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Vannak-e értékeinknek megbecsülői?

„Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban” – e szavak-

kal Szent Ágoston int bennünket másfél évezred távolságból. A Kárpát-medencei 

magyarság értékőrző közösségei iskolapéldaként szolgálhatnának erre az igazságra, 

hiszen a magyar anyanyelv és kultúra szeretete, átélése és hiteles ismerete tűzként 

lobog bennük, s ezáltal képesek azt átadni, átörökíteni mind a kortársak, mind az 

elkövetkező generációk számára.

A láng fényt ad, utat mutat. A láng melegít, oltalmaz. A lángot körül lehet ülni, 

és csodálni táncát, vagy ételt – életet – készíteni hevénél. Nemzeti kultúránknak a 

külhoni magyarokban lobogó lángja csodálatos adomány.

Reményteli büszkeséggel tölt el, hogy ezt a lángot a Nemzeti Művelődési In-

tézet is mind több programmal, szakmai folyamattal, kezdeményezéssel táplálja: 

Kárpát-medencei szintű feladatellátásunk köre évről évre bővül. Ahogy minden 

szakmai folyamatunkat, úgy Kárpát-medencei tevékenységünket is az értékfeltárás 

kiterjesztése, a  módszertan átadása, valamint a működő értéktárak mentorálása 

alapozta meg. A  Kultivál – Kárpát-medencei Kulturális Ifj úsági Fesztivál megva-

lósításában való részvételünkkel a külhoni ifj úsági folyamatokba kapcsolódtunk be. 

2018-ban pedig nemcsak az európai uniós forrásból megvalósuló projektjeinkben 

jelent meg hangsúlyosan a Kárpát-medencei fókusz – különös tekintettel az Ott-

honról haza projektre –, hanem elindultak a határon túli nemzetrészekre szervezett 

tanulmányutak és képzések is.

Örömünkre szolgál, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezésére 

nemcsak az anyaország szakemberei, érdeklődő fi ataljai, alkotói látogatnak el a 

Vajdaságba, a  Felvidékre, Erdélybe és Muraközbe, hanem a külhoniak is gyakrab-

ban látogatnak „otthonról haza”, s lesznek részesei a magyarságot erősítő kulturális 

együttműködéseknek. A  Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal szakembe-

rei vagy delegáltjai minden nagy szakmai rendezvényünkön, rangos műhelyünkön 

– mint a stratégiai konferenciáink vagy a Tessedik Sámuel Kollégium alkalmai – je-

len vannak, nemcsak résztvevőként, hanem előadóként is. 2018 nyarán a Magyar 

Tűzoltó Szövetséggel és a Népfőiskola Alapítvánnyal közösen hagyományteremtő 

jelleggel rendeztük meg az I. Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltózenekari Találko-

zót a magyarországi és a határon túli, magyarlakta régiókban működő önkéntes tűz-

oltózenekarok szorosabb együttműködése érdekében.

A Kárpát-medencei magyar értékközösségek elhivatottsága előtt tiszteleg a Szín 

Közösségi Művelődés 2018. évi 5. lapszáma, melyben kiemelt fi gyelmet szentelünk 

a határon túli magyarlakta területeken folyó, a  nemzeti identitást erősítő kulturá-

lis-közösségi folyamatoknak.

Egry József gondolataival kívánok Önöknek tartalmas időtöltést: „Egy nemzet-

nél nemcsak az a fontos, hogy vannak-e értékei, hanem az is, hogy vannak-e érté-

keinek megbecsülői.” – legyünk minél többen az értékeket megbecsülők táborában. 
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