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Felvidéki értékek egy kattintásra
Interjú Huszár Lászlóval

A  Nemzeti Művelődési Inté-
zet tevékenységi területe átnyúlik 
Magyarország földrajzi határain. 
A  Kárpát-medencei Közművelő-
dési Kerekasztallal kötött stratégi-
ai együttműködési megállapodás 
aláírásakor a tagok egyetértettek 
abban, hogy közművelődést érintő 
kérdésekben folyamatosan kon-
zultálnak egymással. A  külhoni 
magyarlakta régiók közművelődési 
intézményeivel azóta is szoros a 
kapcsolattartás, köztük a Szlováki-
ai Magyar Művelődési Intézettel is, 
melynek igazgatója, Huszár László 
az említett Kerekasztalnak is te-
vékeny tagja, emellett a felvidéki 
értéktármozgalom meghatározó 
személyisége.

Hévizi Róbert: Igazgató úr, 
egyetért azzal a tézissel, hogy az 
ember már születése előtt kapcso-
latba kerül a kultúrával? Az ön ese-
tében ez hogyan alakult?

Huszár László: Teljes mérték-
ben egyetértek, ugyanis zajlik kö-
rülötte az a közösségi élet, amelybe 
az ember, így én is beleszülettem. 
Nekem külön szerencsém volt, 
hogy akkor még otthon szültek 
az anyák, és hogy a kultúrház és 
a kocsma között laktunk, ez a két 
szomszédság behatárolta az éle-
temet. Így kerültem először jelké-

pesen közel a kultúrához. Azután 
egyrészt a család, másrészt pedig 
maga a környezet nagyon erős ha-
tással van erre. Iskolás koromban 
rendszeresen felléptünk a gyer-
mekszínjátszó csoportokkal.

Még fiatal koromban, de már a 
katonaság után találkoztam az éle-
temet meghatározó személyiségek-
kel: Ág Tiborral, Gyurcsó Istvánnal, 
Takács Andrással és a többiekkel, 
akik a közművelődés nagy szemé-
lyiségei voltak.

H. R.: Kérem, meséljen szakmai 
pályafutásáról. Milyen intézeteknél, 
intézményeknél dolgozott?

H. L.: Hűséges típus vagyok. 
A Csehszlovákiai Magyar Dolgozók 
Kultúregyesületénél, a  Csemadok-
ban kezdtem 1977. május elsején, 
miután leszereltem a csehországi 
katonaságtól. A  Csemadok köz-
ponti bizottságának szervezési 
osztályára kerültem. Attól az időtől 
kezdve a közművelődésben dolgo-
zom. Két évet Pozsonyban a szer-
vezési osztályon töltöttem, majd 
Dunaszerdahelyen az akkori járási 
bizottság járási instruktoraként, 
ami járási kulturális szervezőt je-
lentett. 1986-ig voltam ott, majd 
három évet a városi művelődési 
központ művészeti osztályán, mint 
osztályvezető dolgoztam. Mivel ez 

számomra kötöttebb volt, vissza-
tértem a Kultúregyesülethez, és tu-
lajdonképpen 2004-ig a Csemadok 
járási titkáraként tevékenykedtem. 
Miután a Csemadok központ le-
épült, jött a lendvai kapcsolatokon 
keresztül a szakmai, az intézeti 
munka. 2004-ben alakítottuk meg 
a Csemadok Művelődési Intézetét, 
majd 2012-ben a Szlovákiai Ma-
gyar Művelődési Intézetet, mert 
nonprofit szervezetté kellett ala-
kulnunk egy adótörvény miatt, és 
azóta ennek a nonprofit intézetnek 
a végrehajtói szerepét végzem, ját-
szom – mint gyermekkoromban 
játszottam egy-egy előadáson, ez 
számomra néha színdarabként 
is felfogható. Közben nevelőta-
nári képesítést szereztem a Ko-
menský Egyetemen Pozsonyban. 

Hévizi Róbert
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Egy álmom vált valóra, amikor 
2006−2008 között az ELTE-n el-
végeztem a határon túli magyar 
ernyőszervezetek képviselőjeként 
a pedagógia-pszichológiai karon a 
kulturális mediátori posztgraduális 
képzést.

A  többit pedig az élet tanította 
meg nekem.

