
23Értékközösségek a Kárpát-medencében

Dolinai ZsuzsannaDolinai Zsuzsanna

Csap – Kárpát-medencei 
együttműködés az értéktár 

létrehozása során
Csap település a magyar-uk-

rán-szlovák hármas határ mentén 

fekszik Kárpátalján. 1991-től ké-

pezi Ukrajna részét Csap, mint az 

ország legnyugatibb városa. A  te-

lepülésen közel 8000 fős lakosság 

él, melyből 4000 fő a magyar kö-

zösség.

Értékfeltáró kutatások 
Kárpátalján

A  Kárpátaljai Népfőiskolai 

Egyesület 2012-től végez érték-

feltáró kutatásokat, aktivistákkal 

strukturált kérdőívek és mélyin-

terjúk segítségével: ez 10 078 db 

kérdőívet és több száz órányi hang-

anyagot jelent. Esetünkben mindez 

civil kezdeményezésre történt, az 

értékfeltáró munkában, kutatásban 

az önkormányzattól semmilyen 

támogatást sem kaptunk. Csapon 

az értékfeltárási kezdeményezés 

Molnár Eleonóra, a  Kárpátaljai 

Népfőiskolai Egyesület elnökéhez 

és Balogh Lívia, az Egyesület alel-

nökéhez köthető, aki a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség Csapi 

Alapszervezetének elnöke is.

A  Kárpátaljai Magyar Kulturá-

lis Szövetség, a MÁÉRT tagjai és a 

Hungarikum Bizottság kezdemé-

nyezésére alakult meg a Kárpátaljai 

Értéktár Bizottság 2013-ban, s  ezt 

követően kutatói kollégiumok jöt-

tek létre. Széleskörű települési ér-

ték/hagyomány adatbázist sikerült 

létrehozni, magyarországi példa 

alapján. Meg kell említeni, hogy 

nagy eltérés van a magyarországi 

Hungarikum feltárás és a külhoni 

érték/hungarikum feltárás között. 

Magyarországon a Hungarikum 

törvény nyújt biztos keretet a ku-

tatások és értékfeltárások számára, 

kormányrendeletek által országos 

szinten kivitelezhető, ez külhon-

* 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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ban, esetünkben, Kárpátalján, ez 

civil kezdeményezés által történt, 

önkéntes alapon, függetlenül az 

önkormányzatoktól. A  kutatások-

ban nagy szerepe van a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetségnek, 

amely a magyar közösségek minden 

korosztályát meg tudja mozgatni, 

a civil szervezetek és az önkéntesek 

munkájának köszönhetően. A  civil 

kezdeményezés ékes példája Csap 

Település Értéktárának létrehozá-

sa, mely a nyugdíjas korosztálytól 

kezdve a fi atalokon át mindenkit 

bevont az értékfeltárásba. A kutatás 

során rájöttünk, hogy az értékfeltá-

rás mellett a legnagyobb feladatunk 

a néphagyományok a továbbvite-

le. Segített közösségünk múltjának 

megismerésében, és támogatta az 

egy közösségben való gondolkodást.

Kárpát-medencei 
együttműködés

A Hungarikum pályázat keretén 

belül lehetőség nyílt a Kárpát-me-

dencei kapcsolatok elmélyítésé-

re, hiszen a délvidéki Kupuszina, 

a  magyarországi Vasvár és Csap 

együtt nyertek a pályázaton. Közös 

célunk volt, hogy jobban megis-

merjük az anyaországi és külhoni 

értékeket, egymás értékeit, nyílt 

közösségként munkálkodjunk, és 

egyre több embert vonjunk be az 

értékfeltáró mozgalomba. Érték-

őreinknek, a gyerekeknek lehetősé-

gük nyílt betekintést nyerni egymás 

élő hagyományaiba, szokásaiba, 

gasztronómiai különlegességekbe.

A  kupuszinai látogatás során 

a helyi hagyományvilág részesei 

lehettünk. Egymás épített kultu-

rális örökségeit ismerhettük meg, 

párbeszéd alakult ki, eszmecsere, 

amely hozzájárult ahhoz, hogy tel-

jes mértékben azonosulni tudjunk 

a látottakkal. Fontos volt a kuta-

tások szempontjából, hiszen össze 

tudtuk hasonlítani településeinken 

végzett kutatások módszertanát, és 

sok esetben hozzájárult az ered-

ményes munkához. 2016 nyara 

nagy mérföldkő volt, megtartot-

tuk az első Értéknapot Csapon, és 

Nagydobronyban is megalakult az 

értéktár. Fontosnak tartjuk, hogy 

egy zömében magyar település 

ismerje meg a múltját, hagyomá-

nyait, nemzetének értékeit, hiszen 

ezek által tudunk csak munkálkod-

ni magyarságunk jövőjén. A  civil 

kezdeményezés jó példája a Csapi 

Értéktár Bizottság megalakulása, 

amely az első volt Kárpátalján, és a 

KMKSZ Csapi Alapszervezete, va-

lamint a Kárpátaljai Népfőiskolai 

Egyesület által jött létre.

