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Néhány nappal e lapszámunk zárása előtt alakult meg a 
Bihar megyei Értéktár Bizottság, a különböző szintű, hierar-
chikusan szerveződő értékgyűjtő testületek egyikeként. 
Ezek a bizottságok igazából úgy működnek, mint a különbö-
ző ligákba szervezett labdarúgó-bajnokságok, hiszen a helyi, 
megyei értékek közül kiemelkedő jelöltek érhetik el a táj-
egységi, majd a külhoni nemzetrészi, esetünkben az erdélyi 
szintet, s válhatnak az adott értékek az elit klub tagjaként 
hungarikummá. (Egyelőre az egyetlen ilyen példa Torockó 
épített öröksége – méltán.)

Amint a váradi értéktár bizottság alapító találkozóján 
elhangzott – ahol jó félszáznyian képviseltek különböző 
intézményeket, önkormányzatokat, szakmai és civil közös-
ségeket a Partiumi Keresztény Egyetem egyik előadótermé-
ben –, a most formálisan létrejövő értékkereső igazából nem 
jelent újdonságot, hiszen a maguk szakterületén a megjelen-
tek közül jó páran évek, évtizedek óta dolgoznak különböző 
jellegű eszmei vagy kézzelfogható értékek – mint a Nagyvá-
rad esetében különösen fontos épített örökség – ismertebbé 
tételéért, tudatosításáért rendezvények, kiadványok, emlék-
jelek hagyása által.

Ami a megnevezendő értékek sokféleségét illeti, ez némi 
kockázattal is jár, hiszen könnyen eshetnek, eshetünk abba 
a hibába, hogy össze nem mérhető, ezért igazán össze nem is 
mérendő értékeket helyezünk ugyanarra a polcra, mond-
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juk, egy korszakos művészünk élet-
művét valamely egytálétellel. A 
másik gyakori eset, hogy azt gondol-
juk: ami régi, az máris magától érte-
tődően értékes – pedig legfeljebb 
csak érdekes –, s ami múlt, az csak 
dicső lehet, ezért az aranykönyv lap-
jaira illesztendő. Ezzel párhuzamo-
san nem kevesen hajlamosak legyin-
teni a ma teremtett értékekre. Ezért 
is túlzó az értéktárakkal kapcsolat-
ban a múlt emlegetésének túlsúlya, 
különösen akkor, ha az is cél, hogy a 
fiatalok érdeklődését is felkeltse ez a 
kezdeményezés, s hogy senki ne 
kötelező feladatként tekintsen a rész-
vételre.

A lényeg tehát, hogy bihari értékeink 
felmutatásakor ne féljünk jelenünk-
re is ugyanolyan büszkén gondolni, 
mint múltunkra. Igaz, ennek az is a 
feltétele, hogy ismerjük is azokat az 
értékeket, amelyek itt és most jön-
nek létre. Még akkor is, ha tudjuk, az 
érték időtállóságához a Körösön is 
sok víznek kell lefolynia.


