
A MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET DELEGÁCIÓJA VARSÓBAN 

A küldöttség tagjai: Beke Pál igazgató, Tóth Erzsébet művé' 
szeti igazgatóhelyettes, Varga Tamás nemzetközi referens 2004-
február 11-13-án látogatást tettek Varsóban. 

A Magyar Művelődési Intézet nemzetközi kapcsolatkeresésé
nek fontos állomása volt ez az út. Ilyen kezdeményezés történt 
már Szlovéniával, Csehországgal, Szlovákiával, Horvátország
gal, a bukaresti testvérintézettel való kapcsolatfelvétel pedig 
folyamatban van. A Varsói Magyar Intézet igazgatóhelyettese, 
Bába Krisztina asszony szíves közbenjárásának köszönhetően 
delegációnknak ez alkalommal Varsóban nyílt alkalma tovább
építeni egy jövőbeli közép-kelet európai együttműködés alapjait. 

2004. 02. 12. A látogatás első napja 
A program a Varsói Magyar Intézetben kezdődött, ahol 

vendéglátónk, Bába Krisztina asszony fogadta az MMI delegá
cióját, majd ezt követően a program teljes időtartama alatt vé
gig kísérőnk maradt. Miután megismerkedtünk a magyar kultú
rát Lengyelországban népszerűsítő intézet épületével és tevé
kenységével, első utunk a Lengyel Külügyminisztériumba veze
tett, ahol Elzbieta Jogalla asszony, a Promóciós Osztály osztály
vezető-helyettese, valamint másik vendéglátónk, Alina Mag-
nuska asszony, a Nemzeti Kulturális Központ (lehetséges part
nerintézményünk) igazgatónője fogadtak bennünket. Rajta kí
vül a program során kísérőnk volt még a Nemzeti Kulturális 
Központ igazgatóhelyettese, dr. Aleksander W. Nocun úr, va
lamint Marcin Brzezinski úr, a Központ egyik munkatársa is. 

A megbeszélés elején Beke Pál felvázolta az MMI tevékeny
ségét, nemzetközi kapcsolatépítési törekvéseit, valamint abbéli 
szándékát, hogy ottani testvérintézményét megtalálva, Lengyel
országot is bevonja a koordinációjával megvalósuló visegrádi 
ill. közép-európai partnerségi együttműködésbe. Hallva az 
MMI szándékát és megismerve annak tevékenységét, Elzbieta 
Jogalla asszony abbéli véleményének adott hangot, hogy a 
Nemzeti Kulturális Központ vélhetőleg megfelelő partner lenne 
az MMI számára, és felajánlotta segítségét a jövőbeli együttmű
ködéshez. 

Ezt követően utunk az Adam Mickievicz intézetbe, egy, a 
lengyel kultúrát külföldön népszerűsítő intézménybe vezetett. 
Az intézet tevékenysége talán a magyar Hungarofest-éhez ha
sonlítható: külföldi kiállítások, programok produkciócserék se
gítségével (pl. Varsó-Moszkva, Moszva-Varsó kiállítás, vagy 
koncertsorozat hét országban „Hallgasd meg Lengyelországot!" 
címmel), 80%-ban nagyléptékű projektek keretei között való
sítja meg Lengyelországot népszerűsítő tevékenységét (olyany-
nyira sikeresen, hogy a lengyel repülőtársaság által kiadott, ál
talunk a repülőúton olvasott kiadvány egy teljes oldalon fog
lalkozik az intézet tevékenységével). Az intézet promóciós 
anyagok, hanghordozók kiadásával is foglalkozik, ilyenek pl. a 
zeneszerzők munkásságát, munkáit is bemutató CD-füzetek, az
az kisméretű, könyvként is funkcionáló CD-k. Az intézet ezen 
felül tanácsadói tevékenységet is végez, amellyel a Lengyelor
szágot külföldön népszerűsítő projektek tevékenységét segíti. 
Munkájuk során nagy hangsúlyt fektetnek az organikus, min
dennapi munkára, valamint a vizualitásra is: lógójuk megterve
zését rendkívüli körültekintéssel és alapossággal végezték, mint 
alapvető prioritást. Az Adam Mickievicz intézet tevékenységét 
a Lengyel Kulturális Minisztérium finanszírozza. 

