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Nemzeti kultúra  
mint stratégiai ágazat

Interjú dr. Pesti Imrével

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
feladatellátásának egyik megha-
tározó eleme az értékfeltárás mód-
szertani hátterének megteremtése, 
a  helyi értékek iránti közfigyelem 
szakmai támogatása. Nemcsak a 
helyi értéktár bizottságokkal tartja 
ennek érdekében a kapcsolatot, ha-
nem számos, az értékfeltárásban, 
népszerűsítésben élenjáró szerve-
zettel, így a Magyar Nemzeti Érté-
kek és Hungarikumok Szövetségé-
vel is. A szövetség elnökét, dr. Pesti 
Imre országgyűlési képviselőt töb-
bek között a nemzeti kultúra iden-
titáserősítő szerepéről kérdeztük.

Mindenekelőtt érdekelne, önt mi 
vezette ennek a szövetségnek az élé-
re, hogyan találkozott a kultúrával, 
milyen emlékei vannak?

dr. Pesti Imre: Az ember a kul-
túrával az eszmélése pillanataiban 
találkozik, édesanyánk meséje, 
éneklése az első. Vidéken nőttem 
föl; 12 éves koromig Tura község-
ben éltem, ahol komoly népi ha-
gyományok voltak, a szomszédban, 
a  művelődési otthonban játszó ze-
nekarok muzsikája hozzátartozott 
az élethez, és ahhoz a kultúrához, 
amellyel én elsőként találkoztam. 
Tura község egy mélyen vallásos 

település volt, sajátos templomi 
kultúra alakult ki, a  gyerekek, fia-
talok, köztük én is 6 éves koromtól 
a templomban, és templomkertben 
éltem egyházi tevékenységgel és 
sporttal töltve az időt. Ezek az első, 
meghatározó élményeim.

Hévizi Róbert: Napjainkban 
milyen szerepet játszik a kultúra az 
életében?

dr. P. I.: A  kultúra sokfajta ága 
közül a tudomány az, ami engem ki-
fejezetten érdekel. A kultúrának ez 
a fajta emberi teljesítménye az, ami 
megfogott. Másrészt pedig a költé-
szet, amivel fiatal koromtól kezdve 
magam is próbálkoztam. Persze te-
hetséges nem voltam, ezért aztán 
nem váltam költővé, de a költészet 
iránti intenzív érdeklődés megma-
radt. A  magyar verseken kívül kü-
lönösen a kínai költészet kötötte le 
a figyelmem, az ma is érdeklődést 
generál bennem, és szívesen olva-
sok verseket. Volt egy időszak az 
életemben, talán négy-öt év, amikor 
naprakész voltam a magyar költé-
szetben, és nem volt olyan egyköte-
tes költő, akit ne ismertem volna.

H. R.: Hogyan látja a mai ma-
gyar kultúra helyzetét? Mit gondol, 

milyen jelentősége van az összetar-
tozás szempontjából?

dr. P. I.: Nehéz erről beszélni, 
de azt gondolom, hogy akár tet-
szik, akár nem, azt ki kell mondani, 
hogy mi egy különleges nép va-
gyunk. Gyökereink egyértelműen 
ázsiaiak. Nem is beszélve az elmúlt 
hetek, hónapok közzétett genetikai 
vizsgálati eredményeiről, amelyek 
megerősítették, hogy valóban na-
gyon komoly ázsiai gyökerekkel 
rendelkezünk. Hordozunk ma-
gunkban egy ázsiai kultúrát, amely 
több mint ezer éve megterméke-
nyült egyfajta európai kultúrával, 
és így ez egy különleges néppé 
formálta a magyarságot. Ennek a 
különleges kultúrának a megter-
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mékenyítője az a nyelv, amelyet 
beszélünk. Talán ez az az ősi nyelv, 
amely a szerkezetét tekintve egy-
fajta különleges gondolkodásra 
késztet bennünket. Kevés olyan 
nyelv van a világon – nemcsak én 
mondom, hanem az ezzel foglalko-
zó szakemberek szerte a világban –, 
amely a kifejezés olyan finomsága-
it tudja biztosítani, mint amelyet 
egyetlen más nyelv sem. Eredetünk, 
nyelvünk és lelkivilágunk predesz-
tinál bennünket arra, hogy sokszor 
másként gondolkodjunk a világról.