Csap Település Érték-
tárnak bemutatása

A  csapi értéknapon mintegy 

39 érték került be a helyi értéktár-

ba. „Nagymamáink kincsei” cím 

alatt az iskola étkezdéjében a ku-

kólevest, a  madártejet, a  sárgatú-

rót, a tormaleveles darás káposztát, 

Györke Gabriella (Elluska) húster-

mékeit (a hölgy szintén szerepel az 

értéktárban), valamint az aranyga-

luskát, a csörögét kóstolhatták meg 

az érdeklődők.

Az épített örökségek közül 5 

(110 éves parasztház, Csapi Ró-

mai Katolikus Templom, Csapi 

vasúti állomás, Csapi vasúti átrakó 

és mozdonyfordító, Sztálinizmus 

áldozatainak emlékműve), a  gaszt-

ronómiai különlegességek közül 

20 (angyalbögyörő, aranygaluska, 

csipkedli paszuly, habart paszuly, 

káposztás paszuly, korhely leves, 

Csapi értéknap Györke Ella hentes
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lapcsánka, kukóleves, csöröge, sa-

vanyú káposztás, puliszka, táska 

leves, tepertős pogácsa, tojás leves, 

tormaleveles, daráskáposzta, túrós 

lángelőtt, madártej, mákos túrós 

bubájka, pezsgős pogácsa, rántott 

leves, sárga túró) kulturális örökség 

kategóriában 5 (cigány betlehemes, 

disznótor, Luca napi kapulopás, 

májusfa állítása, temetkezési szoká-

sok) a természeti környezet kincse-

iből 2 dolog (Morotva, Tisza töltés) 

került be a helyi értéktárba. Ezeken 

kívül – mestersége, hagyomány-

őrző tevékenysége révén – 7 helyi 

lakos (Berczik Péter, Györke Ella, 

Dzjapko Zsuzsanna, Juhász Miklós, 

Lippei Rudolf, Sütő Mária, Sza-

bó Beáta) is az értéktár része lett. 

A helyi ételkülönlegességekből Vas-

várral és Kupuszinával közösen egy 

receptes füzet kiadását is tervezzük.

Szintén megkóstolhatták a 

vendégek az értéktárban szereplő 

Juhász Miklós gulyását is, aki nem-

régiben bronzérmet nyert a Kár-

pát-medencei Halászléfőző Magyar 

Bajnokságon.

Nagy érdem, hogy az évben 

újra megszólalt a csapi római ka-

tolikus templom orgonája, amely 

több mint 70 évig nem szólt, ez is 

egyike a csapi magyar értékeknek.

Értéknap Nagydob-
ronyban

A  nagydobronyi értéknapot 

konferencia keretén belül tartot-

ták meg, a  kutatások eredményei 

bekerültek az Értéktár adatbázis-

ba. A konferencia lehetőséget adott 

arra, hogy a Népfőiskolai Egyesület 

értékfeltáró munkáját intézményes 

keretek között mutassák be.

Az értéknapok létrehozása 

megmutatta, hogy milyen sokszínű 

a magyar kultúra itt a Kárpát-me-

dencében, megőrizve egyedülál-

lóságát a szláv környezet ellenére 

is. Magyarország, ezen belül is a 

Lakiteleki Népfőiskola és a Hunga-

rikum pályázatok támogatása nél-

kül nem valósulhattak volna meg 

értékfeltáró törekvéseink, és nem 

sikerült volna ilyen gyümölcsöző 

kapcsolatot kiépíteni Kupuszinával 

és Vasvárral.

A  munka nem fejeződött be, 

most kezdődik csak igazán. Ka-

matoztatni tudjuk a megszerzett 

tapasztalatokat úgy, hogy ne csak 

értékfeltáró kutatásokat végez-

zünk, hanem, ami ennél is fonto-

sabb, értékmentéssel foglalkoz-

zunk: hogy minden értéknek le-

gyen közössége.
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