Utunk következő állomása a Lengyel Kulturális Minisztéri
um Nemzetközi Együttműködési és Európai Integrációs Főosz
tálya volt, ahol Malgorzata Dzieduszycka-Ziemilska főosztály
vezető asszony fogadott bennünket. Egymás tevékenységének 
kölcsönös bemutatását és szándékunk felvázolását követően 
Dzieduszycka asszony biztosított bennünket arról, hogy részéről 
minden segítséget megad a kívánt együttműködéshez, valamint 
ő is abbéli véleményének adott hangot, hogy vélhetően a 
Nemzeti Kulturális Központ lehet az MMI partnere ebben az 
együttműködésben. Kilátásba helyezte más típusú kooperációk 
lehetőségét is, pl. a régiónkból érkező kiállítások fogadását, 
többek között a Verona-i kiállításon. Mivel a 2004-es évük mái-
telített, Dzieduszycka asszony a 2005 évet jelölte meg, mint a 
főosztályával kialakítható projektek legkorábbi időpontját. 

Ezt követően kabinetjében fogadott minket Maciej Klim-
czak, kulturális miniszterhelyettes úr, majd Alina Magnuska 
asszonnyal közösen ebédre invitált bennünket egy közeli étte
rembe. A munkaebéd jó alkalmat nyújtott egymás kultúrájának 
mélyrehatóbb megismerésére, valamint az MMI elképzelései
nek felvázolására. A jó hangulatú együttlét végén Klimczak 
miniszterhelyettes úr is felajánlotta segítségét az MMI és a len
gyel testvérszervezet közti együttműködéshez, és sok sikert kí
vánt a további munkához. 

A jövőbeli együttműködés szempontjából utunk legfonto
sabb állomása a Nemzeti Kulturális Központba tett látogatás 
volt. A központ tanácstermében fogadott bennünket Alina 
Magnuska asszony munkatársaival, akik felvázolták intézetük 
tevékenységét, amely, mint kiderült, meglehetősen sok rokon 
vonást mutat az MMI tevékenységével: 

A Nemzeti Kulturális Központot (Narodowe Centrum 
Kultury - National Centre for Culture) 2002-ben hozta létre a 
lengyel kulturális minisztérium egy olyan intézményi reform 
eredményeként, mely során három, a lengyel örökségvédelem 
és dokumentáció különböző aspektusával foglalkozó kulturális 
intézményt egyesítettek. 

Az Nemzeti Kulturális Központ a regionális és nemzetek 
közötti kulturális együttműködés fóruma. A kultúrát, mint a 
társadalmi és gazdasági fejlődés fontos tényezőjét népszerűsíti. 
A központ céljai a következők: 

Információk gyűjtése, terjesztése a kulturális tevékenység
ről. 

Az állampolgárok aktív részvételének támogatása a lengyel 
kulturális életben. 

Annak az elképzelésnek a népszerűsítése, mely szerint a kul
túra fontos eleme az ország társadalmi és gazdasági fejlődésé
nek, valamint a közművelődésnek. 

Ezért a központ többek között a következőkkel is foglalko
zik: 

Beszámolók, elemzések a lengyelországi kulturális tevékeny
ségről. 

Mobilitás programok fiatal művészek számára. 
Országos támogatási program a helyi örökségvédelmi pro

jektek támogatására. 
Konferenciák, műhelyek, képzések és konzultáció szervezése 

a kultúrpolitika, a kulturális menedzsment és a pályázati lehe
tőségek témáiban. 
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A Nemzeti Kulturális Központ felelős a lengyel művészeti 
és kulturális szektor felkészítéséért a 2004-es európai uniós csat
lakozásra. 

