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Nem mintha a patinás Vízi-
város nem bövelkedne mo
dernnek nevezett beton- és
üvegmonstrumokban; né
melyik bizony szinte fáj a
szemnek. De ez a francia az
zal hökkent meg és ragad
magával, hogy merész egye
neseivel meg könnyed gör
bűleteivel nemcsak kin kör
nyezetéből, hanem bele is
simul az ödon hangulatú
házsorba.

A Francia Intézet
l947-ben nyitotta meg ka
puit a fővárosban, amikor
még Magyarország is nyitott
volt a világra, bizakodó a jö
vőben. Aztán, ahogy kemé
nyedett a politika, úgy csu
kódott be az intézet ajtaja.
Csak egy szűk kör jutott be
rajta, s hosszú évekbe, évti
zedekbe telt, amíg ismét ki
tárult mindazok előtt, akik a
francia nyelv és kultúra
iránt érdeklődnek.

Az 1980-as évek eleje,
f’litterrand elnök első ma
gyarországi látogatása lehe
tett az igazi vizválasztó. Ak
korra már a Szegfű utcai
ház túlnötte önmagát. S ak
kortájt Magyarország már
emlék volt egy francia Fia
talember, A lain Lombard
számára, aki ma az intézet
igazgatója.

— 1980-ban nyolc hónapig
éltem hazájukban, a francia

tisztét, s boldog Voltam,
amikor elnyertem a megbi
zatást.

- Tudta, hogy a franciák,
a magyarok és a hajdani
Alain Lombard ‚számára is
új otthonba jón?

— Hogyne tudtam volna!
— Ki tervezte az épületei?
- Georges Naurios. Ő

nyert az erre kiírt pályáza
ton. Lám, nem véletlenűl,
mert ez a ház a világon mű
ködő francia intézetek egyik
legszebbike.

— Gondolom, igen sokba
ken7lt...

— Csak hozzávetöleges
összeget mondhatok. Ot-
yen- és százmillió francia
frank közötti összeg lehe
tett, amit a kúlúgyminiszté
riumunk fizetett, hiszen ah
hoz tartozunk.

— Hogyan „találták ki”,
és vették meg ezt a páratlan
lelket?

— Nem kellett sem kitalál
nunk, sem megvennünk.
Ugyanis a francia nagykö
vetség területe volt. l~gykor,
a második világégésig itt
állt a követség épülete. A
háborúban megrongálódott,
soha nem hozták rendbe.
Igyszerűbb volt teniszpályát
kialakítani a helyén. Igen.
itt teniszeztek a követség
dolgozói. Aztán 1989-ben
elkezdték az intézetet épite- ~
ni. ~s mi. az idén áprilisban ~
megkezdtük a költözkó- ~
dést...

— Változott-e tevékenysé- ~
gúk az új otthon elkészül- ~
tével?

— Szellemiségében nem.
De javultak a munkafeltéte
leink, s általuk nagyobbak
lehetőségeink. Tanulóink
hajlékony, diákcentrikus
pedagógusok segítségével,
jobb körúlmények kózött sa
játíthatják cl nyelvünket. Na
~ „-~„~t,

kereshető a kívánt könyv. s
ahová hétfőtől szombatig
mindenkit várunk. A beirat
kozást csupán a kölcsönzés
nél kívánjuk meg. Van egy
ragyogó. kétszázhúsz szemé
lyes szinházterműnk, ahol a
megnyitás után Cézár-díjas
filmeket, az utóbbi három
év legjobb francia alkotásait
mutatjuk be. Kiállításokat
rendezúnk a klub-kávézó
ban, elsöként hires francia
fotóművészek bemutatóját
láthatják. majd korszerű
francia bútorokkal ismertet
júk meg az érdeklődőket.
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MITTERRAND LÁTOGATÁSA ÓTA

A FRANCIÁS MŰVELTSÉG OTTHONA
Azokkal a magyar kulturális
intézményekkel, színházak
kal, múzeumokkal, ame
lyekkel eddig együttműköd
tünk, továbbra is tartjuk a
kapcsolatot. hiszen bizonyos
művek, komédiák, koncer
tek megrendezéséhez szük
ségünk van a segítségükre.

K~ND~ KATALIN ~

Akin Lombard igazgató
sok mindent ért magyarul,
de néha még a szótórhoz

fordul
Az utolsó
simítósok az épületen


