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Tanulságok az Emlékezzünk! témakörben beérkezett 
pályázatokkal kapcsolatban 

  
Az Emlékezzünk! kategória a kezdetektől az (egyik) legnépszerűbb az önkéntes gyűjtők           
körében. Ez nem véletlen, hiszen nagyon hálás téma, és lehetőséget ad az intézményes             
néprajzi képzésben nem részesült, szakszerű gyűjtésmódszertani ismeretekkel nem feltétlenül         
rendelkező önkéntesek számára is a néprajzos szakma számára fontos adatokat, tudásanyagot           
szolgáltató, értékes pályaművek elkészítésére. Hiszen saját életútjáról, családja, rokonsága         
vagy szűkebb közössége történetéről, mindennapjairól mindenkinek vannak alapos, mások         
számára is tanulsággal szolgáló ismeretei, történetei. Az eddigi pályázati kiírásokra beérkezett           
nagyszámú pályamű és a mostani kilenc dolgozat is megerősíti mindezt. A pályaművek            
színvonalát jelzi, hogy a tizenegy dolgozat nagyon jó, két dolgozat kiváló, négy dolgozat jó és               
egy dolgozat figyelemre méltó minősítésben részesült a bírálóbizottság részéről. 
  

Néhány további érdekes statisztikai adat: 
A 9 dolgozatból 6-ot asszony jegyez, 3-mat férfi. 
8 dolgozat 65 évnél idősebb pályázó munkája, ketten a 90. életévüket is túlhaladták             

már. Egy dolgozat szerzője képviseli a negyvenesek korosztályát. 
7 pályamű szerzője rendszeres, évről-évre pályázó gyűjtő társunk, egyikük most 2           

dolgozatot is jegyez. Ketten idén először tiszteltek meg bennünket pályaművükkel. 
Az amatőr gyűjtők felkészültségét, a gyűjtőmozgalom iránti elkötelezettségét jelzi,         

hogy közülük hárman a Sebestyén Gyula emlékérem tulajdonosai, megérdemlik, hogy nevük           
itt is szerepeljen: Gaál Károlyné, Koncz Árpád, Szabó Ferencné. 

  
A 9 dolgozat tematikus megoszlásáról a következő mondható: 
Három dolgozat témája a II. világháború időszaka más és más szemszögből: egy            

gyermek és egy fiatalember emlékei alapján, és egy frontról hazaküldött levélhagyaték           
feldolgozásával. 

Két dolgozat a magyarországi szocializmus korszakának néprajzi megközelítésű        
bemutatására vállalkozott: egy jellemző munkás életút dokumentálásával és elemzésével, és          
egy nagyon alapos iskolatörténeti összeállítással. 

Tankó-Molnár Mária két pályamunkája saját családja történetét és szülőfaluja,         
Csíkmadaras néprajzi emlékeit adta közre. 
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Egy-egy dolgozat témája az I. világháborút megelőző K. und K. katonaság folklórja,            
1956 és az azt követő évek egy, a harcokban részt vett kiskatona sorsán keresztül. 
  

Zárásként a pályaműveket bíráló szakértők legfontosabb, tanulsággal szolgáló        
megjegyzéséből emelek ki megszívlelendő gondolatokat. 
  

Dr. Kovács Károlyné: Egy kiskatona feljegyzései az 1900-as évekből. A          
pályamunka szerzője igen értékes dokumentum forrásanyagra bukkant. Fontos adalékokat         
kapunk a K. und K. hadseregben szolgált, paraszti közegből származó bakák           
gondolatvilágáról, viszonyulásukról a katonaélethez, mindennapi gondolataikról, örömeikről,       
bánataikról a katonáskodás mindennapjaiban. A Szerző nemcsak a szövegeket közli, de           
lényegi megjegyzéseket tartalmazó reflexiókat, magyarázatokat is ad hozzájuk (népnyelv,         
tájszavak kérdése, a fiatal baka mentális állapota, a hit és a vallás szerepe, a magas kultúrából                
származó motívumok, toposzok stb.). 
  
 Koncz Árpád: Emlékeim ifjú koromról. A pályázat a Szerző csendőrséghez,          
katonáskodáshoz, II. világháborúhoz és az 1940-es évekhez kapcsolódó emlékeket idéz fel.           
Kisebb anekdotikus történetek, aprólékos részletekkel. 
  
 Bíró Endre: Szerelmes versek, nóták a frontról. A pályamunka szerzője fontos,           
dokumentumértékű forrásanyagra bukkant, amelyet alaposabb kommentárok nélkül ad közre.         
A közölt szövegek jól dokumentálják a fiatal katona érzéseit, lelki állapotát a háború poklába              
taszítva, kapcsolatot tartva otthon hagyott kedvesével. A közölt szövegek tanúskodnak a           
fiatalember műveltségéről, kulturális tájékozottságáról, a magas kultúra, a tömegkultúra és a           
folklór hatásairól az általa jegyzett szövegekben. Ezek alaposabb elemzése, értelmezése sok           
adalékkal szolgálhat a folklorista szakember számára. 
  

