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Fotók: r iskó Gáspár

A  K á r o l y i - p a l o t á t ó l  a  Z i c h y - k a s t é l y i g

B e s z é l g e t é s  P r ö h l e  G e r g e l ly e l

Pröhle Gergely január elseje óta a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója. Az óbudai Kassák Múzeum különösen 
kedves számára, hiszen ez a gyűjtemény is a PIM fennhatósága alá tartozik. A Károlyi-palotában családról, reformáció-
ról, zenéről beszélgettünk és arról, milyen lehetőségeket lát a múzeumban és a filiálék integrációjában. 

Ahogy belépünk a főigazgatói irodába, és körül-
nézünk, vendéglátónk érdeklődő tekintetünket 
követve bemutatja, hogy miket láthatunk:

Babits Mihály iratszekrénye, rajta egy naiv 
szobrász Petőfi-alakjával. Heltai Jenő íróasztala, 
Ambrus Zoltán ülőgarnitúrája. A hosszú tár-
gyalóasztal melletti falon egy festményen Jókai 
tarokkozik, mellette Podmaniczky báró – akit 
Krúdy „Budapest vőlegényének” nevezett –, a fő-
polgármester, mögötte a fiatal Mikszáth szivaro-
zik, a szemben lévő falon pedig az öreg Mikszáth 
Benczúr Gyula festményéről figyeli fiatalkori 
önmagát. Mindig igyekszem emlékeztetni ma-
gunkat, hogy Mikszáth bármikor írhatna rólunk 
egy vitriolos tárcát – hát ennek a felelősségnek a 
tudatában mondjunk bármit ebben a szobában. 
A kandalló fölött Csernus Tibor Három lektor 
című képe, amely ikonikus festmény: Réz Pált, 
Domokos Mátyást és Vajda Miklóst ábrázolja. 
Amikor Csernusnak 1951-ben kiállítása volt, Rá-
kosi üvöltve bekérette magához a festményt a 
lekókadt vörös tulipán miatt, hogy ez nem lehet 
más, csak valami antikommunista provokáció. 
A festményeken kívül ez a szőnyeg is igazi érde-
kesség, aminek ipartörténeti összefüggése is van. 
Aschner Lipóté, a Tungsram alapítójáé volt, egy 
XIX. századi antik iráni szőnyeg; különböző mi-
tológiai motívumok, hősök díszítik. Letétben van 
nálunk, különleges mintázata miatt orientalisták 
jönnek vizsgálgatni időről-időre.

Ez az épületrész, ahol a főigazgatói iroda van a 
Károlyi-palotában, annak idején milyen szerepet 
töltött be?

Andrássy Katinkának, Károlyi Mihály özvegyé-
nek lakosztálya volt a haláláig, ez a szoba volt a 
szalon, ahol most ülünk. Itt az épület végében a 
kommunista időkben is fenntartottak nekik egy 
lakást, pedig ez nem államosított ingatlan, 1928-
ban a Károlyi család eladta az államnak. 1933-ban 
került ide a Fővárosi Képtár. Érdekes hely, mert itt 
született Károlyi Mihály, az 1848-as szabadság-
harc leverése után pedig Haynau székhelye volt, 
itt tartóztatták le Batthyány Lajost is.

Akkor az ember ide minden nap egy szellemi pa-
noptikumba lép be, és az a feladata, hogy minél 
élőbbé varázsolja ezt a panoptikumot?

Panoptikumról semmiképp sem beszélnék, abban 
van valami nagyon mesterséges. Itt egy nagyszerű 
épület szerves fejlődésével van dolgunk, ami év-
századokon át beleszövődött a város és a történe-
lem szövetébe, immáron hatvan éve erős irodalom-
történeti hangsúllyal. A folyamatosság része az is, 
hogy mostanság a kortárs irodalom is otthon érez-
heti magát a falak között, mindenki, aki a Petőfi 
Sándor nevével fémjelzett irodalmi hagyományt a 
magáénak tekinti.

Az első Pröhle a XIX. század közepén vándorolt 
Magyarországra, és telepedett le. Lehet tudni az 
okot, amiért ide jött?

Igen. Amikor Németországban voltam nagykövet, 
mindenki azt hitte, hogy ezt csak romantikus túl-
zásból mondom, de az igazság valóban az, hogy 
szerelmi bánatában jött ide ükapám. A menyasszo-
nya balesetben meghalt, s elkeseredésében Berlintől 
egészen Rábapatyig lovagolt. Ott gazdatiszti állást 
kapott, s rögtön az első hétvégén elment a sárvári 
evangélikus templomba istentiszteletre, ahol meg-
ismerte későbbi feleségét, akitől öt gyermeke szüle-
tett. Az egyik közülük az én dédapám.