H. R.: Említette a szülőfalujá-
ban játszó muzsikosokat, népi ha-
gyományokat. Ennek kapcsán kér-
dezem, ön szerint a településeken 
működő kis közösségek a magyar 
kultúrának mekkora hajtóerejei?

dr. P. I.: Ha a kultúra terminus 
technikusát igyekszünk megszabni, 
akkor azt mondhatjuk, hogy a kul-
túra az egy emberi teljesítménynek 
az eredménye, legyen az tudomá-
nyos vagy művészeti jellegű. Min-
den, ami emberi teljesítmény, az 
a kultúra része. És van egy nagy 
nemzeti kultúra, hiszen a nemzet 
fogalmában benne van, hogy azo-
nos kultúrával bíró népcsoportról 
van szó. De ez nem egy nagy fa, 
a magyar kultúra sokkal inkább egy 
virágoskert, egy arborétum, amely-
ben az égig növő nagy fák mellett 
apró, csodaszép virágok is pom-
páznak.

Azt gondolom, minden kis tele-
pülés hozza magával azokat az em-
beri teljesítményeket, azt a kultúrát, 
amelyből aztán időnként egy-egy 
nagy fa kinő. Ha megnézzük nagy 
tudós vagy művész elődeinket, na-
gyon sokan egy kis településről jöt-
tek. És annak a településnek a kul-
túrája szabta meg, indította el őket 
a maguk útján.

A  magyar kultúra sajátosságai 
nincsenek ezek nélkül a sajátos, ősi 
gyökerek nélkül, nincs magyar kul-
túra a kis települések kultúrája nél-
kül, amelyek teherhordozó pillérei 
az egységes magyar kultúrának.

H. R.: A  magyar kultúra meg-
határozó része az évszázados ha-
gyományokkal rendelkező közmű-
velődés is, melynek országos koor-
dinációját hálózatos rendszerben 
építette ki a Nemzeti Művelődési 
Intézet. Mi a véleménye a Nemzeti 
Művelődési Intézet munkájáról?

dr. P. I.: Véleményem szerint 
a Nemzet Művelődési Intézet egy 
missziót teljesít. Ahogy az elmúlt 
évek munkáját, eredményeit lá-
tom, egyfajta csoda intézményről 
van szó. Ritkán találkozik az ember 
olyan közösséggel, akik minden 
értékes dologra odafigyelnek, ugra-
nak rá, és teljes erővel és energiával 
támogatják azt. Nemcsak a kul-
túrára, hanem az élet valamennyi 
területére példát mutat a Nemzeti 
Művelődési Intézet, hogy hogyan 
lehet nyitottan, jó arányokat tartva 
a magyar kultúrát segíteni, támo-
gatni, az apró településeken meg-
született értékeket gondozni. Az 
együttműködés kultúráját is hozza 
és közvetíti, nemcsak más kultúr-
intézmények felé, hanem az egész 
magyar kultúra, beleértve akár a 
politika szintjét is. Mert mintaér-
tékű az a fajta odaadás, az a fajta 
segítőkészség, együttműködési 
gyakorlat, amely a Nemzeti Műve-
lődési Intézetben megfogalmazó-

dik. Ezért most itt meg is ragadom 
az alkalmat, és köszönetemet feje-
zem ki a Nemzeti Művelődési In-
tézet valamennyi munkatársának, 
különösen vezetőjének, Závogyán 
Magdolnának.