Néhány a Nemzeti Kulturális Központ projektjei közül: 
„Lengyel régiók az európai kulrurális térben": az E U mottó

ja („a sokféleség egysége") által inspirált program célja a régiók 
kulturális potenciáljának azonosítása és a legjobb gyakorlatok 
népszerűsítése a kulturális projektek készítése és megvalósítása 
területén képzések, regionális és országos konferenciák, beszá
molók, elemzések, kiadványok, valamint pályázati tanácsadás 
segítségével. A program kererében 2004-ben pályázatot szervez
nek azok számára, akik kulturális projektjeikkel EU-s pénzeket 
szeretnének megpályázni, de nem rendelkeznek az ehhez szük
séges önrésszel. A programon belüli legfontosabb tevékenység a 
kulturális projektírásról és menedzsmentről szóló képzési ciklu
sok szervezése, különös rekintettel az EU strukturális alapjaira 
és az Európai Regionális Fejlesztési Alapra. 

„Vitorlázzunk, fedezzük fel!" projekt: a megbeszélés során az 
MMI konkrét írásos projekt-javaslatot is kapott, melynek célja 
a Lengyelországról való tudás mélyítése a magyar iskolákban 
műveltségi versenyek segítségével. A projekt „ikerversenyeket" 
javasol, tehát a magyar fél is hasonló versenyeket szervezhetne 
lengyel diákok számára Magyarországról. A projektet később ki 
lehetne terjeszteni valamennyi uniós országra is. 

A központ Kultúraanalízis és Információs Osztálya szervezi 
az intézmény kultúrafigyelő projektjét, mely során beszámoló
kat, emlékeztetőket, felméréseket, kiragadott diagnózisokat ké
szítenek a kultúráról, felmérik a részvételi lehetőségeket és azok 
határait, gyűjtik a lengyelországi kulturális rendezvényekről, in
tézményekről szóló információkat, és eredményeiket közzéte
szik a központ honlapján. 

Figyelemreméltó projektet szervez a Nemzetközi Együttmű
ködés Osztálya is, melynek keretében ösztöndíjakat biztosítanak 
a keletről (pl. Ukrajnából, Litvániából) érkezei fiatal művészek, 
fordítók számára a kulturális minisztérium égisze alatt. Az ösz
töndíj összege havi 2000 zloty (kb. 120,000 forint), ami mellé 
szállást is biztosítanak a féléves lengyelországi tartózkodás során. 

A központ gáláns gesztusaként a nap végén „A rosszul őr
zött lány" című balett-vígjátékra voltunk hivatalosak a máso
dik világháborúban porig rombolt, majd később teljesen re
konstruált varsói Nagyszínházba, ahol a kiváló táncosoknak és 
a színház egyedi enteriőrjének köszönhetően kiváló hangulatú 
estében volt részünk. 

2002. 02. 13. A látogatás második napja 
A második nap első állomása a Magyar Nagykövetség volt, 

ahol Győr Mihály nagykövet úr fogadorr bennünket. A nagy
követ úr érdeklődéssel hallgatta az MMI nemzetközi kapcsolat
építési törekvéseiről és az első napról szóló beszámolónkat, 
majd kötetlen beszélgetés kezdődött. A beszélgetés során a 
nagykövet úr felhívta a figyelmünket egy katowicei projektre, 
mely soíán magyar vállalkozók alakítanak majd ki modem vá
rosközpontot az észak-lengyelországi városban. Az új városköz
pontban magyar kulturális intézmény kialakítását is tervezik, 
ebbe a munkába talán az MMI is be tudna kapcsolódni. Az idő 
rövidsége miatt ezt a projektet nem tudtuk részletesen átbe
szélni, de abban maradtunk, hogy amint konkrétumok vannak, 
azonnal kapcsolatba lépünk egymással. 