Kötelezi-e valamire az embert, ha evangélikus 
családba születik?

Sok mindenre kötelez, aztán az ember sokszor 
gyenge és gyarló. Mindennek van persze egy kul-
túr- és mentalitástörténeti összefüggése is, amit 
különösen a reformáció 500. évfordulójának évé-
ben érdemes megemlíteni. Anélkül, hogy ez nap 
mint nap megfogalmazódna, a lutheri tanítás, te-
hát a kegyelemben való bizonyosság, az Istennel 
való közvetlen kapcsolat, vagyis végső soron az 
evilági hatalmaktól való függetlenség lehetősége 
ad egyfajta autonómiát, önállóságot az embernek. 
Ez persze nyilván jóval több, mint családi hagyo-
mány, és mégis a családi kötelékek, a tradíció által 
élhető át a leginkább.
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A zene és a nyelvtanulás is ennek a hagyomány-
nak a része?

Igen. Azt szoktuk mondani, az evangélikusság 
Magyarországon egy különlegesen muzikális 
közeg, hiszen Kodály és Bartók országa, Johann 
Sebastian Bach egyháza együtt a zenei nevelésnek 
ideális terepet nyújt. De mivel a szüleim mindketten 
muzsikusok, természetes volt, hogy zenét is 
tanulunk. A húgom hegedült, és hegedül most 
is, a Nemzeti Filharmonikusoknál játszik. Volt 
otthon egy jó zongora, így aztán engem hatévesen 
zongorázni írattak be. A nyelveknél pedig elég 

kézenfekvő volt a német mint első idegen nyelv, egy 
rokon néninél kezdtem el tanulni hatéves koromban. 
Ez e két dolog természetes volt a családban.

Hogyan értékelték a szülei, hogy eltávolodik a 
klasszikus zenétől a jazz irányába?

A szüleim először hideglelést kaptak, de aztán 
megszokták a gondolatot. A József Attila Gimná-
ziumba jártam, és ott egy szalagavató bálon har-
madikos korunkban álltunk össze, többek között 
Rókusfalvy Pali barátommal, aki azóta műsorve-
zetőként és etyeki borászként is elhíresült, ő szer-

vezte ezt a bált. Volt egy tornatanárunk, 
akinél mindig egy furcsa tokot láttunk, 
amiről kiderült, hogy egy saját készítésű 
bendzsót rejt. Sajátos módon nemcsak 
az iskolából, hanem a kelenföldi evan-
gélikus gyülekezetből ismertük a Győri 
testvéreket, egyikük trombitált, mási-
kuk klarinétozott. Így állt össze a társa-
ság, és aztán én vettem észre a hirdetést 
a Magyar Nemzetben, ami járt a szüle-
imnek, hogy Ki mit tud?-ot hirdetnek. 
A következő zenekari próbára vittem a 
hírt, s akkor döntöttük el, hogy elindu-
lunk, amit a kubai utazás reménye csak 
nyomatékosított. Mentünk előre fordu-
lóról-fordulóra, aztán pont az érettségi 
bankettünk napjára esett a Ki mit tud? 
döntője. Elég vidám este volt...

A zenei érdeklődése továbbra is meg-
van?

Igen, nagy örömömre a gyerekeim 
is zenélnek. Én elég sok klasszikust 
hallgatok, játszom is olykor, a jazzt 
sem hagytam teljesen abba, amennyi-
re lehet, követem, hallgatom, és néha 
játszom is. Lelkes műkedvelő vagyok. 
Ötévente megünnepeljük a Stúdium 
Dixieland születésnapját, most is így 
lesz november 24-én.

Miért a dixieland? És meddig játszot-
tak rendszeresen?

Ez azért volt, mert a testnevelőtanár bendzsója 
és a fúvósok megadták az irányt a dixieland felé, 
ezekkel a hangszerekkel nem lehetett nagyon mást 
összerakni, mint egy tradicionális jazz együttest, 
ami aztán elment kicsit modernebb irányba is, de 
a Ki mit tud?-ot ezzel nyertük. S bár volt olykor 
változás a tagságban, közel 15 évig működött a ze-
nekar. Aztán egyszer csak eljött a pillanat, amikor 
a műkedvelő és a profi 
tagok időbeosztása, ér-
dekei már nem voltak 
összeegyeztethetőek. Én 
a Naumann Alapítvány-
nál dolgoztam, majd ál-
lami tisztviselő lettem, 
aztán jött a diplomáciai 
pályafutás.