H. R.: A  Magyar Nemzeti Érté-
kek és Hungarikumok Szövetségén 
keresztül milyen kapcsolatok fűzik 
Önt és egyáltalán a szövetséget a 
Nemzeti Művelődési Intézethez?

dr. P. I.: Annak idején a szövet-
ség azzal a céllal jött létre, hogy 
ahol vannak helyi értékek, azokat 
segítsük, támogassuk. Segítsük 
azt a folyamatot, hogy a helyi ér-
téktárból megyei és ágazati, illet-
ve országos értéktárba kerüljenek. 
Aztán majd, ha szükséges, vagy ha 
elérik azt a szintet, akkor hungari-
kumok legyenek. Ugyanilyen fon-
tosnak tartjuk a születendő tudo-
mányos eredmények gondozását, 
támogatását.

Számtalan hazai fejlesztés, in-
nováció, ötlet született meg, és 
ezek nem igazán tudnak itthon 
gyökeret verni. A  kultúrának ezen 
részét szerettük volna még plusz-
ban segíteni, hogy azok a tudomá-
nyos eredmények, amelyek többre 
hivatottak és érdemes velük foglal-
kozni, azokat menedzseljük, hogy 

A IV. Magyar Értékek Napja sajtótájékoztatója 2019-ben
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elterjedjenek és sikeressé váljanak. 
Nagyon fontosnak tartom, hogy a 
magyar tudományos eredmények 
sikert hozzanak a feltalálónak és 
dicsőséget Magyarországnak. Eb-
ben a folyamatban a Nemzeti Mű-
velődési Intézet a legkomolyabb 
partner: rá támaszkodhatunk szak-
mai és emberi támogatás szem-
pontjából egyaránt.

H. R.: Tavaly a Szent István Ba-
zilikában a két intézménynek volt 
egy közös rendezvénye, a  Magyar 
Értékek Napja. Hogyan gondol visz-
sza erre az eseményre?

dr. P. I.: Már nem először szer-
veztük meg a Magyar Értékek 
Napját, a  tavalyi volt a negyedik 
esemény a közös rendezésnek kö-
szönhetően. Páratlan évben, két-
évente valósul meg. Az elsőnél úgy 
éreztem, hogy túl nagy fába vágtuk 
a fejszénket, talán nem is vagyunk 
képesek megcsinálni. Ekkor a 
Nemzeti Művelődési Intézet mel-
lénk állt, sőt oroszlánrészt vállalt a 
szervezésből. A  mi közös álmunk-
ból csodálatos eredmény született, 
és a kultúra valódi ünnepévé vált. 
Valamennyien úgy éreztük, hogy 
ez az emelkedett ünnep tisztelgés 
és hálaadás a magyar kultúra iránt.

H. R.: Ezen a programon kül-
honi értékek is szép számban fel-
vonultak. Kitekintve Magyarország 
határain túlra, hogyan ítéli meg a 
Nemzeti Művelődési Intézet mun-
káját Kárpát-medencei szinten?

dr. P. I.: Amikor elkezdtük a 
Nemzeti Értékek Napját szervez-
ni, első ízben az országhatárokon 
belül hívtunk résztvevőket. Épp a 
Nemzeti Művelődési Intézet ve-
tette fel, s  igen helyesen, hogy a 
nemzet határai nem esnek egybe 
az országhatárokkal, így ezt köve-
tően már a teljes Kárpát-medence 
területéről invitáltuk a kiállítókat 
és a fellépőket.

Az egységes nemzet fenntartá-
sában, az egységes nemzettudat-
nak a megélésében elengedhetet-

len szerepe van a Nemzeti Műve-
lődési Intézetnek, és a szövetség 
boldogan részt vesz ebben a mun-
kában. Minden ilyen rendezvény, 
minden ilyen találkozó újat hoz 
számunkra is, egyfajta elérzéke-
nyülést vált ki, amikor találkozunk 
mindazzal az értékkel, amely eb-
ben az országban a legkisebb te-
lepülésen is megjelenik: az ember 
megismerve látja, hogy milyen 
értékek születnek ma itt apró fal-
vakban, gazdagítva az egész Kár-
pát-medence kultúráját.

