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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Sándor EditSándor Edit

Hosszú az az út, 
mely az értékekig vezetett, 

avagy „Gyökerek tartják az ágat”*

Életünkben minden dolog, 

tárgy, társ, egészség akkor válik ér-

tékké, értékessé, amikor elveszítet-

tük, vagy jó úton vagyunk elveszté-

se felé.

Minden közösség tisztában kell 

legyen értékeivel, légyen az szelle-

mi, tárgyi, személyi, építészeti, ter-

mészeti, kulturális érték.

Első alkalommal 2008-ban ke-

rültem kapcsolatba az „értékkel”, 

amikor Márton Áron püspök úr 

tiszteletére a közösség emlékkiál-

lítást, múzeumot szeretett volna 

létrehozni. Régi fényképek, íratok 

gyűjtésére, feldolgozására kértek 

fel. A  múzeumot 2010. október 

közepén, a püspök úr halálának év-

fordulójára avatták fel.

A  fényképekbe valósággal be-

leszerelmesedtem, a  gyűjtés foly-

tatódott és Múltidéző címmel ki-

állítást készítettünk az összegyűlt 

anyagokból, és zenés, táncos fel-

dolgozásban jártuk végig elődeink 

életét a születéstől a halálig. Élet-

történetek is elhangzottak, ame-

lyek az évek során mesévé szépül-

tek. Sírva, nevetve lehetett – és 

lehet ma is – csak végig hallgatni 

őket.

Mesélőfalu honlap 
született

S  ha mese, akkor csíkszentdo-

mokosi mesék. A közösség 17 mese-

mondója az 1930-as években Belati-

ni Braun Olgának mondott meséket, 

amelyekből 2013-ban meséskönyv 

készült: Estefi a, Éjfélfi a, Hajnalfi a 

címmel. Egyiküket, Albert And-

rást, a  mesemondót, Péter László 

magyarországi történész Benedek 

apóhoz hasonlítja, s  a legnagyobb 

székely mesemondónak kiáltja ki. 

2012-ben mi is mesemondóink nyo-

mába eredtünk, közösségi progra-

mok keretén belül mesemondóink 

életéről, meséikről beszéltettük az 

idősebbeket, közzé tettük azokat, és 

megismertettük a mesékkel a fi ata-

labbakat. A  tevékenységekről tudó-

sítottunk, a  meséket megosztottuk, 

az élettörténeteket elérhetővé tet-

tük a www.meselofalu.ro honlapon.

A  „meséltetést”, a  fényképek 

gyűjtését nem hagytuk abba, nap-

jainkban is folyik a munka.

Meséink, élettörténeteink ha-

táron túlra is eljutottak: 2015-ben 

kilenc európai országgal a mesélte-

tés módszereivel ismerkedtünk, jó 

gyakorlatainkat mi is megosztottuk 

a „Mesévé szépült élettörténetek” 

elnevezésű program kapcsán. Ér-

tékkereső út volt, csak még nem így 

neveztük. Hagyományos ételeink, 

lakodalmas szokásaink nyomába 

eredtünk, a  kézzel hímzett, viselet-

hez használatos kendők elkészítési 

módjáról, körülményeiről is tudo-

mást szereztünk. Bevált, régi gyógy-

módokkal ismerkedtünk, „Rózsafü-

zér-társulatok” (egyházi csoportok) 

működéséről, generációkról gene-

rációra való átörökítéséről is hall-

hattunk. A nők helye és szerepe sem 

volt elhanyagolható tény a múltban: 

tanulni, dolgozni, családot nevel-

ni, háztartást vezetni így együtt, az 

ötvenes években jött divatba. Fellel-

tározott „értékeinket” bemutattuk 

a közösségnek, petróleumlámpa fé-

nyénél, hagyományos ételeink kós-

tolásával idéztük a múltat.

