
bemutatjuk
a Prágai Magyar Kulturális Központot

Delhitõl Kairón át New Yorkig, ma négy kontinensen
összesen tizenhét magyar kulturális intézet mûködik a
világban. Tevékenységük olyan, gondosan megválasz-
tott városokban folyik, amelyek hazánk számára külön-
leges jelentõséggel bírnak. Az egykor még Klebelsberg
Kunó által kezdeményezett „intézeti rendszer” a gya-
korlatias teendõkön túl hosszabb távú kulturális kül-
detést is ellátnak, s egy korszerûbb országkép kialaku-
lását is szolgálják.

A prágai intézet már több mint ötven éve szolgálja a
magyar–cseh kulturális, oktatási és tudományos kap-
csolatokat. Mindeközben az egyik legfontosabb regio-
nális központtá nõtte ki magát.

A Prágai Magyar Kulturális Központ (PMKK) ugyan nincs
olyan patinás, mint például az 1927-ben alapított párizsi
Magyar Intézet, de nem is olyan fiatal, mint a kapuit csak
2001-ben megnyitó New York-i központ. A cseh fõváros-
ban, bõ ötven éves mûködése során a PMKK több meg-
határozó történelmi korszakot élt át, s más-más megíté-
lés mellett folyamatosan megfelelt a változó követelmé-
nyeknek. Az intézet jelenleg – és minden bizonnyal most
már véglegesen – Prága egyik legközkedveltebb helyén,
az Óváros-teret a Vencel térrel összekötõ sétálóút men-
tén, két egymással összeépített belvárosi épületben ta-
lálható. Kezdetben a Vencel tér 2-es szám alatti épület-
ben mûködött, amely késõbb a metróépítés áldozatává
vált. Az intézet akkor két-három évre átmenetileg a
Pãíkopyra, a mai Myslbek-palota helyén álló barakképü-
letbe költözött. Tevékenysége a kezdeti rögtönzéseken-
esetlegességeken alapuló korszak után mind rendszere-
sebbé vált, kínálata egyre bõvült. Maga is hozhatott s ho-
zott ki mûvészeket, elõadás- vagy koncertsorozatokat
szervezve számukra. Ezt követõen a központ a Národníra
költözött, ahol nagyterem nélkül maradtak. A program-
szervezõk így rengeteget jártak vidékre, s visszatérõ ven-
dégekké válva például ºeské Bud¢jovicében, �ïár nad
Sázavouban, vagy Tãebíçben.

1978 õszén az intézet kettévált: a Národnín a Magyar
Kultúra boltja külön kereskedelmi egységként mûkö-
dött tovább, az egykori propagandaosztály dolgozói
pedig a mai helyére költözõ Prágai Magyar Kulturális
Központ munkatársai lettek. A Rytíãská 25/963 alatti
„kis ház” klasszicista stílusban épült lakóépület, a
Rytíãská u. 27/962. szám alatti fõépület pedig „A két vö-
rös oroszlánhoz” nevet viseli. Az 1935-ben, M.
Hausknecht tervei alapján épített ház az egykori posztós
kalmárok óvárosi gótikus boltjai helyén (nemcsak
Csehország, de egész Közép-Európa legrégibb utcai
bazársorán) emelkedett. A földszinten néhány önálló
boltocska mûködött, az emeleti szinteken 1948-ig – az
államosításig – továbbra is textíliákat, kelméket árusí-
tottak, majd az épület helyiségeit irodáknak és raktá-
raknak használták. A hetvenes évek elején mindkét há-

zat a Magyar Kulturális Központ szükségleteinek meg-
felelõen újították fel.