H. R.: A  közelmúltban készült 
el a Nemzeti Művelődési Intézet 
székháza Lakiteleken. A  székház-
hoz jövet, azt megpillantva milyen 
érzések, gondolatok fogalmazódtak 
meg önben?

dr. P. I.: Az elmúlt időszakban – 
az elmúlt 30-40 évben – noha na-
gyon sokan és sokat tettek a nem-
zeti értékek megőrzéséért, a  nem-
zettudat erősítéséért, az volt az 
érzésem, hogy a társadalom több-
ségében nem sikerült kellőképpen 
megjeleníteni a nemzeti kultúrát, 
nem sikerült tiszteletet vagy szere-
tetet, megbecsülést kiváltani e fajta 

intellektuális teljesítmény iránt. Ez 
az intézet missziójával, kormány-
zati támogatással helyére emelte a 
magyar kultúrát. A magyar kultúra 
a Nemzeti Művelődési Intézet ve-
zetésével önmagára talált, erősíti 
az önazonosságát, és ezzel együtt 
elindította a magyarságot azon az 
úton, hogy egyre jobban becsülje, 
értékelje és helyén kezelje értéke-
inket. Egyfajta muníciót ad ahhoz, 
hogy meg is tudjuk védeni ezt a 
kultúrát.

H. R.: Országgyűlési képviselő-
ként hogyan látja: amikor a nem-
zetgazdaság erősítéséről van szó a 
Parlamentben, mekkora szerepet 
szánnak a kultúrának?

dr. P. I.: Régebben sokan gon-
dolták azt, hogy a kultúra nem 
tartozik a stratégiai ágazatok közé. 
Ez baj, mert ha csak a gazdasági 
oldalát nézzük, egyre több olyan 
tanulmány igazolja, hogy a kötődés 
a nemzethez, közösséghez, érték-
rendünkhöz gazdasági felhajtóerő-
vel bír. Ezt felismerve, a  szélesebb 
értelemben vett kultúrát ma Ma-
gyarországon stratégiai ágazatként 
kezelik. Itt van kiemelkedő szerepe 

Závogyán Magdolna és dr. Pesti Imre közös köszöntője a Pesti Vigadóban  
a Magyar Értékek Napján
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a Nemzeti Művelődési Intézetnek, 
amely koordinálja, szervezi, és 
ápolja a Kárpát-medence kultú-
ráját. A  mai magyar kormányzat 
mindent megtesz annak érdekében, 
hogy stratégiai ágazatként tekint-
sen a kultúrára, és ennek megfele-
lően finanszírozza is azt. Nemzeti 
intézményeket tart fent, köztük a 
Kárpát-medencei közművelődést 
koordináló Nemzeti Művelődési 
Intézetet.

H. R.: A minket körülvevő világ 
folyamatosan változik, sok minden-
hez kell alkalmazkodnunk, és ehhez 
a helyzethez a kultúrának is iga-
zodnia kell. Ön hogyan képzeli el a 
szektor jövőjét?

dr. P. I.: Ez azért izgalmas, mert 
valóban felgyorsult a világ, de nem 
lehet örökké „felpörögve” élni. 
Időnként meg kell állni, pihenni 
kell, vissza kell tekinteni a  közeli 
és távolabbi múltra, mert történel-

münk, nemcsak múlt, hanem ben-
nünk él a jelenben is, amely „metsz 
és alakít” bennünket.

Rendkívül fontos, hogy az el-
mélkedésre szánt időszakban ne 
csak visszatekintsünk, hanem va-
lójában megéljük a magyar kultú-
rát. A  Nemzeti Művelődés Intézet 
és Lakiteleken az általa létrehozott 
épület egyfajta temploma a magyar 
nemzet eredményeinek, teljesítmé-
nyeinek, legyünk büszkék rájuk!
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