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A helsinki Magyar Kulturális és Tudományos 

Központ

Aligha meglepő, hogy a fi nn-magyar kapcsolatok 
meghi� ek és messze túlmutatnak a szokásos kultu-
rális és gazdasági kötelékeken. Sokat mondó szám, 
hogy az 1950-ben alapíto�  Finn-Magyar Társaság-
nak egy viszonylag alacsony lélekszámú országban 
ma is mintegy ötezer tagja van, és az Intézet tapasz-
talatai alapján nagyságrendekkel magasabb azok 
száma, akik erősen érdeklődnek hazánk iránt. A 
Magyar Kulturális és Tudományos Központ (MKTK) 
több mint két évtizedig a Hakaniemi városrészben, 
egy irodaház harmadik emeletén várta látogatóit, 
2002 augusztusa óta azonban a város központjába 
költözö� . A neves fi nn belsőépítész, Esa Vesmanen 
tervei alapján felújíto� , modern helyiségben a Kai-
saniemenkatu 10. szám ala�  működik, nem messze 
a Központi pályaudvartól, egy kellemes park köz-
vetlen közelében – igaz, parkból amúgy is sok juto�  
a fi nn fővárosnak. Az MKTK feladata nemcsak a 
nyelvrokonság ápolása vagy a hungarológiai kuta-
tások elősegítése, hanem a meglévő szoros érzelmi 
kapcsolat elmélyítése is, hogy a 
rólunk kialakult, néha – a vilá-
gon talán egyedül – elfogultan 
pozitív képet múltunk és jele-
nünk árnyaltabb bemutatásá-
val rögzítsük

Az intézet utcaszintjén talál-
ható „galleria U” sokak szerint 
Helsinki egyik legszebb kiál-
lítótere. A jó fekvés, a kiváló 
látásviszonyok és a gyönyörű 
terem jelentősen megnövelték a 
látogato� ságot – évente nyolc-
tíz, javarészt kortárs képzőmű-
vészeti kiállítást rendeznek i� . 
O�  jártunkkor épp Koralevics 
Rita „My nest is my home” című 
tárlata, grafi kák és installációk 
fogadták az érdeklődőket, mi-
közben az Intézet munkatársai 
lázasan készültek a közelgő 
könyvhétre, amelyen Magyar-

ország volt a díszvendég. Az MKTK által szerveze�  
további, körülbelül harminc tárlat az ország legkü-
lönbözőbb pontjain, múzeumokban, galériákban, 
könyvtárak, iskolák, színházak, vállalatok előcsar-
nokaiban kerül a közönség elé. Az egyik ilyen hely-
szín az 1936 óta Finnországban élő, 92 éves Mikola 
Nándor festőművészről elneveze� , gyönyörű mú-
zeum Vaasa városában. Az Intézet Finnországban 
évente közel százhúsz projekt – kiállítás, koncert, 
vetítés és előadás – szervezésében vesz részt, fog-
lalkozik tánc- és hímzésoktatással, a magyar nyelv 
tanításának segítésével, de kiadványszerkesztéssel, 
műfordítás-támogatással is. Az MKTK cselekvő 
részt vállal a szakmai kapcsolatok kialakításában, a 
szakembercserék lebonyolításában, s támogatnak ét-
termi magyar heteket és fesztiválokat. A programok 
többsége saját kezdeményezésre jön létre, de közel 
fele fi nn partnerek javaslatára és aktív közreműkö-
désével valósul meg. 1999 óta a legnagyobb önálló 
programegyü� es a Magyar Kultúra Hete sorozat, 

O
„Olyan rokonok vagyunk, akik nemcsak nyelvükben rokonok, de lélekben is közel állnak egymáshoz.” Egyfajta mottója ez a 

Magyar Kulturális és Tudományos Központnak, amely még 1980 novemberében nyílt meg a � nn fővárosban. A tizenkilenc 

külföldön működő magyar intézet egyikeként, a Balassi Intézet irányítása alatt működik. Célja Magyarország bemutatása, 

az egyetemes magyar kultúra és tudomány megismertetése a � nn közönséggel. Tevékenysége egész Finnország területére 

kiterjed, aktívan segíti a � nn és a magyar társadalom, a kulturális és oktatási intézmények, szervezetek, szakértők, művészek, 

tudósok és diákok magyarországi kapcsolatteremtését és együttműködését.

UB EMU T A T J K



7314

amelyet változó helyszínekkel egy-egy vidéki nagy-
városban tartanak meg. Az MKTK feladatai közé 
2002-től felkerült a svédországi és norvégiai magyar 
programok segítése is.

Mint valamennyi testvérintézmény esetében, i�  
is gyakran szerepel a programok közt a határain-
kon túl élő magyarság értékeinek megjelenítése. Az 
erdélyi, felvidéki, délvidéki, kárpátaljai vendégek 
melle�  az Intézet örömmel segíti a Finnországban 

élő magyar művészek megismertetését is. A „Nap 
vándorai” címmel bemuta� ák a magyarországi ci-
gány kultúrát, a Nobel-díjas Kertész Imre regénye, a 
„Sorstalanság” fi nn fordításának megjelenésére szer-
veze�  rendezvénycsokor témája pedig az antiszemi-
tizmus volt. A Kulturális és Tudományos Központ-
ban több mint ötezer kötetes könyvtár áll a közön-
ség rendelkezésére. A gyűjtemény döntő többségét 
magyar nyelvű szépirodalom, művészeti és néprajzi 
kiadványok, valamint idegen nyelvekre fordíto�  
magyar művek alkotják, ezen kívül CD- és videotár 
is a látogatók rendelkezésére áll, de az olvasóterem-
ben magyar folyóiratok is olvashatók. Az Intézet ad 
o� hont a Finn-Magyar Társaság központi irodájá-
nak is. A Finn-Magyar Társaság helsinki szervezete 
szervezésében öt csoportban – kezdőtől a társalgási 
szintig – folyik az intézetben magyar nyelvoktatás. 
A Finn–Magyar Társaság és testvérszervezetei sike-
rét mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy 2000-ben, 
a fi nn iskolák négyévente megrendeze�  magyar 
témahetén közel ötezer iskola foglalkozo�  Magyar-
országgal. A programban a történelemórától a nép-
daltanulásig, a plakátversenytől a gulyásfőzésig, a 
magyaros hímzésig és az 1952. évi helsinki olimpia 
tizenhat magyar bajnokának megismeréséig a leg-
változatosabb témák szerepeltek.

A helsinki intézet 1992-ben feladatul kapta, hogy 
tevékenységét terjessze ki a függetlenné vált Ész-
tországra, Le� országra és Litvániára is, azóta tehát 
„négyországos” programsorozatokat szerveztek 
meg i� , de ezt a feladatot 2001 októberében a Tallin-
ni Magyar Intézet ve� e át.  

Vízer Balázs

Az intézet honlapja:
h� p://helsinki.balassiintezet.hu

Koralevics Rita: My nest is my home 