A következő állomás a „Dorozkarnia" (Kocsiszín) elnevezé
sű művelődési ház volt Varsó egyik hátrányos helyzetű előváro
sában. A rendkívül jól felszerelt, jól működéi és jó helykihasz-
náltságú ház a rendkívül agilis igazgatónő, Anna Michalak 
asszony elképzeléseit és erőfeszítéseit dicséri. A ház alapvető 
mottója: „addig itt tartani a fiatalokat, ameddig csak lehet", 
hiszen hátrányos helyzetű szomszédságról beszélünk, ahol a csa
ládban a gyerekeket, fiatalokat érő behatások sajnos nem min
dig pozitív előjelűek. Ennek megfelelően, a ház kialakítása so
rán rendkívüli módon ügyeltek az otthonosságra, az otthon 
érzetére, arra, hogy a fiatalok valóban „belakják" a házat, ne 
pedig csak egy-egy rendezvényre „essenek be". Láttunk például 
egy konyhát, ahol a gyerekek maguknak főznek, és láttunk szá
mos más helyiséget is, amely már kinézetével élő bizonyítékát 
adta annak, „hogy itt bizony nap, mint nap tevékenykednek, 
alkotnak, élnek fiatalok" (annak ellenére, hogy iskolaidőben 
jártunk orr, és a ház majdnem teljesen üres volt). Mint már 
említettük, az épület adottságait rendkívül jól kihasználták, a 
pincétől a padlásig mindenhol helyiségeket alakítottak ki 
különböző funkciókkal (pl. kerámia, táncterem, festészet-rajz, 
próbaterem, öltöző, stb.). Az épület központi helyén egy nem 
nagy, de jól felszerelt színházterem található, amely könnyen 
hozzáigazítható a különböző produkciók kívánalmaihoz. 

A Dorozkarnia fő profilja az amatőr színjátszás és tánc, Így 
nem véletlen, hogy kilenc különböző fiatalokból álló színját
szó- és tánccsoport működik a házban. Anna Michalak asszony 
néhány rövid videofilm segítségével érzékeltette azt az utat, 
amelyet a fiatalok ezekben a csoportokban a teljes önbizalom
hiánytól a profizmusig vagy kvázi-profizmusig bejárnak. Mond
hatnánk, könnyű dolga van az igazgatónőnek, hiszen a varsói 
önkormányzatok központosítása óta tevékenységüket mintegy 
95%-ban finanszírozza a város (igaz csak okos gazdálkodásuk
nak köszönhetően sikerült ezt a számot ilyen magasra feltor
nászniuk), ám látva a Anna Michalak asszony elkötelezettségét 
és sugárzó arcár, amikora teljes kilátástalanságból sikeresen ki
érnek fiatalokról beszélt, azt kellett gondolnunk, hogy a ház si
kere valójában nem a pénz hiányának vagy meglétének függ
vénye. Miután megegyeztünk, hogy tartjuk egymással a kapcso
latot és együttműködünk közös projektek kidolgozásában (pl. 
színjátszó-csoportok cseréje), rendkívül jó benyomásokkal és 
kiváló hangulatban hagytuk el a házat. 

Vendéglátóink ezután a Bielany kultúrházba vittek ben
nünket, amely egy lakótelepi szolgáltatóház legalsó szintjén ta
lálható Varsó egyik peremkerületében. Bár a ház profilja eltér a 
Dorozkarnia-étól, felszereltség és a vezetők elkötelezettsége te
kintetében is állta a versenyt az utóbbival: nagy és jól felszerelt 
színházterem, kiállító terem, parafa burkolatú, nádbútoros ká
vézórész, hangstúdió, és számos más többfunkciós terem várta 
az érdeklődőket (nem tudhatjuk persze, hogy az általunk meg
látogatott két művelődési ház Lengyelország egészét tekintve is 
reprezentatív-e, vagy két kivételt láttunk). A házban számos 
gyermekprogramot is szerveznek, de a valódi célcsoport inkább 
az idősebb közönség (műsoros estek, kiállítások, karikatúrapá
lyázatok, szerzői estek, stb.). Az eddig főként litván, ukrán, be
lorusz kapcsolatokkal rendelkező Bielany művelődési ház veze
tősége igen élénk érdeklődést mutatott egy magyarországi kul
túrházzal kiépítendő partnerkapcsolat kiépítése iránt. Abban 
maradtunk, hogy hazatérésünk után megkeressük számukra a 
megfelelő partnert. 

