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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Huszár LászlóHuszár László

Digitális értékgyűjtés a Felvidéken
– a felvidéki települések értéktárainak 

módszertani segítése*

Értékek gyűjtése, digi-
talizálása – intezet.sk, 
csemadok.sk

A  Csemadokban fokozatosan 

kialakuló szakmai intézet (2004-

2007) már 2006-ban megkezdte 

Ág Tibor népzenei publikációinak 

digitalizálását, majd ezek digitális 

publikálását, amelyhez 2013-ig fo-

kozatosan további adatbázisokat 

csatolt a népművészeti, közműve-

lődési gyűjtések feldolgozása so-

rán. Az intézmény jogi helyzetéből 

adódó névváltozások során ezek 

az adatbázisok is szerkezeti válto-

zásokon estek át, s egyre inkább a 

településekhez kötődtek. Ezt a fo-

lyamatot két gondolat erősítette: az 

egyik, emlékek és értékek mentése 

a generációk számára (nagyszüle-

inktől örököltük, unokáinknak ké-

szítjük); a másik, hogy hogyan tud-

juk az értékeket elérhetővé tenni a 

jövő generációi számára?

A  Hungarikum törvény mó-

dosítása előtt már kialakítottuk a 

Felvidéki település-mustra adatbá-

zis összesítőnket, amely a telepü-

lésekre koncentrált adatbázis ösz-

szefoglalónkat jelenti. 2015-ben a 

Felvidéki Értéktár Bizottság (FÉB) 

megalakulása idején éppen ez a 

„digitális háttér” emelte be a Szlo-

vákiai Magyar Művelődési Inté-

zetet az alapítók közé, s  jelölte ki 

az értéktár mozgalom intézményi 

hátterének.

A  FÉB tevékenységének bein-

dulása után megkezdődött a te-

lepülési-, tájegységi értéktárak és 

bizottságok megalakítása, ezzel 

együtt a ma még a helyi közösségi 

emlékezetben élő értékek feldolgo-

zása.

A FÉB 2015. októberi megalaku-

lása óta 10 tájegységi és 36 települési 

értéktár bizottság jött létre, mintegy 

110 települést összefogva, amelynek 

eredményeképpen 87 települési ér-

ték, 23 tájegységi érték, 28 felvidéki 

érték lett a Felvidéki település-must-

ra adatbázis összesítőbe regisztrálva, 

illetve 9 a magyar nemzeti értéktár 

kategóriába javasolva.

* 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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Értékközösségek a Kárpát-medencében

Huszár László

Felvidéki település- 
mustra adatösszesítő

A  Felvidéki központi értékre-

giszter digitálisan a Felvidéki tele-

pülés-mustra összesítőben jelenik 

meg, 24 a településekhez kacsoló-

dó adatbázis tartalmaként az alábbi 

kategóriákban:

1. HAGYOMÁNYOK

Szöveges gyűjtések / Szlová-

kiai Magyar Népzenei Adatbázis 

/ Népzenei gyűjtések adatbázisa 

/ Szlovákiai Magyar Szövegfolk-

lór Archívum / Szlovákiai Magyar 

Néptánc Adatbázis / Népi játékok / 

Kvízek / Felvidéki magyar értéktár

2. JELEK

Emlékhelyek a Felvidéken / Pub-

likációk / Folyóiratok / Rendezvé-

nyek, ünnepélyek / Csemadok fotó-

archívum / Régi fotók a Felvidéken

3. KÖZÖSSÉGEK

Csemadok szervezetek meg-

alakulása / Csemadok alapszer-

vezetek / Művészeti együttesek / 

Csemadok területi választmányok / 

Könnyűzenei együttesek / Értéktár 

Bizottságok

4. SZEMÉLYISÉGEK

Országos rendezvények ered-

ményei / A  Szövetség személyisé-

gei, kitüntetettjei / Jeles felvidéki 

személyiségek / Kézművesek adat-

bázisa

5. SZLOVÁKIAI MAGYAR 

ADATBANK (Települési adatok 

1880 és 2011 között)

Ezekbe a kategóriákba rögzí-

tett értékeket tekinti a FÉB fel-

vidéki magyar értéknek, abban a 

szellemben, hogy a települési és 

tájegységi értéket pusztán rögzíti, 

míg a magasabb szintű érték szak-

mai bírálaton esik át, amely a FÉB 

javaslata alapján jut el a magyar 

nemzeti érték, esetleg a hungari-

kum címig.

Az értékgyűjtés rendszere két 

év alatt kialakult. Értéktár bizott-

ságok működnek, alakulnak; az ér-

tékek száma gyarapodik, s  ami ör-

vendetes, emelkedik az értékőrök 

száma, a  közösségek az értékhez 

kapcsolódó rendezvényeiket szá-

mon tartják, megünneplik. Most 

már a „minden értéknek legyen 

közössége” időnek kell a való és a 

digitális világban, ennek kombiná-

ciójában megjelennie.