A pozsonyi intézet 1991-es megnyitásáig a prágai,
természetesen egész Csehszlovákiára kiterjedõ hatás-
körrel látta el feladatát. A kezdetben háromfõs propa-
gandaosztály részben az intézet elsõ emeleti nagyter-
mében, részben az ország vidéki városaiban – például
vállalati üdülõkben – szervezett rendezvényeket: vetí-
tettek magyar filmeket, rendeztek hangversenyeket, s
zenés irodalmi esteket. Késõbb magyar napokat vagy
heteket szerveztek irodalmi esttel, vetélkedõvel, kiállí-
tással, filmvetítéssel. Az 1968-ban beköszöntõ „Prágai
Tavasz” fellendülést, majd elfojtása óriási visszaesést
hozott, hiszen a magyar csapatatok is a megszállók kö-
zött voltak, ami az intézetet is szégyenbe hozta. Sokáig
nem volt kinek és kivel programokat szervezni. Csak
lassan kezdtek visszatérni az emberek.

A hetvenes évek elejére ez a folyamat megfordult. Míg
Csehszlovákiában a megújulásra képtelen rendszer egy-
re merevebbé vált, addig Magyarországon már jócskán
fellazult a diktatúra. A PMKK egy picivel szabadabb vi-
lágra nyitott ajtót. Az intézet például egyenesen Magyar-
országról hozathatott be olyan filmeket, amelyek aligha
mentek volna át a cenzúrán. Bacsó Péter „A tanú”-ja volt a
legnépszerûbb alkotás, de vetítették Kovács András „A
ménesgazda” és a „Hideg napok”, valamint Mészáros Már-
ta filmjeit is. Jiãí Menzel, Vìra Chytilová, Jiãí Krejçík és a cseh
filmszakma egyéb jeles képviselõi rendszeresen a nézõk

4375



között voltak. Nemcsak a filmek, ha-
nem a kétnyelvû irodalmi mûsorok
és kiállítások iránt is óriási volt az ér-
deklõdés. Az intézet vendége volt
többek között Konrád György, Ester-
házy Péter, Kertész Ákos, Galgóczi Er-
zsébet és Nádas Péter. A mûveket
olyan kiválóságok szólaltatták meg
cseh nyelven, mint Vìra Galatíková, a
már akkor legendás idõsebb Rudolf
Hrušínský, Eduard Cupák, vagy Dana
Medãická. Meglepõen nagy – politikai
– hatása volt az olyan, építészettel
foglalkozó kiállításoknak, mint a Mû-
csarnok „Építészet, belsõépítészet”
címû kiállítás-sorozata, a „Magyar
konstruktivizmus” címû tárlat, de
említést érdemel Korniss Péter „A
vendégmunkás” címû fotókiállítása,
vagy Schaár Erzsébet Pilinszky-esttel
egybekötött kisplasztika tárlata is. Ez volt az intézet igazi
fénykora.

A bársonyos forradalom után azonban logikusan
csökkent Csehországban a magyar kultúra iránti keres-
let és az intézet anyagi helyzete is romlott. A 90-es évek
közepén így elvesztette legmutatósabb, földszinti he-
lyiségeit. Az új helyzetre való tekintettel koncepcióvál-
tásra volt szükség. A hanyatlás csak a kilencvenes évek
közepén állt meg. Reményi Krisztina igazgató és munka-
társai fáradozásai révén az intézet az igényeknek meg-
felelõ, vonzó programokat kínált, új partnereket talált
és új arculattal állt elõ. Nyitottabbá vált a ház és bein-
dult a klub. Erre a hagyományra épített és ezt fejleszti
tovább a jelenlegi vezetés, az irodalomtudós és egye-
temi oktató Kiss Szemán Róbert igazgató és Harsányi Ilo-
na igazgatóhelyettes is. A kulturális központ legfõbb
vonzerejét ennek megfelelõen sokszínûsége adja. A
csaknem tizenegyezer kötetes könyvtár a legnagyobb
csehországi hungarológiai gyûjtemény. Legnagyobb
része eredeti magyar nyelvû szépirodalmi alkotás, de
cseh irodalmárok és a világirodalom jeles alkotói mû-
veinek magyar, illetve magyar szerzõk cseh nyelven ki-
adott fordításai is helyet kapnak benne. Szakirodalom
és sokrétû audiovizuális gyûjtemény is várja a látoga-
tókat. Az olvasóteremhez kapcsolódik a PMKK kamara-
kiállítóteremként is mûködõ klubja, ahol hozzáférhetõ-
ek a magyar és cseh hírlapok, folyóiratok, s élvezhetõ a
Duna TV, a Kossuth- és Petõfi rádió mûsora.

