
I A Nepszokasok es hagyomany6rzes Buda6rsan cfmu tanulmany-
gyajtemeny a Mindszenty J6zsef R6mai Katolikus Ntalanos Isko-
la tanul6i ket korosztalyanak neprajzi ~jteset foglalja 6ssze. Va-
lamennyi dolgozat a Neprajzi Muzeum Onkentes Neprajzi Gyajt6k
Palyazata felhfvasara szuletett. 1994-t61 egyetlen fels6 tagozatos
osztalya volt az iskolanak, majd a tanul61etszam oovGlt, 1997-t61
pedig ujabb osztalyok kapcsol6dtak be a mutt feltarasara t6rekv6
szep es tartalmas munkaba. Mindenkinek, aki a k6zelj6vooen
megjelen6 k6tet lapjait forgatja, tudnia kell, hogy az itt megjelen6
palyamunkak 11-14 eves kisdiakok szorgalmas es tervszeruen
iranyitott gyajt6munkajat tartalmazza. Ezek a palyamunkak fgy is
feltetlenul megmentend6 ertekeket kepviselnek, felwrjak mindazt,
ami az 1946 el6tt csaknem szaz szazalekban katolikus falu szelle-
mi es vallasi eletet, mindennapjait jellemezte. Az egykori lakossag
kilencven szazalekat 1946-ban es 1947-ben kenyszer kitelepftes
saran tavolitottak ellakhelyljkr61, fgy a megjelen6 dolgozatok az
itt maradt szemtanuk es egy-egy esetben a hazalatogat6 egykori
buda6rsiek visszaemlekezesei, mint peldaul a most 80 esztend6s
Prach Janose, aki fontos ismereteket adott at.

A diakok elsf5 dolgozatkent ..A buda6rsi nemetseg vallasi ha-
gyomanyai" cfmmel frtak paIyazatot Ezt k6vette az 1995/96-os
tanevben a "Gyermekkor, csaladi elet Buda6rsan", ami 6sszefog-
lalta a telepules viselkedesi szokasait a csaladban, a templomban
es a k6zeletben. A k6vetkew tema az "Unnepi kalendarium -ka-
racson~ husvet Buda6rsan". Az unnepi kalendarium kul6n6sen
tanulsagos volt, mert mfg Bonomi Jen6 neprajztud6s nehany ev-
vel korabban meg hat betlehemes jatekkal talalkozott, a kisdiakok
mar csak t6redekeket tudtak 6sszegyajteni, de ezeket legalabb
meg6r6kftettek Kul6n6sen kedves jelenseg valamennyi dolgozat-
ban, hogy gyermekrajzok iIIusztraljak az egykori hagyomanyokat
S k6zben tizennegy evesek lettek a dolgozatir6k. Legszebb mun-
kajuk talan "Az urnapi viragsz6nyeg Buda6rsan" cfmu, ennek se-
gftsegevel keszitette el a Duna Televfzi6 emlekezetes szep nepraj-
zi filmjet Ezt a dolgozatot az iskola tanul6i a Neprajzi M6zeum
egyik tanacskozasan is bemutattak, ahol megjelent a munkajuk-
ra figyel6 nehai Szentgy6rgyv61gyi Zoltan plebanos is.
Az ugynevezett kiscsoport el6sz6r utcaneveket gyajt6tt, majd is-
meretekben gazdagodva az 1998/99-es tanevben a buda6rsi
sz616muveles vallasi szokasait 6sszegyajt6 dolgozatot keszltet-
tek el. Ezzel el is nyertek a Neprajzi Muzeum kUI6ndijat A szak-
k6rvezet6 dr. Kovacsne dr. Paulovits Terez 6r6mmel, sok szere-
tettel segftett a tanul6knak egy-egy dolgozat vegsf5 megfogal-
mazasaban, amiert 6t Szent Gellert emlekeremmel jutalmazta a
szekesfehervari pusp6k, dr. Takats Nandor. A Riedl Ferenc HeIy-
t6rteneti Muzeum eredeti forrasok atengedesevel gazdagftotta a
palyamunkakat

A palyamunkak egy-egy peldanyat a Neprajzi Muzeum es a
Buda6rsi Riedl Ferenc Helyt6rteneti Gyajtemeny 6rzi. Am a k6-
zelj6v6ben egy ezekb61 6sszeallftott k6tet megjelenese varhat6.
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