Mészáros Erik: Id. Szecskó Lajos jegyzetei, gyermekkori háborús emlékei. A          
pályamunka forrásközlés. A Szerző jó szemmel ismerte fel a számára átadott dokumentum            
értékét, amelyet eredeti ortográfiával lemásolt és fakszimilében is közöl. A visszaemlékezés           
szerzője élvezetes, jó stílusban adja elő gyermekkori, sokszor tragikus, megrázó élményeit a            
II. világháború földeáki éveiből. Különösen izgalmas a visszaemlékezés két szempontból: egy           
7-12 év közötti fiú gyermek szemszögéből látunk rá az eseményekre, továbbá nagyon fontos             
adalékokat kapunk az 1944 őszétől, a front Földeákra érkezésének történetéről. 

 
Szabó Ferencné: Hős vagy áldozat? Bodroghalmi Hanyecz András kiskatona         

életútja. A pályamű egy névtelen hősnek állít emléket, aki szegénysorból került a            
forradalomba, ahol mint katona teljesített szolgálatot. A pályázó kitartóan gyűjtötte össze az            
adatokat, információkat a főhősről, akit örökre megváltoztatott bebörtönzése. Nem csak egy           
atipikus hőst ismerhetünk meg, hanem azt is, hogy a megtorlás milyen hatással volt az              
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emberek életére. A pályázat jól szerkesztett, interjúk, levelezések és eredeti dokumentumok           
alapján készült. 
  

G. Fabulya Éva: Polonka György, a „fényes szellők” nemzedékéből. A          
pályamunka egy ipari munkás, Polonka György (1931–2019) életútját mutatja be saját           
néprajzi gyűjtőmunka során felvett életút interjúk alapján. A dolgozat és a gyűjtött anyag             
legfőbb értéke, hogy az ipari munkásság életmódjára mintegy „alulnézetből”, tehát egy egyén            
életútján keresztül ad rálátást. A felvett interjúk szövege értékes forrása lehet a munkásság             
néprajzi kutatásának. A témaválasztás eredeti és időszerű, hiszen a munkásság történeti és            
néprajzi kutatásának értékes forrása lehet a jövőben. A pályamunka, mint az „Emlékezzünk!”            
kiírásnak megfelelő életútinterjú, értékes forrása lehet a magyarországi szocializmus         
tapasztalat történetének. 

 
Gaál Károlyné: „Jó szóval oktasd, játszani is engedd...” (József Attila). A Szerző            

különböző típusú írott dokumentumok, sajtóanyagok, videofelvételek és fényképek        
felhasználásával mutatja be egy fővárosi, vas- majd villamosipari szakiskola történetét és az            
iskolaközösség mindennapi életét a szocializmus évtizedeiben. A pályamunka szövege, mely          
önmagában forrásértékű, valamint a további összegyűjtött források értékes és egyedülálló          
anyagot kínálnak további társadalomnéprajzi, oral-history jellegű kutatásokhoz. A Szerző az          
iskola egykori tanáraként, saját élettörténetébe ágyazva írta meg a pályamunkát. Személyes           
élményein keresztül nemcsak az adott intézmény életére, hanem a szocializmus évtizedeinek           
köznevelésére, ifjúsági kultúrájára is rálátást ad. 
  

Tankó-Molnár Mária: Csíkmadaras. Dédszüleim a gyökerek. Családtörténet -        
Szeretem Csíkmadarast, nekem a világ közepe. Emlékezések, történetek. A pályázó          
családfáját, rokonságának hét nemzedékét mutatja be, dédszülei nemzedékétől kezdve. Célja a           
családtörténet áttekintése, a családtagok bemutatása, a pályázó szavaival: „amolyan nagy,          
nagy rokonsági fényképalbum, sok-sok családi fényképpel, történetekkel, személyes        
emlékeimmel”. Ebben a keretben vázlatos élettörténetek szövedékét olvashatjuk. A másik          
dolgozat a falu néprajzával, néphagyományával foglalkozik: A pályázó szülőfaluja,         
Csíkmadaras néprajzi értékeit mutatja be, saját emlékezete és gyűjtései alapján. Dolgozata 50            
kisebb írásból áll össze, amelyeket egy online magazin számára írt. Ezek számos különböző             
területet érintenek, változó terjedelemben. 

Ezek többek között a következők: 
· az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokások (pl. születéshez kapcsolódó szokások          

és lakodalom); 
·         a naptári év szokásai (pl. nagycsütörtöki úrvacsora, májusfa, angyalozás, karácsony); 
·         gazdálkodás, állattartás; 
·         hiedelmek; 
·         katonáskodás; 
·         a székely viselet és annak változása; 
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·         szövés, kézművesség; stb. 
  
Az anyag megszerkesztésével, tematikus fejezetekbe rendezésével, az ismétlések törlésével ez          
a hatalmas anyag áttekinthetőbbé és ezáltal könnyebben befogadhatóvá is válna.  
 

Budapest, 2020. május 27.  
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