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Dél-Tirol kulturális fejlődését elég jól szakaszolják bizo-
nyos évszámok. 1945 az újjáépítés időszakának a kezde-
te, amelynek középpontjában a helyi hagyomány és kul-
túra újraerősítése állt. Ez az időszak nagyjából 1972-ig 
tartott. Ekkor lépett hatályba a második, javított auto-
nómia (az első, nagyon fogyatékos autonómia 1948-ban 
kezdődött), és megindult a kibontakozás, amely má-
ig tart, tovább erősítve a dél-tiroliak öntudatát és egy-
ben nyitottabbá téve őket a szomszédokhoz fűződő 
kulturális kapcsolatokban. Az újjáépítés szakaszában a 
dél-tiroli kulturális régió javarészt magánkezdeménye-
zésekre volt utalva, és sorra éledtek újra a fasizmus ide-
jén betiltott kezdeményezések. Dél-Tirol híján volt az 
érdekérvényesítés politikai eszközeinek, és csak magá-
ra számíthatott, különösen addig, amíg Ausztria 1955-
ben az államszerződéssel vissza nem nyerte politikai 
cselekvőképességét. Ebben az időben jó szolgálatot tett 
a magánkezdeményezés régi erénye, a társulási kedv, a 

mélyen gyökerező tradíció, az önazonosság védelmé-
nek és erősítésének képessége, amelyet a fasizmus an-
nak idején keményen próbára tett.

Dél-Tirol kulturális életében rendkívül jelentős 
szerep jutott egy magánintézménynek, az 1954-ben 
alapított Dél-tiroli Kulturális Intézetnek, amely si-
keresen felkarolta mindazokat az öntevékenységeket, 
amelyeknek egy részét azután a későbbiekben közin-
tézmények vették át, és legfőképpen, ha nem hivatalo-
san is, de helyre tudta állítani és fenn tudta tartani az 
Ausztriával való kapcsolatokat. Sokrétű feladatokat lá-
tott el: elosztotta az (ausztriai alapokból érkező) tanul-
mányi segélyeket; színházi vendégjátékokat szervezett 
(fontos és mindmáig erős szállal kötve ezzel a tarto-
mányt a német nyelvi és kulturális területhez); átvette 
a Tessmann-könyvtárat, és ezzel letette egy nagy dél-ti-
roli közkönyvtár alapkövét; 1961-ben zenekurzust indí-
tott, az iúság széles köreiben terjesztve így a zenei mű-
veltséget; szorgalmazta a Walther von der Vogelweide 
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Kultúrház felépítését, mely azóta a tartomány elismert 
kulturális központjává vált, és otthont ad számos kul-
turális egyesületnek; ápolta és ápolja a kulturális kap-
csolatokat Ausztriával és Németországgal, újabb és 
újabb ötletekkel, javaslatokkal ad folyamatos impulzu-
sokat a dél-tiroli kulturális színtérnek.

1972-ben, a teljesebb autonómiát biztosító máso-
dik statútum életbe lépése után a dolgok döntő fordula-
tot vettek, és jó okkal beszélhetünk kibontakozásról. A 
dél-tiroliak öntudata megedződött a valódi autonómiá-
ért vívott küzdelemben (amely egyben harc volt az álla-
mi értetlenség, a római centralizmus, a fasiszta gondol-
kodás maradványa ellen), és a tartományi kormányzat, 
amely most új és valódi hatáskörökhöz jutott, sok dol-
got a kezébe tudott venni, beleértve a kulturális élet je-
lentős területeit is.

1977-ben megalakult a zeneiskola, amely átvet-
te a kulturális intézet zenekurzusának a feladatát. A 
Tessmann Könyvtár 1982-ben törvényileg tartományi 
könyvtárrá alakult. Mindkét esetben tehát a kulturális 
intézet feladatait vállalta át a tartomány. 1983-ban szá-
mos közkönyvtár létesült szerte a tartományban, 1985-
ben létrejött a tartományi levéltár.

A Dél-tiroli Kulturális Intézet most már teljes fi-
gyelmét sajátos kulturális feladatainak szentelhette. 
Ezek a következők: 1. A Bozen (Bolzano), Innsbruck 

és Bécs közötti kulturális kapcsolatok erősítése: oszt-
rák művészek kiállításai, osztrák írók felolvasóestjei, 
neves hivatásos színházak vendégjátékainak kiközve-
títése, művészeti ösztöndíjak közvetítése. 2. Honisme-
reti tudományos konferenciák rendezése, az iúsági és 
gyermekkönyvközpont megalapítása. Ez utóbbi szemi-
náriumokkal, olvasóklubokkal és különböző projektek-
kel kívánja az olvasást élménnyé tenni a fiataloknak és a 
gyerekeknek. Olyan hely akar lenni, ahol az olvasni sze-
rető gyerekek könyvekről beszélgethetnek, véleményt 
cserélhetnek, szakemberekkel találkozhatnak. Örven-
detes tény, hogy azok a gyerekek, akik egyszer felkeres-
ték a könyvközpontot, rendszeresen visszajárnak. Kül-
földi olvasáspedagógusok is nagy érdeklődéssel követik 
a könyvközpont munkáját.

Elmondhatjuk, hogy tartományunkban egyre soka-
sodnak a kulturális kezdeményezések, és az eleven iro-
dalmi és művészi alkotómunka számos jele mutatkozik. 
A Dél-tiroli Kulturális Intézet továbbra is sokat tesz 
azért, hogy Dél-Tirol megőrizze kulturális sajátszerű-
ségét, és ugyanakkor nyitott legyen Ausztria kulturális 
örökségére, melynek 1919-ig közvetlen része volt.

F. Ádám Katalin fordítása

A neustifti kolostor kútja Neustiftet a világ nyolcadik csodája-
ként ábrázolja
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