Közös pályázat Ma-
gyargéc településsel

Az út lassan az igazi értékkere-

sés fázisához érkezett. Magyargéc 

község 2016-ban partnernek kérte 

* A cikk másodközlése a Nemzeti Művelődési Intézet gondozásában megjelent „Minden értéknek legyen közössége!” – Érték-
feltáró jó gyakorlatok című kötetben (2018, Budapest) található írásnak.
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fel Csíkszentdomokost értékkere-

ső útjára, és „Mire vagyok büszke 

Csíkszentdomokoson?” címmel el-

indult a munka.

Kérdőívek sokasága, értékeink 

megnevezése, leírása, lerajzolása, 

azok bemutatása a közösség ere-

jéből jött létre. A  bemutató Szent 

Domokos Napján, 2016. augusz-

tus 8-án volt. Megtalált értékein-

ket felsorakoztattuk: Márton Áron 

püspök úr, a  „nagy” püspök, ki so-

kaknak példaképe, a  Csíkszentdo-

mokosi Római Katolikus templom 

a középkorból megmaradt keresz-

telő kútjával, maga a népviselet, az 

úgynevezett székelyruha, amelynek 

ma már kinevezett ünnepnapja is 

van április utolsó vasárnapján. De 

itt van a Nagy-hagymás hegység 

vonulatából őrként ránk vigyázó 

Egyeskő, ahová turisták, hegymá-

szók ezrei látogatnak el, a ma már 

ritkábban fellelhető székelykapuk, 

amelyek mintájára ma már épülnek 

újak is. Továbbá a Garados dom-

bon megtalálható cserevirág, azaz 

henye-boroszlán, amely védett 

növénynek számít, a  csíkszentdo-

mokosi mesék, amelyek több 1000 

oldalon jelentek meg, festett bútor-

darabok, amelyeket kincsként őriz-

nek tulajdonosaik, Kurkó Gyárfás 

„Nehéz kenyér” című regénye, ame-

lyet ma már nem csak az időseb-

bek, de a fi atalok is olvasnak.

A  sor folytatódik – jó úton já-

runk, jártunk 2017-ben is, amikor 

Tamási Áron születésének 120. 

évfordulója kapcsán programso-

rozatot indítottunk el. Kerestük a 

múlt értékeit, ismerkedtünk elő-

deink nehéz életével, fényképeket, 

„domokosi szavakat” keresve. Több 

mint 1200 szó gyűlt össze. Közös-

ségi összefogás hozta meg a sikert. 

Erdei nap és erdei olimpia keretén 

belül tanulhattak a gyerekek, mé-

rették meg magukat, ismerhették 

meg a sajt készítésének módját, és 

élvezhették Ábel vendéglátását.

Idén hungarikumokkal ismer-

kedtünk és ismerkedünk, saját ér-

téktotót állítva össze, „meséltetve” 

a  közösség hagyományőrzőjét, aki 

a kendermag elvetésétől a reszelt 

levesig vezetett bennünket.

A  tapasztalatok tükrében, a  kö-

zösség erejében bízva március 

hónaptól Mátyás király nyomába 

eredtünk – megismervén őt újabb 

értékek birtokába jutunk, jutha-

tunk.

Hosszú ez az út, s talán nem is 

lesz soha vége. A  fák gyökerei is 

mélyre nyúlnak, hisz azok tartják 

az ágakat. Mi is kutatjuk a múltat, 

hisz ismervén azt, könnyebb lehet 

a jelen, szebb a jövő.

SÁNDOR EDIT, a csíkszentdomokosi községi könyvtár könyvtárosa 1990-től látja el fel-
adatát. A könyvtárosi munka mellett népneveléssel, közösségi feladatokkal is foglakozik. 
Már a kilencvenes évek elején fontosnak tartotta a néptánc oktatását, a  hagyományőr-
zést, gyermekszínházat hozott létre, felnőtt képzési alkalmakat szervezett, népmese órá-
kat tartott. Minden közösségi feladat megtalálja, részt vállal benne. Felelős szerkesztője a 
helyi újságnak és a meselofalu.ro honlapnak. Értéket keres, teremt.