A hazaindulás előtt munkaebéden vettünk részt vendéglá-
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tóinkkal: Alina Magnuska asszonnyal, Bába Krisztina asszony
nyal és a Központ két munkatársával, dr. Aleksander W. Nocun 
és Marcin Brzezinski urakkal. Megköszöntük a szíves vendéglá
tást és a remek programot, majd megegyeztünk, hogy tavasszal 
a Magyar Művelődési Intézet látja vendégül a Nemzeti Kultu

rális Központ delegációját, majd megkezdjük a közös projektek 
kidolgozását. A jó hangulatú beszélgetés után élményekkel és 
tapasztalatokkal gazdagon indultunk vissza Magyarországra. 

Varga Tamás 

NEMZETI ÉS REGIONÁLIS IDENTITÁS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 
A Regionális és Kisebbségi Kultúrák Kutatóműhelyének kiadványa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar Európa-Tanulmányok Központ gondozásában 

A tanulmánykötetet a Cseh Centrum és a Visegrádi Klub 
által közösen rendezett kerekasztal-beszélgetésen mutatták be. 
Gál Jenő, a Cseh Centrum igazgatója kifejezte, mennyire fon
tosnak tartja az ilyen és ehhez hasonló kiadványokat, amelyek 
segítik egymás országainak a mind jobb megismerését. 

A kötetet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szlavisztika-
Közép-Európa Intézet kutatói hozták létre. Ajánlásuk szerint a 
történetírás új, a rendszerváltás óta elért eredményeit, néző
pontjait kívánják megismertetni egyetemi hallgatók, történe
lemtanárok, történészek, irodalmárok, szociológusok és polito
lógusok körével éppúgy, mint akár a külpolitikai döntéshozó
kéval. 

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői körében a könyv szer
kesztői és a tanulmányok szerzői is képviseltették magukat, így: 
Kiss Gy. Csaba, az E L T E művelődéstörténésze, Gereben Ferenc 
szociológus, a PPKE Szociológiai Intézetének oktatója, Ábra
hám Barna, Illés Pál Attila, Halász Iván, a PPKE BTK Szlaviszti
ka-Közép-Európa Intézet adjunktusai, Stekovics Rita néprajz- és 
társadalomkutató, Mészáros Andor, a PPKE B T K Szlavisztika-
Közép-Európa Intézet tanársegéde. 

A bevezetőben említés esett Illyés Gyula Szellem és erőszak 
című művéről, amely megjelenése idején figyelmeztetett arca, 
milyen nagy a zűrzavar a nemzet fogalma körül. A helyzet ma is 
hasonló. Akkoriban a fogalmat tisztázás, szembenézés helyett 
elhallgatták, ma annyit beszélnek róla, ettől való devalválódá
sától félthetjük. A szerzők kiemelték: tárgyilagosságra töreked
tek, tudván, mekkora a felelőssége annak, aki ma ezzel a témá
val foglalkozik. Az orosz kolonizáció után fellélegző népek 
rendkívül sokszínű nemzeti, regionális és politikai törekvéseiről 
való ismeretek hiányában sztereotípiákkal élünk, és sajnálato
san éppen a környező népeket nem ismerjük eléggé. A kötet 
célja, hogy körképet adjon a térségről, hogy ezzel egy realiszti
kusabb Közép-Európa-kép alakulhasson ki a köztudatban. 

