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Molnár Eleonóra
Értékfeltárás Kárpátalján

A lakiteleki Népfőiskolán a kilencve-
nes évek elejétől szervezik meg a Kár-
pát-medencei magyar értékeket feltáró 
összejöveteleket, kollégiumokat, konfe-
renciákat� Az Országgyűlés által 2012 
tavaszán elfogadott, a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról szóló 
törvény létrehozta a Magyar Értéktárat� 
A külhoni magyar értéktár bővítését se-
gíti a lakiteleki Népfőiskola értékfeltáró 
programja� Ennek keretében szervezték 
meg a négy Kárpátaljával foglalkozó kol-
légiumot�

A lakiteleki Népfőiskola értékfeltáró kol-
légiumainak négy kárpátaljai program-
ját – Ung, Ugocsa, Bereg és Máramaros 
területén – az eredeti tervek szerint meg-
előzte volna az erdélyi értékfeltárás, de a 
sajátos politikai helyzet miatt előre kel-
lett sorolni az előbbieket, hiszen a stag-
náló háborús konfliktus végkimenetele 
bizonytalan� Nem akartuk kockáztatni 
a kutatás sikerét és egyben reményt, 
„feladatot” és a kutatási ösztöndíjakkal 
anyagi segítséget is próbáltunk nyújtani 
az itt élőknek, ezért az erdélyi értékfel-
tárás előtt indult el Kárpátalja feltérké-
pezése�

A Kárpátaljáról szóló néprajzi, honis-
mereti kiadványokban, tudósításokban 
szinte kötelezően megjelenik valami-
lyen formában az a kijelentés, hogy ez 
a vidék hagyományőrzés szempontjából 
privilegizált helyzetben van, hiszen föld-
rajzi és hosszú évtizedekig tartó politikai 
elzártságának, a nyugatabbra elhelyez-
kedő régiókhoz viszonyított gazdasági 
elmaradottságának, vallási és etnikai 
kontaktzóna mivoltának köszönhetően 
több archaikus hagyományelem lelhető 
itt fel� Ezen értékek megőrzése, fenntar-
tása, tudatosítása egyben a helyi ma-
gyarság megmaradásának záloga is�

A 20� század rengeteg szenvedést, meg-
próbáltatást hozott az itt élők számára� 
Két világháború, Trianon, több évtizedes 
kommunista hatalom� A háborúkban 
anyagilag és fizikailag megroppant, az 
igazságtalan békeszerződés értelmében 
az anyanemzettől elszakított, kisebb-
ségben maradt magyarság a kommu-
nizmus idején szinte totális gazdasági, 
kulturális, vallási kódváltásra ítéltetett� 
Felülírták ünnepeit, rítusait, amelyek a 
keresztény kultúrkörből eredve jellem-
zően szakrális ünnepek voltak – vallá-
sukhoz ezer szállal kapcsolódó cselek-
ményekkel, hiedelmekkel –, s egyben az 
egyéni és a közösségi identitás alapját 
szolgáltatták évszázadokig� Az utóbbi 
két évtized alatt a helyiek megpróbáltak 
kétkezi munkájukból, értéket képező 
hagyományos tevékenységekből (szőt-
tesek, kézműves tárgyak, ételspecialitá-
sok készítése stb�) és a falusi turizmus 
kiépítéséből jövedelemkiegészítéshez 
jutni, azonban az utóbbi évek háborús 
megpróbáltatásai ezt a reményt is el-
vették tőlük� A turisták elmaradásával 
a helyi termékek sem találnak piacot, 
főleg a magyar határtól távol eső vidé-
keken�



Matl Péter: Szent István király.
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Ilyen előzmények után zajlott le 2015 
tavaszán (május–június) és a nyár végi, 
ősz eleji időszakban (augusztus–októ-
ber) a négy régió magyar településeinek 
a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és a 
Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület által 
szervezett értékfelmérő kutatása� Az ér-
tékfelmérő kutatások tervezésénél célul 
tűztük ki, hogy a kutatás résztvevői fő-
leg anyaországi egyetemek, főiskolák di-
ákjaiból, tanáraiból és hozzájuk kapcso-
lódó szakemberekből kerüljenek ki� Ezt 
a drávaszögi-szlavóniai kutatásnál min-
den további nélkül teljesíteni tudtuk, 
azonban Kárpátalján sajátos helyzettel 
találtuk szembe magunkat� A háborús 
konfliktus, a gazdasági nehézségek és a 
személyek biztonságát is érintő veszély-
helyzet miatt csak egy kisebb delegáció 
utazott ki az anyaországból a területre, 
és a kutatás nagy részét a helyiek be-
vonásával végeztük el� Több évre vissza-
nyúló szakmai kapcsolatunk van a Kár-
pátaljai Népfőiskola Egyesülettel, akik 
a II� Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola e témában járatos tanáraival, 
diákjaival, az egyesület tagjaival, támo-
gatóival közösen vállalták az értékfelmé-
rést� A tanárok és diákok családtagjai is 
bekapcsolódtak a munkába, így a tény-
leges kutatási ösztöndíjban részesült 
személyeken túl sok önkéntes csatlako-
zott� A helyiek nagyon örültek, hogy az 
anyaország részéről érdeklődnek a szo-
kásaik, értékeik, életük iránt és ebben 
a kutatásban, az értékgyűjtésben látják 
magyarságuk megtartásának és gazda-
sági helyzetük javításának lehetőségét�

A kárpátaljai kollégiumok szakmai ve-
zetését Molnár Eleonóra tanár, neve-
lésszociológus, a Kárpátaljai Népfőis-
kolai Egyesület elnöke végezte� Legfőbb 
segítői – Balogh Lívia nyelvész, dr� Kész 
Margit és Kész Barnabás néprajzkuta-
tók, a II� Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola oktatói – biztosították ku-
tatásunk szakmai színvonalát� 

A kutatás első szakaszában a kérdező-
biztosok a terület napjainkban is gaz-
dag kulturális és gazdasági hagyomá-

nyait térképezték fel egységes kérdőívek 
alapján� A kérdőívek a hagyományos 
ünnepekre, népszokásokra, a szövegfol-
klórra (népdal, népmese, ballada, mon-
da, betlehemes játék, archaikus ima), 
az ünnepi és hétköznapi táplálkozási 
szokásokra, a gazdálkodás különböző 
szegmenseire, a népi kézművességre és 
kisiparra, a nyelvjárási sajátosságokra, 
a népi építészet jellegzetességeire, va-
lamint a nemzeti és lokális identitásra 
fókuszáltak, megjelölve az adatközlő ne-
vét és lakcímét� A kérdőívek felépítése 
és a benne szereplő kérdések minden 
értékfeltáró kollégiumban azonosak, 
így a kapott anyagból egy egységes, Ma-
gyarország határait körülölelő adatbázis 
hozható létre�

A feljegyzett adatokat sikerült megha-
tározott szempontú adatbázisba ren-
dezni, létrehozva a kárpátaljai értékek 
táblázatban összesített jegyzékét, amely 
a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és a 
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Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület ar-
chívumában megtalálható és hozzáfér-
hető� 

A régiókat kisebb körzetekre osztva min-
den körzetben körzetfelelősöket kinevez-
ve indult el a kutatás� A körzetfelelősök 
a körzet nagysága által meghatározott 
számú kérdezőbiztost jelöltek ki a kér-
dőívek kitöltésére� A kutatási tapaszta-
lat birtokában levonható a következte-
tés, hogy a magyar lakosság életmódját 
tekintve nagy változáson ment keresztül 
az elmúlt évtizedekben, mégis rengeteg 
szellemi és tárgyi értéket tartott életben 
és tudhat magáénak� A kutatott teljesen 
vagy többségében magyar falvak lakosai 
erősen ragaszkodnak nemzeti gyökere-
ikhez, az ezt tápláló intézményekhez: a 
templomhoz és az iskolához� 

