
A R C K É P E K 

Szabadon, nem ilyen kötötten. A harmadik pedig, amit kíván
nék, a nyugalom. Hogy ne legyenek félelmeink... A betegség
től félek például, aggódom, hogy a gyerekem ne legyen beteg. 
A k k o r a többit már majd csak megoldom valahogy... Nekem 
egyébként nagy szerencsém van ezzel a két lánygyerekkel, mert 
nagyon jó gyerekek. Szorgalmasak, rendesek - nem okoznak 
gondot... Nagy mázli ám ez. Kifoghattam volna akármilyen kis 
rosszcsontokat is, aztán megdöglök... Mer t nem könnyű dolog 
a nevelés. De m i szerencsére egy stabil értékrend szerint élünk. 
A gyerekeink azt látják, hogy beszélgetünk, hangosan gondol
kodunk, olvasunk, nem élünk kicsapongó életet. Es a színját
szás, ami megfertőzte őket, igen jó elfoglaltság. Sikerük van, el 
tudnak menni együtt találkozókra, táborba. A nagylányomnak 
például a barátai is színjátszók, így nem került bele egy diszkó
zó, ilyenező-olyanozó hisztériába, hanem olyan társasága van, 
ami építő; színházba, moziba, múzeumba járnak, együtt buliz
nak.. . 

- Alapjában véve szerencsés ember vagy? 
- J a j , nagyon! Nagyon szetencsés. Már a szüleimmel is. 

Anyukám nyolcvannégy éves korában halt meg, apukám még 
él, nyolcvanhét éves. A mama nem járt el dolgozni, minket 
nevelt. És mindig énekelt. Anyám mindig, mindig énekelt. 
(Elhomályosodik a szeme.) Bár az is lehet, hogy akkoriban min
den anya énekelt. Apámat ritkán láttam, mett a munkája gyak
ran elvitte, már amikor hetedikes voltam, akkor került haza. 
Igazából nehezen is értett engem meg, inkább csak a két na
gyobb fiát, akivel együtt dolgozott. E l is hessegetett engem, 
mint legkisebbet, nem nagyon volt alkalmam ellesni férfias for
télyokat. Anyámtól viszont megtanultam mindent; főzni, tyú
kot vágni, mindent. A z anyai ág a művészkedő ág, ott sok fes
tegető, jól rajzoló fiú van. A z apai ág meg nagyon erős, konok, 
elszánt. Ez a kettő keveredik bennem. Valószínűleg a pici gye
rekkoromból maradt élményeim is szerencséssé tesznek; én gö
rög-katolikus vagyok, egy görög-katolikus mise, az pedig egy 
óriási szertartás, nagy művészeti élmény egy gyereknek. Gondo

lom én, hogy abból nagyon sokat tanulhattam. Bennem vala
miféle arányérzéket, ritmusokat alakított k i , vagy valamiféle 
igényességet oltott belém... Ebben nőttem fel. Azpetsze más 
kérdés, hogy amikot kamaszodtam, mindig megbeszéltük, k i 
megy matinéra, k i misére - és elmeséltük egymásnak - , mert 
Fodor nagyanyám mindig számon kérte, hogy mi történt a mi
sén, be kellett számolni... De nem gyakotlom a vallásomat, és 
lelkületileg talán evangélikus vagyok inkább. 

- Most a helyeden vagy, Misi? 
- A z t gondolom, igen. Bár nagyon szeretem a paraszti élet

formát - csak nem élhetem. Persze kapirgálok kicsit a ház kö-
tül, meg levágom a csirkéket... De ez nem normális, hogy az 
ember fél feje erre néz, a másik fele meg arra. Szívesen élnék 
forgóban egy tanyán; nyáron ott, télen i t t . . . Katus lányom kér
dezte a múltkor, hogy mi lenne a véleményem egy ilyenről... 

O nagyon szereti az állatokat, afféle kreatív ember, mindig 
kitalál mindenfélét. A nyüzsgést, azt nagyon nem szeretem, 
nem szeretem Budapestet sem. H a fel kel l mennem, nekem az 
egy program. N e m szeretem Pestet. Pedig jószerivel csak a 
Marczibányi térre játok. Én már Bagón is azt étzem, hogy túl 
közel van Pest... H a mégy az ország keleti fele felé, biztosan ér
zed, hogy nyugodtabbak, kedvesebbek az emberek. Hát én ott 
voltam otthon sokáig. 

Elmélázik, én is, nem találom az utolsó kérdést. Felesége, Eva 
éppen hozná a frissen sült kenyeret, házi kovászos uborkával - amit 
iszonytató módon megkívánok -, de rohannom kell, elfecsegtük a 
délutánt. Az üvegtégiákon már vörösödik a nap fénye, én az autó
pályára gondolok, ahol bizonyosan dugó lesz, meg arra, hogy tény
leg, milyen jó volt a Felső-Tiszánál, ahonnan néhány napja jöttem. 
Az ottani alkonyok voltak ilyen békések, és az ottani emberek ilyen 
meggyőzően nyugodtak, nyitottak, szeretetreméltók. 

