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 Három különböző témájú, eltérő mélységi merítésű dolgozat érkezett be. Mindhárom 

értékes adatokat tartalmaz, és új adatokat hoz. A gyűjtők nyitott szemmel járnak a világban, és 

ezért olyan meglepő felfedezéseket tesznek, mint a mónospetri énekeskönyv felfedezése. Jó, 

hogy észreveszik saját közösségük sajátosságait és megpróbálják azokat rögzíteni. Kívánom, 

hogy ezt a tulajdonságukat, nyitott szemmel járás-kelésüket megőrizzék! A Néprajzi Társasági 

Tradíció pályázati felhívása kifejezetten ajánlja a gyűjtőknek a környezetükben fellelhető 

kulturális és néprajzi értékek felfedezését és dokumentálását. Ám éppen a saját lakóhelyi, 

vallási, foglalkozási közösség valamely kulturális vagy társadalmi jelenségének feldolgozása 

nehezíti meg olykor a tárgyilagos és körültekintő adatrögzítést. 

 Általános tanulságként itt is igazolódott, hogy „a gyakorlat teszi a mestert”. Azaz a már 

más alkalommal is tollat ragadó és pályázó gyűjtők megszerzett tapasztalata javára válik a 

dolgozatnak. Levonható azonban az is tanulságként, hogy úgy a kutatáskor, mint a pályamű 

megírásakor érdemes szakember segítségét és tanácsait kérni. A szakemberrel való konzultáció 

elősegítheti a körültekintőbb adatgyűjtést és a látott-tapasztalt jelenségek kulturális és 

társadalmi hátterének, azok egymással való kapcsolatának pontosabb rögzítését. A néprajzos 

szakember irodalmat és módszereket is javasol a gyűjtőnek. Ezzel a háttérrel már magabiztosan 

leírhatók a változásfolyamatok is.  

 Kultúránk folyton változik, így a népi vallásosságban az Oltáriszentség tiszteletének 

külső megjelenési formái is változnak. Az egyházi előírások, valamint a politikai és ideológiai 

környezet, a társadalom átalakulása mind-mind hatást gyakorolnak a népi vallásosságunkra. Az 

egyes szokások dokumentálása további adatgyűjtést vár el a gyűjtőtől is. Így például nagyon 

fontos volna megismerni a passzívan résztvevők (a nézők) és a vallásos tisztelet formájától 

mereven elzárkózók (elutasítók) nézeteit is. A távolságtartó érdeklődés és a teljes tagadás is 

hozzátartozik a társadalmi háttér megrajzolásához. A szervezők szerepének megvizsgálása is 

kikerülhetetlen.  

 A szakemberrel történő konzultáció pedig azért is lenne fontos, mert annak során 

tanácsokat kaphatunk a kéziratos énekeskönyvek, és egyáltalán a paraszti kéziratok sok 

szempontból történő leírásának lehetőségeire, a változásfolyamatok ok-okozati 

összefüggéseinek dokumentálására.  

 A Magyar Néprajzi Társaság „Tradíció” néprajzi gyűjtések szakmai támogatására 

szakosodott szakemberei – különösen a Szakosztály elnöksége, a Tradíció zsűri és a 

pályaműveket értékelő szakembergárda, a Tradíció Magazin szerkesztősége és a Tradíció 

rendezvények előadói - mindehhez támogatást tudnak biztosítani. Mindazonáltal minden 

témának van elérhető és kellő alapossággal megírt szakirodalma is. A szakmai írások 



áttanulmányozása hozzásegítheti az amatőrt és a műkedvelőt, akárcsak az elhivatott helyi 

kutatót is a helyes gyűjtő- és elemző szempontok kialakításához.  

                A kellően jó megalapozás eredményezheti a minden szempontból jó pályázat 

megírását. A pályaműnek különös értéket kölcsönöz, ha a gyűjtő az írását magyarázó és képileg 

is alátámasztó illusztrációk összegyűjtésekor minél nagyobb teljességre törekszik és - pályázata 

közelebbi témájától függően, azzal összhangban - korabeli- vagy archív fényképeket és filmeket 

nyújt be a pályaművel együtt. Végeredményben így születik meg a jó néprajzi pályamű. A 

szakirodalom hozzáférhető a Néprajzi Múzeum (a Múzeum új helyszínre költözéséig a 

weboldalán digitalizált gyűjteményt működtet), esetenként kisebb-nagyobb vidéki múzeumok 

könyvtáraiban és egyre inkább az interneten is. A szóbeli visszaemlékezések érvényességét 

(hitelességét) pedig alá lehet támasztani korabeli írásos források (sajtó, háztörténet) és 

fényképek felhasználásával.  

 

A fentiek megfontolásával kívánok jó munkát és a szakemberekkel való hasznos 

együttműködést a jövendő pályázóknak! Az idei pályamunkájukhoz gratulálunk! 

 

Budapest, 2020. május 27.  

 

Írta: Barna Gábor 
Szerkesztette és kiegészítésekkel ellátta: Paál Zsuzsanna 
 