A PMKK által szervezett – a prágai Károly Egyetem
magyar tanszékének tanárai által vezetett – nyelvtanfo-
lyamok négy, egymásra épülõ szinten teszik lehetõvé a
magyar nyelv megismerését. 1998-tól óvoda is mûkö-
dik az intézetben, amely a magyar népi hagyományok
ápolását tûzte ki céljául. Havonta egyszer kisiskolások
számára is tartanak foglalkozásokat. A nagyteremben
évente negyven (!) magyar filmet vetítenek le (egyne-
gyede új alkotás). Itt zajlanak a zenei rendezvények, a
kamara-színházi elõadások, a kerekasztal-beszélgeté-
sek, a tudományos és mûvészeti konferenciák, a szer-
zõi estek, a sajtókonferenciák, a Cseh- és Morvaországi
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Gál Attila felvételei

Magyarok Szövetségének rendezvényei, a baráti körök
találkozói. A PMKK irodalmi programja elsõsorban az
olyan kortárs magyar alkotók mûveinek cseh nyelvû ki-
adására alapul, mint Esterházy Péter, Krasznahorkai Lász-
ló, Závada Pál és Kertész Imre. A 2000-ben megkezdett
„Akadémiai esték” sorozatban olyan jelentõs magyar
tudósegyéniségek mutatkoztak be a cseh szakmai kö-
zönségnek, mint Szilágyi János György klasszika-arche-
ológus, Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós, Lénárt István
matematikus, Paul Lendvai történész vagy Passuth Krisz-
tina mûvészettörténész. Akadnak tehát programok a
házon belül is bõven, de a Központ szoros és gyümöl-
csözõ kapcsolatot ápol minden fontosabb vidéki kultu-
rális intézettel és rendezvénnyel, a pilseni színházi
fesztiváltól a Karlovy Vary-i filmfesztiválig.

Az intézet költségvetésének oroszlánrészét – lévén
magyar állami kulturális külképviselet – a NKÖM bizto-
sítja. Ezt a Nemzeti Kulturális Alap és más szervezetek
pályázatain elnyert összegek egészítik ki. Költségvetése
alapján a PMKK a középmezõnybe tartozik. Ez fõleg azzal
magyarázható, hogy kultúr-stratégiailag nem olyan ki-
emelt fontosságú, mint London, Párizs vagy Róma. Föld-
rajzi fekvése viszont ennél nagyobb stratégiai jelentõ-
séggel ruházza fel. Prága különleges jelentõséggel bír
számunkra, hiszen egyetlen más várossal sincs ennyire
szoros és egyértelmû kulturális együttmûködésünk a tá-
gabb régióban. Nem véletlen, hogy a magyar turistáknak
évtizedek óta kedvelt célpontja a cseh fõváros, és ez nem
csak az olcsó, de kiváló sörnek köszönhetõ. A cél ennek
megfelelõen a magyar kultúra közvetítése a cseh közön-
ség felé, akik a rendezvények látogatóinak többségét al-
kotják. Természetesen az itt élõ magyarok, vagy az akár
rövid idõre kilátogató turisták is eljönnek az események-
re. Õk is szívesen látott vendégek. A vidéki, külsõ helyszí-
neken és a házon belül zajló programok teljes közönsé-
gének mintegy negyede magyar. Közülük igen sokan itt
dolgozó vagy tanuló szlovákiai magyarok, akik számára
az intézet nem különlegességet, hanem egyfajta kiindu-
lópontot és biztos bázist is jelent.

Vizer Balázs