Még kikísér a kapuig, így a tükörben, az utolsó képen, integet... 

Tóth Zsuzsanna 

Horváth Viola 

a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatója 

Bessenyei Qyörgy - díj (2004) 

Ezüstgyűrű - díj (2005) 

Horváth V i o l a állami kitüntetéséhez az intézmény új szék
házának avatóján, 2004. augusztus 20-án gratulálhattak mun
katársai, barátai, tisztelői. 

A c i v i l szakmai szervezet ( M I O S Z ) elismerését pedig a M e 
gyeháza Szent István-termében vehette át a díjkiosztás alkal
mából szervezett bensőséges ünnepségen, a Magyar Kultúta 
Napján, 22 évvel azután, hogy „örökre eljegyezte" magát a 
népművelő hivatás mellett. 

Szakmai eredményeinek, elkötelezettségének alapjait a 
szombathelyi Betzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerezte 
meg, ahova magyat-népművelő szakos hallgatóként úgy lépett 
be, hogy majd az irodalom megszerettetőjévé válik tanárként, 
de később már úgy vélte, hogy egy komplexebb, ha úgy tetszik, 
kerekebb világban szeretné leélni az egész életét - amit törté
netesen népművelésnek hívnak - mondta az egyik interjúban. 

Jeles pedagógusoktól kapott útravalót, közülük is megkü
lönböztetett szeretettel szokta kiemelni Kiss Gyula tanár urat, 
akitől a falu, a kis eldugott, de gyaktan különleges értékeket 
hordozó települések szeretetét, a szülőföldhöz kötődő helyisme
retet és a művelődés-történetben való biztos eligazodást sajá
títhatta el. 

Népművelői hivatása gyakorlóiskolájának a régi Dimitrovot 
(a volt veszprémi Megyei Művelődési Központ) tekinti, ahol a 
kollégáktól, neves szakemberektől megtanulhatta mindazt, 
amit a szakmáról tudni lehet, például az emberekkel való kap
csolattartás fontosságát, a rendezvényszervezést, az együttes 
munkát. 

Horváth V i o l a — rövid tanítási gyakorlatot követően - több 
mint két évtizede a közművelődés tetületén tevékenykedik. 

Képzettsége mellett személyes érdeklődésének köszönhető
en szakmájának szinte valamennyi tetületével foglalkozott. 
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ARCKÉPEK 

Előző munkahelyén, a Megyei, illetve Városi Művelődési 
Központban olyan nagyrendezvények gondozója volt, amelyek 
később a megye határain messze túlmenően népszerűsítették a 
magyar kultúrát, kapcsolatot teremtve európai szakmai szerve
zetekkel. Közülük is kiemelésre méltó: a Nemzetközi Éneklő 
Hetek, az Ametikai-Magyar Kórusnapok, a V O X Juventae Kó
rusfesztiválok. 

Mindemellett a nagy hagyományú, i l l . újonnan alakuló c i 
v i l szervezetek, öntevékeny művészeti csoportok is élvezhették 
lelkes, támogató munkáját. 

1998-tól igazgatója a Veszprém Megyei Közművelődési In
tézetnek, amely a kulturális törvényt megelőzően néhány éven 
keresztül válságos időszakot élt át. Ebből a stagnáló állapotból 
Horváth V i o l a rövid idő alatt kimozdította a szervezetet, s új 
lendületet, korszerű arculatot adott annak. 

Művészeti képzéseket, valamint fesztiválokat, térségfejlesztő 
konferenciákat és programokat, ifjúsági és nonprofit-tréninge-
ket, konfliktuskezelést elősegítő szakmai napokat, a megye kul
turális értékeit népszerűsítő programokat szervezett munkatár
saival és partnereivel együtt. 

Hamarosan új módszertani és elemző kiadványok jelentek 
meg. Egyik lényeges szakmai alapelve, hogy együttműködjön 
mindazokkal a helyi, országos szakmai műhelyekkel, amelyek 
tapasztalataikkal, kutatási eredményeikkel sokat tehetnek a v i 
dék szellemi, kulturális értékeiért, a települések fejlődéséért. 

Kiemelt figyelmet fordít az amatőr művészetek és mozgal
mak támogatására. Hatékony menedzseri munkájának köszön
hetően biztosított volt a megyei fesztiválok és regionális talál
kozók rendszeres létrejötte. Szakmai tekintélyének és az általa 
vezetett intézmény tevékenységének köszönhetően lehettünk 
szervezői, illetve társrendezői több országos rendezvénynek már 
az első vezetői ciklusa során (Éneklő Ifjúság Országos Eesztivál 
és Szakmai Napok, Országos Kamarazenekari Fesztivál, Orszá
gos Amatőrművészeti Konferencia 1999, 2002, Népművelők 
Országos Vándorgyűlése, Vallásttirizmus Konferencia és Euro-
passió Találkozó 2001, Népi Kismesterségek Oktatója Képzés I. 
Országos Konferenciája, 2003). 

2004-ben közreműködésével társrendezői lehettünk a Nem
zeti Kultutális Örökség Minisztériuma és a Hagyományok Háza 
által szervezett folklór világtalálkozónak, a Folkloriádának. 