H. R.: Bővebben mit kell tudni 
a Szlovákiai Magyar Művelődési 
Intézetről? Milyen tevékenységet 
folytat?

H. L.: Kezdetben azt a mun-
kát vállaltuk fel, ami megszűnt a 
Csemadokban. Képzésekkel kezd-
tünk, és amint pályázati pénzekhez 
tudtunk jutni, akkor indítottuk be 
a máig működő képzéseinket; a bá-
bos csoportok képzéseit, a  gyer-
mekszínjátszó csoportokét és a 
népzenei képzéseket, a  citera és a 
népdalkörök népi énekesei számá-
ra szóló képzéseket. Emellett pedig 
felvállaltuk azokat az országos ren-
dezvényeket, amelyeket a Csem-
adok központ leépülése során ki 
kellett engednie a kezei közül. Így 
a Duna Menti Tavaszt, a Gyermek-
bábosok és Színjátszók Országos 
Fesztiválját vettük át, illetve a Cite-
razenekarok Országos Találkozóját. 
A megszűnő Tavaszi szél népzenei 
verseny helyett Bíborpiros szép ró-
zsa címmel más célokkal, más szer-
kezettel hoztuk létre a népzenei 
fesztiválunkat. Amely most már 
tulajdonképpen nem is verseny, és 
nem is fesztivál, hanem a csopor-

tok szakmai értékelése, sávozása 
folyik a keretei között.

Olyan feladatokat kellett felvál-
lalni, amit korábban a Csemadok 
nem vállalt fel, vagy csak nagyon 
ritkán. Ennek kapcsán Steve Jobs 
egyik mondása jut eszembe, aki 
mindig azt mondta, hogy gondol-
kodjunk másképp, mint a többiek. 
Tehát a feladatok, amiket kezdtünk 
végezni, azok nem voltak jellemzők 
a Csemadokra, de a kultúrára, köz-
művelődésre igen. Ez volt többek 
között a könyvkiadás. Elkezdtük 
kiadni a Gyurcsó István kiadvány-
sorozatot. Most nyolcvanvalahá-
nyadik köteténél tartunk. Azután 
már felkérésre, de kezdtük ellátni 
a Csemadok egyéb szakmai ügyeit.

2015-ben nagyon megerősö-
dött az értékfeltárás, az értékfel-
táró munka, ugyanis a hungari-

kum törvény módosult, kiegészült 
a külhoniakkal is. Így az intézet, 
nemcsak a Csemadok szakmai hát-
térintézményeként, hanem a Felvi-
déki Értéktár és Értéktár Bizottság 
végrehajtójaként kezdett működni. 
Ekkor már több adatbázisunk volt, 
élve azzal a lehetőséggel, amelyet 
Ág Tibor és Takács András a töb-
biekkel összegyűjtöttek. Adatbázi-
sokat kezdtünk építeni a népzene, 
néptánc területén az interneten, és 
ezt fejlesztettük tovább − ma már 
több mint harminc adatbázist mű-
ködtetünk. Ezt csatoltuk a Felvidé-
ki Értéktár Bizottsághoz. Mond-
hatnám azt is, hogy többet teljesí-
tünk, mint amit a magyarországi 
törvény kér, de ezt csak úgy záró-
jelesen mondom, mert egyébként 
minden érték, csak éppen másképp 
vannak nálunk kategorizálva. Ez 
tovább erősödött, mígnem ki kel-
lett találni a mechanizmusát, ez 
pedig a Település-mustra összesítő 
adatbázisban valósult meg. Ebben 
22-24 adatbázis került bemutatásra 
településenként. A gyakorlatban ez 
azt jelenti, hogy ha valaki kíváncsi, 
hogy egy faluban nálunk, Felvidé-
ken mi az, amit mi tárolunk, amit 
mi be akarunk mutatni, akkor két 
kattintás a billentyűzeten, és már 
ott is vagyunk. Mivel tudjuk, hogy 
a fiatalok az okostelefon nélkül 
nem léteznek, ez a kor követelmé-

Huszár László és Hévizi Róbert az interjúról egyeztetnek

A felvidéki értékkosár is felkerült a vándortérképre  
2019 őszén a Magyar Értékek Napján
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nye, ezen a téren továbbfejlesztünk. 
Habár még a tesztelés szintjén ál-
lunk, szeptemberben már bemu-
tatjuk a Felvidéki Értéktár mobil-
applikációját.

H. R.: A  Nemzeti Művelődé-
si Intézettel milyen kapcsolat-
ban állnak? Mióta áll fenn az 
együttműködés?

H. L.: Ez egy hosszabb történet. 
2006-ban kerültünk kapcsolatba az 
akkori kultuszminisztérium köz-
művelődési főosztályával és Káló-
czi Katalinnal, aki kitalálta a már 
említett posztgraduális képzést, 
amelyre 2006-ban összeszedték a 
Kárpát-medencei magyar ernyő-
szervezetek képviselőit, és két éven 
keresztül havi képzések keretében 
rendszeresen találkoztunk. Amikor 
2008-ban végeztünk, akkorra már 
Lendva, Zenta és Dunaszerdahely 
mellett megalakult a Kárpátaljai 
Művelődési Intézet, 2009-re pe-
dig eljutottunk a Kárpát-medence 
Közművelődési Kerekasztal gon-
dolatáig. Majd 2012-től, amikor 
a Nemzeti Művelődési Intézet 
átalakult, azok a célok, amiket a 
Nemzeti Művelődési Intézet meg-
fogalmazott, azok a mi céljaink is 
lettek. A  határon túl még inkább 