Pályázatok, vetélkedők, 
fi atalok bevonása

Tevékenységünkben elsődlege-

sen a fi atalokkal (iskolákkal) való 

együttműködésre törekszünk, hisz 

ők lesznek azok, akik átveszik a sta-

fétát, és válnak elhivatottá az érték-

tár mozgalomban.

FELVIDÉKI ÉRTÉKŐRZŐK 

VETÉLKEDŐ ÁLTALÁNOS ÉS 

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK (2016)

2016 novembere és 2017 janu-

árja között 24 hattagú csapat vetél-

kedett, majd az elért eredményeik 

alapján 17 csapat vett részt a dön-

tőben. Az eredmények: 32 szemé-

lyiség, 22 recept helyi értékként 

bejegyezve.

Csapatjáték:

A játék kiindulási pontjai: a csa-

lád, a  gazda, a  rokonság, a  kaláka, 

a szezonmunka / a focicsapat és az 

őt erősítő drukkerek.

A  játék szerkezete: kérdés-fele-

letes játéklap, Google rövidkódos 

játéklap; egy-egy személyiség élet-

útjának a feldolgozása, feltöltése a 

központi regiszterbe; tájjellegű éte-

lek bemutatása.
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Drukkerjáték:

A  feladatmegoldásban az isko-

la csapatát segítve a többi diák és 

mások is részt vehettek. Az iskola 

játéklapokat kapott, amelyeken fel-

vidéki magyar képzőművészekről 

feltett kérdések szerepeltek. A  ta-

nulók a játék megfejtése során 

(célkód: Google űrlap) kisebb aján-

dékot választhattak maguknak, és 

sorsolásban vettek részt. Ezen kívül 

egy tallért adományozhattak csapa-

tuknak, amelyet a játék megfejtése 

során választottak ki. A drukkerek 

(5025 fő) ezzel segíthették az isko-

la közösségét, csapatát a felvidéki 

döntőbe való jutáshoz.

HÉTKÖZNAPI HŐSEINK – 

ÍRJUNK TÖRTÉNELMET! 2016–

2018

Szakmai projekt az alapiskolák 

és középiskolások helytörténeti ku-

tatásai megszervezéséhez és lebo-

nyolításához. Háromtagú csapatok 

8 személyiség életét dolgozták fel.

PÁLYÁZAT AZ ÉRTÉKTÁR 

BIZOTTSÁGOKNAK 2017–2018

Közösségek foglalkoztatása 22 

részt vevő csapattal. Téma a Fel-

vidéki Település-mustra kijelölt 

adatbázisainak feltöltése: régi fotók 

(697 db), kiadványok (41 db), helyi 

értékek (245 db), további kiadvá-

nyok (42 db), adatkiegészítések (22 

db) – összesen 1005 adat.

Irány a Macskarév – tár-
sasjáték az értékekről

Mit is gerjeszthet az egymás-

ra rakódó kisebb játékok sora? Az 

adatbázisaink kijuttatása, megis-

mertetése során készült több típu-

sú, gyermekeknek szóló társasjáté-

kunk, melyet a házi nyomdánkkal 

állítottuk elő.

Három játékot készítettünk elő, 

míg elérkeztünk a „nagy” játékunk-

hoz, az „Irány a Macskarévhez”:

1. a Keresem a párom párosító 

játék, amelyben a csicsói Hét vezér 

szoborpark fejedelmi szobrait pá-

rosítottuk szövegekkel,

2. a Rakj össze bennünket – ki-

sebb gyerekeknek, különböző, 

a helyi hagyományhoz kapcsolódó 

négybe vágott képeket kellett ösz-

szerakniuk,

3. Kopjafák a Felvidéken – pe-

xeso (memóriakártya) – 28 telepü-

lésről.

Ezeket a játékokat kisebb kö-

zösségekben, iskolában teszteltük, 

de nagyobb gyártást nem értek 

meg. E tapasztalatok után vágtunk 

bele az Irány a Macskarév társasjá-

tékunk megvalósításába.

A  játék célja, hogy megismer-

tesse a Csallóköz lakóit magával a 

Csallóközzel, és másoknak is me-

séljen Európa legnagyobb száraz-

földi szigetének történelméről és 

népi mondáiról. A  játékban nem-

csak az a lényeg, hogy a start mező-

ről a célig jusson az ember, de eh-

hez teljesíteni kell egy feladatot is, 

kvízkérdésekre kell válaszolni. Így 

nemcsak egy izgalmas játék része-

sei lehetnek a játékosok, de tanul-

hatnak is, hiszen a 100 darab kvíz-

kártya több játék után ismétlődhet, 

így akarva akaratlanul ragad rá a 

tudás a játékosokra. A  kártyákon 

szereplő kérdések összeállításához 

a játék megalkotóinak nagyban se-

gítségükre voltak Csaplár Benedek, 

Ipolyi Arnold, valamint a 20. szá-

zad Csallóköz-kutatója, Marczell 

Béla gyűjtései, amelyek a játék által 

még jobban megmaradnak az utó-

kor számára.
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