Nemzetünk jeles eseményei sorában, a M i l l e n n i u m alkal
mával emlékezetes országos és megyei rendezvények kezdemé-

Í nyezője és ösztönzője volt, mint például a Kultúrával a Nyugat 
Kapujában Országos Összművészeti Fesztivál, a Mi l l enn iumi 
Költőkaraván, M i l l e n n i u m i Megyenap, a Szentendréi Szabad
téri Néprajzi Múzeum Bakony-Balaton tájegységének avatása, 
honismereti gyermekpályázatok, táborok. A z ünnep tiszteletére 
készült el a megye multimédiás kulturális értékleltára. 

Ebben az időszakban született meg - az ő kezdeményezésére 
- a magyarpolányi Veszprém Megyei Népművészeti Alkotóház 
létrehozásának gondolata, ami azóta már megnyitotta kapuit. 

A M i l l e n n i u m méltó megünnepléséért a Megyei Önkor
mányzat rangos elismerését, a Pro Comitatu-díjat vehette át 
2000-ben. 

Hatékony igazgatói tevékenységének köszönhetően meg
bízható infrastrukturális hátteret teremtett több megyei kultu
rális és szociális c iv i l szervezetnek (pl. Népművészeti Egyesület, 
Néptánc Egyesület, Regionális Kodály Társaság, Falugondno
kok Egyesülete), akikkel több sikeres közös programot valósít
hatott meg. 
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Kiemelkedő figyelmet fordít a kisebbségek kultúrájának 
ápolására, terjesztésére, a többségi társadalommal való megis
mertetésére, különös tekintettel a cigány kultúra népszerűsíté
sére. 

Részt vett azoknak a fejlesztési programoknak a kidolgozá
sában, megvalósításában, amelyek a roma közösségek beillesz
kedését, integrációját segítik. 

Horváth V i o l a olyan közművelődési szakembet, aki a társa
dalmi-gazdasági változásokra, kihívásokra gyorsan, érzékenyen 
reagálva keresi a közművelődési szféra válaszait, lehetőségeit. 

A statisztikai régiók kialakulásával párhuzamosan szorgal
mazta az alrégiók kulturális kezdeményezéseinek összehangolá
sát, ennek érdekében a Fejér és Komárom megyei kollégákkal 
elkészítették a Közép-Dunántúli Régió kulturális fejlesztési ter
vét. Kezdeményezésére megalakult a Regionális Fejlesztési T a 
nács mellett működő Közművelődési és C i v i l Munkabizottság -
az országban elsőként. 

A közművelődés különböző területein keresi az alrégiók 
együttműködési lehetőségeit, így készült el szintén mintaérté
kűén a régió összehasonlító statisztikai elemzése, de példaként 
említhetjük a három megye közművelődési szakembereinek 
képzését, valamint a több művészeti ágban megszervezett tégiós 
találkozókat, továbbá a régiós időszaki kiadványokat. 

Miközben segíti a régiós törekvéseket, a kistérségek fejlesz
téseié is nagy figyelmet fordít, közreműködve elképzeléseik si
keresebb megvalósításában - ennek részeként szakmai tanács
adással segíti pályázataik elkészítését. 

Veszprém megyében részese volt olyan kiemelkedő rendez
vényeknek, amelyek nemcsak egy-egy település kulturális érté
keit voltak hivatottak megőrizni, hanem bekapcsolták a falva
kat a kultutális turizmus vérkeringésébe is. (P l . Balatonfüred, 
Zánka, Badacsonytomaj, Vászoly, Magyarpolány.) 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma több reform
elképzelés, program, i l l . döntéselőkészítés során kérte javaslata
it, véleményét. Szakmai tudásának és elkötelezettségének kö
szönhetően több kuratótium munkájában vett részt (Wlassics 
és Bessenyei díj, Csokonai-díj kuratóriuma, érdekeltségnövelő 
pályázat). 

Intézményi kötelezettségén túl, személyes indíttatásból is 
támogatja a határainkon túl élő magyar közösségeket, művésze
ti csoportokat. Galántai, valamint Kovászna megyei kollégák
kal alakított k i szorosabb kapcsolatot, amelynek egyik bizonyí
téka a csernátoni Bod Péter Kulturális Egyesülettel kötött meg
állapodás, valamint közös képzések és kulturális programok 
szervezése. 

Múlhatatlan érdeme a Veszprém megye és Magyarpolány 
önkormányzataival együttműködve létrehozott Veszprém M e 
gyei Népművészeti Alkotóház, amely működésének kiteljese
désével a térség és a megye multifunkcionális alkotóházává, 
műhelyévé válhat, továbbá új székhelyünk, a Havranek-ház 
rekonstrukciójához szükséges pályázati fotrások, támogatások 
megszerzése. Mindezzel intézményünk működésének, tevékeny
ségének újabb távlatokat nyitott. 

Hitvallása, hogy a népművelés életforma, még akkor is, ha 
háromgyermekes családanyaként időnként küzdelmes hétköz
napokat kell megélnie. 

Fábián Judit 