ezekre a célokra összpontosítunk, 
összpontosítottunk. Ezt vittük to-
vább, és így kerültünk a Nemzeti 
Művelődési Intézet mellé partner-
ként, hiszen a Kárpát-medencei 
Közművelődési Kerekasztal straté-
giai megállapodást írt alá a Nem-
zeti Művelődési Intézettel. Azután 
következett, épült egymásra az 
együttműködés részeként a képzé-
sek sorozata, a különböző szakmai 
találkozók sora.

H. R.: Ennek alapján a Nemze-
ti Művelődési Intézet Kárpát-me-
dencére kiterjedő működéséről, 
munkájáról mi a véleménye, ezt 
hogy ítéli meg?

H. L.: Én türelmes ember va-
gyok, de ezzel együtt néha türel-
metlen. Nekem a gyorsaság is fon-
tos az életben, mert az sose érde-
kelt, hogy ki jön mögöttem, de az 
már nagyon, hogy ne előzzön meg. 
Ez az együttműködés jó, nagyon 
sok lehetőséget ad a népművelő-
nek, a  közművelődés-szervezőnek, 
magában a szakmai képzésekben, 
a  találkozókban, különböző közös 
rendezvények során, ezeknek az 
összekapcsolásában, mint például 
a Kultivál, vagy akár más rendez-
vény. De véleményem szerint a 
feladatnak konkrét feladatellátás-
sá kellene válnia, ugyanis a Kár-

pát-medencei magyarság gondol-
kodásmódja bizonyos kérdésekben 
eltérő Erdélyben vagy Felvidéken, 
de javarészt azonos is. A feladat ki-
találni, hogyan lehetne ezeket a kö-
zös magyar feladatellátásokat még 
inkább közösen végezni úgy, hogy 
működjenek.

Ahogy a Nemzeti Művelődé-
si Intézet esetében a megyei iro-
dái működnek, úgy lehetne ezt 
véleményem szerint határon túl 
is megvalósítani, konkrétan mű-
ködtetni. Mert ez az asszimilációt 
is csökkentené, szakmaivá tenné 
a közművelődést, mert a múltat, 
a  hagyományt, az értéktáras vilá-
gunkat nem lehet már csak ösz-
szegyűjteni, emellett lehetne még 
inkább erősíteni a közművelődési 
feladatellátást.

H. R.: Említettük a Kárpát-me-
dencei Közművelődési Kerekasztalt. 
A  kerekasztal munkájával kapcso-
latban mit lehet elmondani? Mi a 
küldetése ennek a csoportnak?

H. L.: 2009-ben mindentől füg-
getlenül, tehát politika vagy helyi 
hatalmaktól függetlenül egy szak-
mai csoportot hoztunk létre, mely-
nek elsődleges küldetése, hogy kü-
lönböző közös rendezvényekben, 
közös programokban tudjunk gon-
dolkodni, és tudjuk ezt megvalósí-

Rancsó Andrea és Huszár László átveszik a Magyarság Harangja testvérharangját 
Závogyán Magdolnától és Fekete Pétertől

Rancsó Andrea és Huszár László a 
testvérharanggal, valamint a felvidéki 
civil szervezetek adatait tartalmazó 
kódexszel 2020. október 3-án
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tani. Az éves zentai találkozásaink 
alkalmával pontosítjuk, konkreti-
záljuk ezeket.

Idén augusztusban Nagysze-
benben tartottuk volna a Kultivál 
rendezvényeinket, ha nem szól 
közbe a járványügyi helyzet.

Praktikusan összefogtuk a Kár-
pát-medencében azokat a közmű-
velődési szakembereket, akik kü-
lönböző ilyen típusú intézetekben 
dolgoznak. Nemcsak közös felada-
tokat látunk el, de a gondolkodás-
módunk is nagyon közelít, és ezt az 
évi tevékenységeink mindig ponto-
sítják. A magasabb cél az, hogy egy 
polipszerű szerkezet jöjjön létre, 
ahol a magyar kultúra egy testben, 
egy lélekben tudna működni.

H. R.: A  Nemzeti Művelődési 
Intézet új székházában van sze-
rencsénk beszélgetni. Ideérkezve 
milyen érzések, milyen gondolatok 
fogalmazódtak meg önben az épü-
lettel kapcsolatban?

