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Varsói Magyar Kulturális Intézet

Lengyel-magyar két jó barát, együ�  har-
col s issza borát. Vitéz s bátor mindke� ője, 
áldás szálljon mindke� őre! – ezt a rímbe 
szede�  szólásmondást, amelyet koc-
cintáskor volt szokás emlegetni egy-
kor, Lengyelországban és nálunk is 
rengetegen ismerik. Jól példázza azt a 
szoros kapcsolatot, amely a két nem-
zet közt évszázadok óta fennáll. Ezt a 
köteléket hivato�  ápolni és erősíteni 
a Varsói Magyar Kulturális Intézet 
(VMKI), amely a legrégebbi ilyen in-
tézményünk, hiszen már az 1930-as 
években megnyito� a kapuit. Előbb 
a Bank téren, majd a Három Kereszt 
téren, 1972 után pedig egy Marszal-
kowska utcai épület földszintjén és 
első emeletén működö�  az intézet. 
Az utóbbi helyen kezdetben igen jók voltak a körül-
mények – ezer négyzetméteres irodatér állt rendel-
kezésre –, idővel azonban az épület állaga leromlo� , 
a felújítás pedig a költözési tervek mia�  elmaradt. 
Emia�  az o� ani utolsó három évben felhagytak a 
rendszeres belső programokkal, s külső színhelye-
ken szerveztek nagy visszhangot kiváltó esemé-
nyeket. Jelenlegi o� honukba, a Moniuszki utcába, 
2008-ban költöztek. Az új székház a lengyel főváros 

kulturális központjában, a Kultúra és Tudomány 
Palotájával szemben, a Nemzeti Filharmónia szom-
szédságában, több színház, múzeum, az operaház és 
a Varsói Tudományegyetem közelében kapo�  helyet. 

Bár az ezer négyzetméter 661-re csökkent, a ki-
sebb tér tökéletesen hasznosítható az intézmény 
alapvető céljaira. Az új központ szinte teljes terü-
lete a kulturális tevékenységet és kapcsolatépítést 
szolgálja. A székházat a budapesti Goethe Intézet 

és a Francia Intézet mintájára egy-
fajta nagyvárosi találkozó központ-
tá kívánják változtatni, ahol magyar 
fi lmeket vetítenek, irodalmi esteket, 
előadásokat, szabadegyetemi és más 
foglalkozásokat tartanak. Mindezek 
melle�  továbbra is ápolni fogják a 
külső programok idején megszerze�  
kapcsolatokat. Tischler János igazgató 
hitvallása szerint a VMKI mandátu-
ma az egész országra szól. A nemzeti 
ünnephez kapcsolódva, az új épület 
átadásával összehangolva az opera-
házban került sor Lajkó Félix hege-
dűművész fellépésére, és bemuta� ák 
a főszereplésével készült, nemzetközi 
sikereket arató Delta című fi lmet is. 
2011-ben természetesen kiemelt sze-
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Ha van hely, ahol a magyarságot őszintén, fenntartások nélkül szeretik, az 

Lengyelország. A lengyel főváros központjában működő Varsói Magyar 

Kulturális Intézet ezért kiemelt fontosságú feladatot lát el: árnyalt – az ál-

talánosító véleményektől mentes – képet fest hazánkról, kultúránk és éle-

tünk minden vetületét bemutatja az erre különösen nyitott varsóiaknak.
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repet kapo�  a Liszt-év, majd az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 55. és 56. évfordulója. Az intézet 
két hosszabb távú vállalkozásba is belekezde�  – a 
lengyel fi atalokat megcélzó programokba, valamint 
a magyar gasztro- és borkultúra népszerűsítésébe. 

Az új székhelyen kávézó, kiállító- és koncer� erem s 
korlátlan internetezési lehetőséget biztosító könyv-
tár áll a látogatók rendelkezésére. A hazánknál 
négyszer nagyobb országban létfontosságú, hogy az 
érdeklődőkhöz eljusson a magyar kultúra, és erre a 
város átalakulása, a kulturális központ fokozatos át-
helyeződése is alkalmat biztosít. 

A VMKI-nak is köszönhető, hogy évtizedek óta 
folyamatosan és kiemelt hangsúllyal vagyunk jelen 
a rangos lengyel fi lmfesztiválokon, külön magyar 
stand állt a Varsói Nemzetközi Könyvvásáron, az 
intézet rendszeres tematikus programsorozatai és 
előadásai iránt pedig mindig nagy az érdeklődés. Si-
keresek a többszintű magyar nyelvtanfolyamaik is. 
Az intézet a Magyar Műhely keretében lengyel fel-
sőoktatási intézményekkel közösen szervez előadá-
sokat, bemutatókat, illetve megrendezi a Műfordítói 
és Tolmácsműhelyt is. Munkáját nagyban segíti, 
hogy Lengyelország szerte már tizenhét városban 
működnek lengyel-magyar baráti társaságok, ame-
lyek számos saját rendezvényt szerveznek. A VMKI 
örömmel nyújt ezekhez is segítséget. Lengyelor-
szágban a magyar zene kivételes érdeklődésre tart 
számot: Bartók és Liszt művei irán, előadók, zenek-
ritikusok és zenetudósok egyaránt lelkesednek. Lé-
tezik egy lengyel Liszt Társaság is. A magyar zenét 
fáradhatatlan és hozzáértő lengyel rajongók népsze-
rűsítik, a magyar zenészek, előadóművészek hang-
versenyei pedig szinte kivétel nélkül teltházasak.

Vízer Balázs

Tischler János,

 a Varsói Magyar Kulturális Intézet 

igazgatója

Tischler János történész, polo-
nista. Fő érdeklődési területe a 
lengyel-magyar kapcsolatok XX. 
századi története, különösen a má-
sodik világháború utáni korszak. 
Az 1956-os Intézet tudományos 
munkatársa, majd főmunkatársa. 
1988-tól, egyetemista éveitől kezdve napjainkig összesen 
hét-nyolc évet töltött Varsóban. 1998-2001 között a Varsói 
Magyar Kulturális Intézet igazgatóhelyettese volt, 2011 ja-
nuárja óta pedig az intézet igazgatója. A lengyel-magyar 
kapcsolatok terén végzett kulturális és tudományos tevé-
kenysége elismeréseként 2001-ben a Lengyel Köztársasági 
Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki. 

„Történész vagyok, a hivatásomat természetesen magam-

mal hoztam Lengyelországba – vallja Tischler. – Az otthoni 

kutató- és alkotómunkát felfüggesztettem, lengyel barátaim 

azonban nem hagyják kiaknázatlanul azt a lehetőséget, hogy 

konferenciákon, magyar napokon, iskolákban, különféle láto-

gatások alkalmával az anyanyelvükön beszélhetek Magyaror-

szágról, nemzeteink közös történetéről.”