A kárpátaljai kollégiumok két részben, 
párhuzamosan indultak el a térségben: 
az ungi és az ugocsai, illetve a beregi és 
máramarosi terepfelmérések egy időben 
történtek� A második szakaszban a kér-
dezőbiztosok által korábban, az adott 
településen kijelölt kiemelkedő tudású, 
illetve különleges tárgyi emlékkel bíró 
személyeket keresték meg� Ekkor ké-
szítettek velük mélyinterjút, vagy be-
szélgettek kötetlenül, fotóztak, kéziratos 
emlékeket, füzeteket szkenneltek be� A 
felvett hanganyag szó szerinti lejegyzé-
se, a fotók tematikai besorolása, leírása 
megtörtént�

A kárpátaljai értékfeltáró kollégiumok 
munkája az alábbi településeket érin-
tette:

Ungi Kollégium: Bátfa, Botfalva, Csap, 
Császlóc, Eszeny, Gálocs, Homok, Ke-
tergény, Kisdobrony, Kisgejőc, Kisszel-
menc, Koncháza, Korláthelmec, Minaj, 
Nagydobrony, Nagygejőc, Őrdarma, 
Palágykomoróc, Palló, Rát, Sislóc, Sza-
lóka, Szürte, Téglás, Tiszaágtelek, Ti-

szaásvány, Tiszasalamon, Tiszaújfalu, 
Ungtarnóc, Ungvár (Ungvári járás), Bar-
kaszó, Beregrákos, Csongor, Dercen, 
Fornos, Izsnyéte, Munkács, Szernye 
(Munkácsi járás)�

Ugocsai Kollégium: Akli, Aklihegy, 
Batár, Csepe, Fancsika, Feketeardó, 
Feketepatak, Fertősalmás, Forgolány, 
Gödényháza, Gyula, Karácsfalva, Király-
háza, Mátyfalva, Nagypalád, Nagysző-
lős, Nevetlenfalu, Péterfalva, Tekeháza, 
Tiszabökény, Tiszaújlak, Tiszakeresz-
túr, Tiszaújhely, Tivadarfalva, Salánk, 
Verbőc�

Beregi Kollégium: Badaló, Bakos, Ba-
lazsér, Bátyú, Bene, Beregújfalu, Be-
regszász, Borzsova, Bótrágy, Csetfalva, 
Csoma, Csonkapapi, Déda, Gát, Gecse, 
Gut, Halábor, Harangláb, Hetyen, Já-
nosi, Kaszony, Kigyós, Kisbégány, Ma-
csola, Muzsaly, Nagybégány, Nagybereg, 
Oroszi, Papi, Rafajna, Som, Újbátyú, 
Vári, Zápszony�

Máramarosi Kollégium: A Felső-Tisza 
vidék magyarok által főleg szórványban 
lakott települései: Aknaszlatina, Gyer-
tyánliget, Huszt, Körösmező, Nagybocs-
kó, Rahó, Técső, Visk�

Összesen tehát 106 magyarok által la-
kott település értékeinek feltérképezé-
sére került sor� A közel ötszáz kutató 
10 078 darab kérdőívet töltetett ki sike-
resen�  A második körben több száz órá-
nyi hanganyag és rengeteg kép készült� 
Az eredmények összefoglalásaként Nép-
főiskolai Füzeteket jelentettünk meg, az 
adatok elemzését követően pedig a kö-
zeljövőben szeretnénk, ha minél több ér-
ték bekerülhetne a külhoni nemzetrész 
értéktárába�

A kutatás során feltárt értékekről és 
értékőrzőkről négy Népfőiskolai Füzet 
nyújt részletes beszámolót�




