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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Hajnal ViktorHajnal Viktor

Gombos-Bogoján közös összefogás 
eredménye az értéktár létrehozása*

Kezdetek és az értéktár 
megalkotása

Gombos Nyugat-Bácska Duna 

melletti kis faluja, ahol egy kis 

magyar közösség, a  századokon át 

tartó betelepítések, a  komp majd 

a vasút hozta forgalom teljesen 

egyedülálló népi kultúrát hozott 

létre. Az Arany János Magyar Mű-

velődési Egyesület fő célja ennek a 

kultúrának az ápolása és bemuta-

tása. Gombos hagyományőrző kö-

zösség, ahol még a ’70-es években 

is sokan népviseletben jártak, és a 

hagyományok jelentették az élet 

természetes közegét. A  századfor-

dulóra azonban kiderült, hogy ez 

a sok tudás, a  népi élet színfoltjai 

nyomtalanul eltűnhetnek. Ezt is-

mertük fel az egyesületben, és fő 

célkitűzésünk lett egy tájház létre-

hozása, hogy ott gyűjtsük össze a 

még fellelhető értékeket. E  gondo-

latok 2010-ben egy ingatlan meg-

vásárlása után valóságos alakot 

kezdtek ölteni, és ezek jelentették 

közösségünkben az országszerte 

meghirdetett Értéktár mozgalom 

eszméjének csíráját.

Ilyen előzményekkel kezdte 

meg működését a Gombosi Ér-

téktár Bizottság 2015 novemberé-

ben – Vajdaságban az elsők között. 

A  bizottság tagjai a falu civil szer-

vezeteinek képviselőiből, a  tájház 

és az egyesület tagjaiból, a  gom-

bosi önkéntes tűzoltók tagjai közül, 

a  plébánia és a méhészegyesület 

képviselőiből, valamint a helyi ön-

kormányzatból kerültek ki.

Az első kérdőívezések kudarca 

beláttatta velünk, hogy egy elsőd-

leges lista alapján kell bővítenünk 

az értéktárunkat, és így irányítani 

a beszélgetést, hogy feltérképez-

hessük, a  bizottsági tagok által 

összeállított lista mennyire állja 

meg a helyét a közösségben, és 

hol kell bővíteni vagy pontosítani. 

2015. november 28-án indult meg 

a munka, melynek eredményeit 

2016. június 16-án elküldtük a Vaj-

dasági Magyar Értéktár Bizottság 

alakuló gyűlésére is.

A  2016 nyarán megnyert pá-

lyázat ösztönzésére szeptemberre 

listába szedtük értékeinket, majd a 

listát még egyszer átnéztük, beszél-

getéseket folytattunk, és egy irányí-

tott kérdőívezés segítségével továb-

bi értékeket javasoltunk felvételre. 

Ekkor már látszódott, hogy a lista 

folyamatos bővítése helyett a to-

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

A falu
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vábbiakban inkább a listán szereplő 

értékek minél alaposabb kutatásá-

ra, dokumentálására és tudásunk 

bővítésére kell összpontosítanunk.

Egy közös munka 
momentumai – egy 
nyertes pályázat ered-
ményei testvértelepü-
lésünkkel, Ballószöggel 
(2017 nyara)

A számos közös program és ki-

állítás helyett most inkább azokról 

az eredményekről írnék, amelyek 

a további munkát segítik, és előre-

vetítik az előttünk álló feladatokat. 

A  kiállítási kellékek beszerzése, il-

letve több népviseleti darab felújí-

tása és rendbetétele nagy lépést 

jelent számunkra, mert egyesüle-

tünk mindeddig nem rendelkezett 

komplett öltözettel, amelyet kiállít-

hatnánk, vagy kiállítás céljára köl-

csönadhatnánk. A  Tamaskó-em-

lékszoba megvalósításának öröme 

sem tartott sokáig, mivel hama-

rosan rájöttünk, hogy mennyire 

keveset tudunk a két világháború 

közti vajdasági magyar közösség e 

jeles alakjáról, aki sok mindennek 

az elindítója volt.

A  lista elkészültével egy hatal-

mas munka tárult elénk, amelynek 

elvégzését az elkövetkező idők fel-

adatának tekintünk.

Két közösség találkozása, 

együttműködése mindig érdekes, 

és ez így volt a mi esetünkben is, 

amikor egy teljesen „új” közösség 

(Ballószög 1954-ben lett önálló 

község) és a közelmúltig a hagyo-

mányokban élő közösség, Gombos 

találkozott. A  módszerek átbeszé-

lése után az értéktár pontosításá-

ban, az értékek kategorizálásában 

kaptunk tanácsokat. A  hasznos 

tapasztalatcsere által megláttuk, 

hogyan tudjuk mi mindazt fel-

használni, amit már a ballószögiek 

megcsináltak.

Kiadvány

A  pályázat révén sikerült első 

ízben összegyűjteni és egy kiad-

ványba szedni az értékeinket. A kis 

kiadvány nagy sikert aratott a kö-

zösségben. Most láttuk csak igazán, 

hogy ezeket az értékeket nem is-

merjük teljességükben. Ami termé-

szetes számunkra, azt leírni és be-

mutatni már sokkal nehezebb. Ab-

ban a közösségben, ahol még bele-

születtünk a hagyományokba – és a 

szokások, a  történetek szájról-száj-

ra terjednek – egy sokszínű, több 

variációból összeálló tudáshalmaz-

ból kellett leszűrni és átadni a hi-

A templom

A tájház
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teles információkat az olvasónak. 

E kiadvány létrejöttét azért tartjuk 

értékfeltáró munkánk legfontosabb 

momentumának, mert ezáltal meg-

indultak a kutatások, gyűjtések. Az 

is teljesen világos számunkra, hogy 

az eddig összegyűjtött anyag nem 

végeredmény, hanem további fel-

adatok sokaságát jelenti.

A tájház és a gombos- 
bogoja.com

Mindkét elem a tudás tárhá-

za lett: míg a tájház a maga valója 

mellett a felkutatott és feldolgozott 

tárgyi emlékek tárháza, addig a 

weboldal az írott és hangzó anyag 

kutatásának eredményeit foglalja 

össze.

A  2010. évben megvásárolt in-

gatlan nagyobb felújítások után 

magába tudja fogadni a gyűjte-

ményt, és további termeket biztosít 

azon tárgyi emlékeknek, melyek 

méltón őrzik ennek a közösségnek 

a múltját, és tovább tudják vinni a 

jövőbe. A  tisztaszoba berendezé-

se rámutatott arra, hogy a tájház 

kínálatát – ahol csak némán tud-

juk bemutatni a tárgyakat – több 

tevékenységgel kell kiegészíteni. 

A  weboldal kezdetleges beindítása 

és kezdetleges felületei egyelőre 

még nem mutatják azt a szervezési 

munkát, amely hosszú távú célunk 

lenne: több fi atal népművész, tánc-

oktató, népzenész vagy más terüle-

ten kutatásokat végző fi atal mun-

káinak helyet adni.

Fogyatkozó közösségünk ön-

magában nehezen tudja tovább-

ra is fenntartani ezt az örökséget, 

ezért is nyitott a közösség, hogy ez 

a tudás, népi színvilág megmarad-

jon, és örökké hozzáférhetővé vál-

jon azok számára, aki érdeklődik 

utánunk, gombosiak után, Bogoja 

után, a falunk és az értékeink után.

A néptáncegyüttes zászlója

HAJNAL VIKTOR Gomboson született és nőtt fel. Büszke rá, hogy egy hagyományőrző 
közösség tagja. Bár a gimnázium után az építőmérnöki szakot írta be, és így egy időre 
távol maradt falujától, 2009-ben ő lett a gombosi Arany János Magyar Művelődési Egye-
sület elnöke. Az azóta elért eredmények közül jelentősnek tartja, hogy 2010-ben sikerült 
megvásárolni egy ingatlant a tájház kialakítására, majd 2013-ban Gombos lehetett az 50. 
Gyöngyösbokréta és 37. Durindó házigazdája, melyen 900 és 1700 résztvevőt láttak ven-
dégül. Már a kezdetektől foglakoztatta, majd egyre fontosabbá vált számára a helyi érté-
kek megőrzése. A gombosi Arany János Magyar Művelődési Egyesület elnökeként úgy 
látja, hogy a következő nagy feladat, amely egyben a közösség nagy próbatétele is, hogy a 
fi atalok a mai kor megváltozott feltételei közt is magukévá tegyék elődeik hagyományait.