H. L.: Egyetlen egy szó, a  cso-
da. Tavaly márciusban jártam erre, 
még csak nagy téglahalmokat lát-
tam. Az egész népfőiskola területe 
teljesen megváltozott. Csak cso-
dálkozni tudok. Egy nagyon szim-
patikus és nagyon fontos területre 
érkeztünk, az még a jövő feladata, 
hogy a Művelődési Intézetet még 
inkább megismerjem. De itt már 
most úgy érzem, adott a lehetőség 
arra, hogy a külhoni művelődési in-
tézetek, a Kerekasztal és a Nemzeti 
Művelődési Intézet közötti kapcso-
lat ilyen szép helyen, jó világban 
tudjon még inkább megerősödni.

H. R.: Egy rohanó világban 
élünk, gyorsan változik minden, 
a  téglahalmok helyén is viszonylag 
gyorsan egy valóban csodás épület 
nőtt ki a földből. A  közművelődés-
nek is folytonosan reagálnia kell a 
korunk támasztotta kihívásokra, 
a  változásokra. Hogyan látja jelen 
pillanatban a Kárpát-medencei 
közművelődés jelenét, és milyen jö-
vőt képzel el ezen a területen?

H. L.: A gyorsaság nem mindig 
jelent minőséget, de a minőségen 
is számon lehetne kérni a gyorsa-
ságot. Azt hiszem, hogy a tudás 
a legfontosabb, amit most a ko-
ronavírus-járvány idejében, miu-
tán otthon kellett maradnunk, ki 
kellett próbálnunk, hogy hogyan 
tudjuk ezt a tudást egy szobából 
gyarapítani; hogyan tudjuk ezt a 
digitalizált eszközökkel erősíteni, 
hogyan tudunk új módszereket 
feltalálni. A  közművelődésben ez 
a helyzet – senki ne értsen fél-
re – jól is jött, mert kényszerűen 
át kellett gondolnunk, hogy mi az, 
amin mindenképpen változtatni 
kellene.

Példaként említhetném, hogy 
most készült el Madar község ér-
téktára egy olvasókönyvvel, pub-
likációval, és egy iskolai munka-
füzettel. És mindezek az értékek 
megjelennek a felvidéki értéktár 
regiszterében. Felmerült a kérdés, 
hogyan lehetne ezt összekötni? 
Most már mondhatom, teljesen 
logikus volt a válasz, hogy QR-kó-
dokkal kapcsoljuk ezeket össze 

− tehát aki bővebb információra kí-
váncsi, az a digitalizáció segítségé-
vel, a QR-kódon keresztül eljut egy 
honlapra, és ott bővebben utána 
tud nézni, azonnal lehetősége van 
a tudását gyarapítani.

Sok mindent hoz ez a digitali-
zációs változás a világba, amelyre 
ha nem vagyunk nyitottak – és itt 
újra Steve Jobsra utalnék –, hogyha 
nem gondolkodunk másképp, mint 

a többiek, akkor nem tudjuk ezeket 
az újonnan jött feladatokat ellátni.

H. R.: A Szlovákiai Magyar Mű-
velődési Intézetnek melyek a rövid 
vagy akár a hosszabb távú tervei?

H. L.: A rövid távú tervek konk-
rétak. Ezek között szerepel egy 
konferencia a közművelődés és az 
érték kategóriában, ezt szeptember 
közepén tartjuk. Össze szeretnénk 
vetni az eddigi közművelődési ta-
pasztalatainkat, az értéktapaszta-
latainkat, és megfogalmazni egy 
hosszabb távú jövőt. A rövid távon 
megvalósítandó tervek közé tar-
toznak még a különböző nagyobb 
eseményeink. A  Duna Menti Ta-
vasz gyermek báb- és színjátszó 
fesztivál, az idei tavaszról őszre át-
tett feladatok.

A  hosszú távú cél vagy mond-
hatjuk, hogy vízióm, hogy telje-
sen egységessé válik, összeforr a 
Kárpát-medencei közművelődési 
szakma, és ezért próbálok mindent 
megtenni, mert ezt nem szabad, de 
nem is lehet külön kezelni. Hosszú 
távon ez a lényeg. Mindemellett 
reméljük, Lakitelek központként 
megmarad a nagy testnek, de a csá-
pok azok elérnek Dunaszerdahely-
re, tehát a Felvidékre, Ausztriába, 
a Vajdaságba, de Amerikába, sőt a 
világ magyarjaihoz úgy általában, 
mert ebben az internetes hálózatos 
világban ez már nem okoz gondot, 
nem kell vonatra, hajóra, sem re-
pülőre szállni, hogy ezt össze tud-
juk boronálni.
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