Milyennek látni belül-
ről azt az intézményt, 
amelybe kívülről jövőként érkezett? Pályázatá-
ban a jubileumok köré építette mondanivalóját, 
többek között Kassák Lajos születésének 130. és 
halálának 50. évfordulójára. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum egy lenyűgöző intéz-
mény, ezt mindig is tudtam. A gyűjtemény már 
önmagában is csodálatra méltó, de a munkatár-
sak muzeológiai, irodalomtörténeti szaktudása 
az elmúlt években az ország egyik legkorszerűbb 
közgyűjteményévé tette. Nem véletlen, hogy a ki-
állítások számos elismerést kaptak. Ha az ember 
kívülről pályázik, bármennyire is követte évtize-
dek óta a múzeum munkáját, a munkába állás nap 
mint nap újdonságokat tartogat. A pályázatomban 
több szándékomról írtam, örülök, hogy ezek nem 
semmisültek meg a gyakorlatban, sőt! Ilyen pél-
dául a Kassák Lajos születésének 130., halálnak 
50. évfordulója alkalmából rendezett kiállításso-
rozat, ami október második felében nyílik. A PIM 
nagyon sokrétű intézmény, s ez a Kassák-kiállí-
tások kapcsán is nagy előnynek bizonyul, hiszen 
így tudjuk igazán, három különböző helyszínen 
bemutatni Kassák életművének sokszínűségét is. 
A Károlyi-palotáról, a Zichy-kastélyban működő 
Kassák Múzeumról és a Bajor Gizi villában műkö-
dő Színészmúzeumról beszélek, amelyeknek jobb 

integrációját nagyon fontos feladatnak tekintem. 
Belülről mindent másképp lát az ember, lehet, 
hogy máshova kerülnek a hangsúlyok, bizonyos 
dolgok kevésbé látványosan fognak előkerülni, 
mint ahogy én a pályázatomban írom. Nem vé-
letlen, hogy amint elnyertem a főigazgatói állást, 
nyilvánossá tettem a pályázatomat, mert nem sze-
rettem volna, ha bárki azt hiszi, hogy zsákbamacs-

kát árulok. És akkor még 
nem beszéltünk a Kazinczy 
Múzeumról Sátoraljaúj-
helyen, illetve a Kazinczy 
Emlékhelyről és a Magyar 
Nyelv Múzeumáról Szép-
halmon, vagy az épp a 
minap ötéves fennállását 
ünneplő Mesemúzeumról 
a Vízivárosban, amelyek 
szintén a Petőfi Irodalmi 
Múzeum szervezetének 

részei. Mindegyik varázslatos hely, és mindenütt 
rengeteg a kihasználatlan lehetőség és a tennivaló.

Hogyan illeszkedik e hálózatba a Kassák Múzeum?

Az óbudaiak pontosan tudhatják, hogy a lehető-
ségeket és a feladatokat emlegetve mire gondolok, 
hiszen bármily büszkék is lehetnek az egyre bővü-
lő múzeumi negyedükre, a Zichy-kastély állapota 
sajnos továbbra is lehangoló. Fontos lenne, hogy 
mielőbb megtaláljuk a birtokviszonyok rendezé-
sének módját, mert még e patinás, mégis mostoha 
körülmények között is a Kassák Múzeum az el-
múlt évek során az európai avantgárd kutatásának 
és bemutatásának egyik kiemelt európai helyszíne 
lett. Kassák Lajos hagyatéka a végrendelet nyomán 
a III. kerülethez kötődik; életműve nagyon össze-
tett, hiszen képzőművészként és költőként, teore-
tikusként és politikai írások szerzőjeként egyaránt 
ismert. A Zichy-kastély egy felkapott kulturális 
helyszín már így is, de ez a közeg nem a romkocs-
mák világa. Sasvári Edit, a Kassák Múzeum veze-
tője és munkatársai egészen különleges színt hoz-
nak a környék kulturális palettájára, ami méltó a 
meg- és elismerésre. Óbudán innen és túl minden-
ki büszke lehet erre.

A. Horváth András

csernus T ibor Három lektor című képe 

„A PIM nagyon sokrétű intéz-
mény, s ez a Kassák-kiállítások 
kapcsán is nagy előnynek bizo-
nyul, hiszen így tudjuk igazán, 

három különböző helyszínen 
bemutatni Kassák életművének 

sokszínűségét is.”