Közép-Európa fogalmának értelmezése a történelem min
den szakaszában ellentmondásos, vitákra okot adó nézeteket 
szült. Nyugatról tekintve az elmúlt időkig az egész „vörös" vagy 
„rózsaszín" tömb Kelet-Európaként lett aposztrofálva. Az elne
vezés az 1989-ben kezdődött gyökeres változások ellenére máig 
él. De az itt éleik meghatározásai is eltérőek. A különböző nem
zetek Európába irányulásuk mértéke szerint definiálják saját va
lamint szomszédjaik helyzetét közép- vagy kelet-európainak, 
vagy használják a Balkán kifejezést. (Csak egy érdekesség, amely 
a könyvbemutatón a hozzászólások egyikeként hangzott el, hogy 
például a népzene területének kutatói a cimbalom és a nagybő
gő alkalmazása szerint határolják a területet Közép-Európának, 

ennek alapján nem tartozik ide például Horvátország vagy 
Burgerland). 

Ez a kiadvány a modern nemzené válás útjának közös vonásai 
alapján használja a Közép-Európa fogalmat annyira kiterjesztve, 
hogy az elmúlt századok közös gazdasági, társadalmi és kulturá
lis térkapcsolatai alapján a Magyarországgal szomszédos orszá
gok népei, régiói mellett Dél-Lengyelországot, Moldvát, Buko
vinát, Galíciát és a Balkán északi övezetét is idesorolja. 

Ez a hipotézis, amely megjelenik a kötetbe szerkesztett ta
nulmányokban, vitára adhat okot, amelytől az alkotók nem 
zárkóznak el. 

Négy tematikus fejezetben kaptak helyet a jórészt az új ge
nerációt képviselő történész-kutatók (főként magyar, kisebb 
részben határon túli szakemberek) tanulmányai. 

Az első nagyobb egység a Közép-Európa kulturális és vallási 
régiói címmel elméleti írásokat tartalmaz a tágabb térségről. 

Beréiyi István szociálgeográfus Közép-Európa kulturális ré
gióiról írva részletesen kifejti a címbéli fogalmak összetettségét, 
értelmezési nehézségeit. Közép-Európa keleti határai még az eg
zakt természeti földrajz számára is bizonytalanok. Kulturális ré
gió az Európa Tanács 93-as deklarációja szerint az a kultúrtáj, 
amely megfelel az emberi (gazdasági, társadalmi, ökológiai és 
esztétikai) tevékenységek által kialakított természeti tájnak. 
Tehát földrajzi térbeli egység, amely funkcionálisan és struktu
rálisan homogén, és egy történelmileg kialakult közigazgatási 
szerkezettel rendelkezik. A kulturális régió, és az ezzel szorosan 
összefüggő regionális tudat (öntudat, haza, identitás) kutatásai 
tudományos vitát gerjesztettek, amelyben az állásfoglalók egy 
része a modernizálást, globalizációt gátló vagy kifejezetten an
nak ellenhatásaként fellépő folyamatként értelmezték a regio
nalizmust. 

Gereben Ferenc a vallási és nemzeti identitásról, míg Tomka 
Miklós a térségben lezajló vallási változásokról ad szociológiai 
kutatásokon alapuló körképet. 

A vallási és nemzeti identitás kérdése szorosan összefonó
dott Közép-Európában a történelem folyamán. Magyarországon 
a vallás erős védő és támogató szerepe a korábbi századokban is 
jelen volt, a 20. században pedig a trianoni rendezés következ
tében állammá váló, de még erősebben a kisebbségi létbe taszí
tott népcsoportok-nemzetek számára játszott kiemelt szerepet. 

A volt kommunista országokban az egyházak és vallások -
túlélve a szekularizációt és vallásüldözést - megújultak. (Eköz
ben Nyugat-Európában éppen ellenkező előjellel mutatható ki 
változás: az utóbbi évtizedben visszafejlődött az aktivitás e té
ren.) A magukat vallásosnak vallók százalékos aránya Lengyel
országban a legmagasabb (94%), Románia a második (a ma-
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