megrendezett Eurovíziós Dalfesztivált és Bécs 
városát.35 Az eseményt illetően a külképviselet a 
kultúrdiplomáciai feladatok végrehajtásában a 
helyi partnerekkel való együttműködést prefe-
rálta. Ennek megfelelően a francia–osztrák té-
maorientált kooperáció jegyében Maximillien 
Helle-Forget francia zongoraművész kíséretében 
került sor Conchita Wurst fellépésére. Az énekes 
„Rise like a Phoenix” című Eurovíziós dalát több 
mint 600 meghívott vendég – a divat- és forma-
tervezés, a politika, a diplomácia és a médiavilág 
képviselői stb. – előtt adta elő nagy sikerrel.36 E 
fellépését egy újabb lehetőségnek tekintette, 
hogy ismételten kiemelje azt, hogy mégis meny-
nyire multikulturális Európa.37  

Az ENSZ figyelemmel kíséri az emberi jogok 
kérdéskörével foglalkozó civil szereplők nemzet-
közi színtéren zajló megnyilvánulásait. Jól mu-
tatja ezt, hogy az osztrák előadó e témát feszege-
tő társadalmi szerepvállalására a világszervezet 
főtitkára is felfigyelt. Ban Ki Mun rendkívüli 
énekesnek tartja, aki erőteljes üzenetével hozzá-
járult a sokszínűség iránti tisztelet előmozdításá-
hoz, amely egyben az ENSZ alapokmányának 
alapvető értékét is képezi, s szorosan összefügg a 
szervezet tolerancia iránti elkötelezettségével. 
Ennek értelmében 2014. november 3-án az 
ENSZ bécsi Központjában a társadalmi sokszí-
nűség és egyenlőség ügyének előmozdítását 
megcélzó kultúrdiplomáciai fórumra került sor 
Ban Ki Mun és Conchita Wurst jelenlétében, 
hogy közös erővel hívják fel a figyelmet a tole-
rancia és a kölcsönös tisztelet fontosságára. Az 
eseményen az előadó a diszkriminációmentes 
társadalom megteremtésének fontosságát hir-
detve kijelentette: „Olyan világról álmodok, 
amelyben nem számít a szexuális orientáció, a 
bőrszín és a vallási hovatartozás.”38 Valamint az 
etnikum, nemzetiség – tehetnénk hozzá a fentiek 
értelmében. Az ENSZ főtitkára az énekes győzel-
mét jelentőségteljesnek nevezte. Mesteri leckét 
adott világraszólóan az emberi jogok tárgyköré-



57 E S Z T E R G O M  É S  V I D É K E 
 

 
 

 

 
 

2014 / 4 

 

ből: „Figyelemre méltó ugyanis annak a módja, 
ahogyan az Eurovíziós Dalfesztiválon kivívott 
diadalát egyben az emberi jogi nevelés elektrifi-
káló momentumává változtatta.”39 Mun elragad-
tatását fejezte ki aziránt, hogy művészi tehetsé-
gével az Eurovíziós dalfesztivál platformján ke-
resztül hozzájárult a toleranciát és esélyegyenlő-
séget hirdető üzenet globális közönség elé való 
terjesztésben.40  

Fontos megjegyezni, hogy az előadó sikeres 
kultúrdiplomáciai szerepvállalása egyben a hala-
dó európai nyilvánosság szellemi győzelmét is 
jelenti: demonstratívan kinyilvánította ugyanis, 
hogy a jövőben a soft power értékeit kívánja 
előnyben részesíteni, s elzárkózik a hard power 
(kemény hatalom) azon elveitől, amelyekben 
kizárólag az erősebb joga számít, és ez egyben a 
hatalom nélküliek puha hatalmának felülkereke-
dését is jelenti: „Az erőszakmentes mozgalom 
nem elszánt idealisták, alkalom szülte mártírok, 
vagy néhány karizmatikus felszabadító saját szü-
leménye. Az igazi történet arról szól, amikor a 
hétköznapi polgárok nagy ügyekbe cseppennek, 
amelyeket egészen az alapoktól építenek fel.”41  

Pozitívumként könyvelhető el, hogy az állami 
(diplomáciai külképviseletek, média) és a kor-
mányközi aktorok (EU, ENSZ) együttesen ismer-
ték el az osztrák énekes sajátos kulturális dialógu-
sának nemzetközi véleményformáló szerepét. En-
nek értelmében a győzelmét követően megkísérel-
ték egyénileg indult civil kulturális kezdeményezé-
sét mind a bilaterális (az osztrák–francia kapcsola-
tokban), mind pedig multilaterális viszonylatban 
(az EU regionális és az ENSZ nemzetközi plat-
formján) beintegrálni tevékenységi körükbe. Ezért 
az előadó kultúrdiplomáciai szerepe egyáltalán 
nem lebecsülendő, elősegítette ugyanis a nemzet-
közi rendszer szereplői közötti közeledést, és im-
már a multistakeholder együttműködési modell 
keretében egyenrangú partnerekként közösen lép-
nek fel az alapvető emberi jogi normákat érintő 
kérdések terjesztésének ügyében, rámutatva a sok-
színűség iránti tolerancián alapuló plurális társa-
dalom jövőbeni megteremtésének fontosságára. E 
közös humán ügyben tett fellépésük jól mutatja a 
kulturális diplomácia gyakorlati megvalósulását a 
nemzetközi színtéren. 

Fontos kihangsúlyozni, hogy Conchita Wurst 
emberi jogok és alapvető szabadságok demokra-
tikus tiszteletben tartását megcélzó figyelemfel-
keltő kezdeményezése, amelyet a nemzetközi 
közvélemény kulturális befolyásolásával kívánt 
kiprovokálni az Eurovíziós Dalfesztivál színterén 
a kulturális soft power alkalmazásának mesteri 
példáját testesíti meg. Az előadó globális 
kultúrdiplomáciai szerepvállalásával a jelenkor-
ban az európai kulturális soft power legnyoma-
tékosabb szószólójának tekinthető.  
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