
PÁLYÁZAT! PÁLYÁZATI PÁLYÁZAT! 

A XXI. ( 1 9 7 3 . évi) Országos Néprajzi és Nyelvjárási 
Gyűjtőpályázat tanulságai 

E helyen nem kell bővebben kifej-
tenünk, hogy a gyors gazdasági és tár-
sadalmi átalakulás következtében a ha-
gyományos népélet pusztul, színtele-
nedik; az ősi foglalkozások, életformák 
eltűnésével a régi szokásvilág, az ün-
nepek és hétköznapok szellemi és anyagi 
kulturája mindjobban elhalványodik. 
Mivel a néprajzzal és nyelvészettel fog-
lajkozó szakemberek ereje nem elégsé-
ges ahhoz hogy a még töredékeiben fel-
lelhető anyagot összegyűjtsék, kell, hogy 
a társadalomhoz forduljanak és az erre 
a munkára önként vállakozók segítő-
készségét is igénybe vegyék. Éppen 
pbből az önkéntességből következik, 
hogy a pályázati felhívás csupán hang-
súlyozottan ajánl bizonyos — a nép-
rajztudomány és nyelvészet számára 
jelenleg legszükségesebbnek ítélt — té-
maköröket, de ugyanakkor lehetősé-
get ad a legkülönbözőbb néorajzi ér-
deklődésű emberek tevékenységére is 
az ún. ,.vegyes" témák keretén belül. 

1973-ban 21. alkalommal került meg-
hirdetésre az országos gyűjtőpályázat. 
A benyújtott munkák száma igen te-
kintélyes volt: az Országos Bíráló Bi-
zottság üléséig 416 érkezett be a Nép-
rajzi Múzeum Adattárához. (Ebből 265 
ifjúsági és 151 felnőtt pályázó munkája 
volt.) Az együttesen 15 000 oldalnyi szö-
veget illusztrációk, fényképek, kották, 
raizok. magnó-szalagok egészítik ki. 

Az ifjúsági tagozat ezévi pályamun-
káinak száma minden eddiginél több 
volt. aminek magyarázata egyrészt az, 
hogy gyűjtőpálvázatunk ifjúsági tago-
zata a KISZ Központi Bizottsága által 
kétévenként megrendezett Országos 
Diáknapokhoz kapcsolva került meghir-
detésre, másrészt az a tény. hogy a gim-
názium és szakközépiskolás pályázók 
mellett lassan a szakmunkásképző in-
tézetek növendékei is bekapcsolódnak 
a gvűjtőmozgalomba. Az egyénenként 
készített munkák mellett igen örven-
detesen megnőtt a szakörri tagok közö-
sen készített pályamunkáinak a száma. 

Az Országos Bíráló Bizottság elnöke 
dr. Tálasi István egyetemi tanár, a 
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Néprajzi Társaság alelnöke volt; tagjai 
pedig a Néprajzi Múzeum, a MTA 
Nyelvtudományi Intézet, a MTA Nép-
rajzi Kutatócsoport, a pártoló társin-
tézmények és három megye kiküldöttei 
^voltak. 

A pályadíjakra, jutalmazásokra és 
könyvjutalmakra a Néprajzi Múzeum 
közel 50 000 Ft-t adott, ezt még növelte 
a MTA Társadalomtudományi Főosz-
tálya, a Művelődésügyi Minisztérium 
Nemzetiségi Osztálya és a KISZ to-
vábbi 19 000 forinttal. Itt keli megem-
lítenünk, hogy az országos elbíráláskor 
az egész ország területéről beérkezett 

-^azonos témakörű pályamunkákat egy-
máshoz viszonyítva értékelte és rang-
sorolta a Bizottság. A megyéknél ka-
pott összeget egészítette ki úgy. hogy 
az elérje a pályamunka értékének meg-
felelő országos díj összegét. A fentiek-
ből következik, hogy — az országos 
díjakat biztosító intézményeken kívül 
— köszönet illeti a megyei díjkeretet 
adó tanácsokat és múzeumokat is. 

A következőkben néhány kiemelkedő 
pályamunkáról szólunk. 

A kiemelt pályázati témák közül a 
hagyományos paraszti gazdálkodással 
foglalkozik Molnár Ambrus (Hajdú-
hadház) : „Határhasználat és a tanyák 
kialakulása a mezőberényi határon" c. 
munkájában. Nagyjában folyamatosan 
mutat ja be a helytörténettel összefüggő 
okmányok alapján a határterület ala 
kulását, művelődési ágak szerinti meg-
oszlását és határhasználatát, majd rá-
tér a tanyai gazdálkodás kialakulására, 
a szállások keletkezésére. Másik pálya-
munkájában hasonló módszerrel mutat-
ja be Hajdúsámson határhasználatát. 

A nyelvészet területén végzett igen 
figyelemre méltó munkát Farkas Gá-
bor (Gyöngyös), Bodony község kül- és 
belterülete gazdag névanyagának (397 
földrajzi név), és helytörténeti anyagá-
nak összegyűjtésével. Másik munkájá-
ban a házivászonnak a paraszti ház-
tartásban való sokfajta felhasználását 
dolgozta fel. 

A szabadon választható témakörű 



pályamunkák közül kiemelkedik Barsi 
Ernő (Győr): „Népdalkincs a mai Rá-
bapatonán" c. — négy év gyűjtőmun-
káját magában foglaló — pályamun-
kája. A szerző évek óta foglalkozik a 
Kisalföld zenei kultúrájával, népzené-
jének gyűjtésével. Ennek a munká já -
nak is a mai népzenekutatás kívánal-
mainak megfelelően csoportosított, le-
jegyzett dallamanyag a gerince, amit 
aztán néprajzi kerettel egészít ki. 

Az előbbihez hasonló témával foglal-
kozik két pályamunkájában a legré-
gibb, leghűségesebb önkéntes gyűjtő-
ink közül való Nemesik Pál (Borsod-
nádasd) is. („A bekölcei kétlaki mun-
kásság zenei ízlésének alakulása 1900— 
1944 között" 104 lapon 66 kottával). 
„Adalékok Egercsehi és Szűcs bánya-
telep zenei életéhez" 110 lapon 65 kot-
tával). ö is behatóan vizsgálja a da-
lok funkcionálásának körülményeik 
ezen kívül rámutat a társadalmi réte-
gek zenei egymásrahatására is. 

Az ifjúsági pályamunkák közül fel-
emelt í. díjat kapott Tüskés Gábor 
(Pécs. Leövey Klára Gimn.): „Abalige^-
Orfii és a közigazgatásilag hozzátarto-
zó települések területén található út-
men ti és temetői feszületek" c. munká-
jára. A helyszínen gyűjtött anyagot 
ré|zletf el vételekkel illusztrálta és ki-
egészítette a rá juk vonatkozó, plébá-
nián fellelhető adatokkal s a hozzájuk 
fűződő mondai és szokásanyaggal. 

A hagyományos paraszti gazdálko-

dás körében írt munkájával nyert I. 
díjat Tamás Mária (Nagykanizsa, Land-
ler J. Gimn.). A „Szántás-vetés Csör-
nyeföldön" című pályamunkája mind 
nyelvjárási, mind néprajzi szempont-
ból egyaránt értékes. Gondos a hang-
tani lejegyzése, jó példamonlatokat kö-
zöl, s helyesek a fogalmi meghatáro-
zásai. 

Az ifjúsági munkák általános szint-
jének emelkedését mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a tény, hogy a 4 db. 
II. díjas pályamunkán kívül, 20 nyert 
III. díjat ebben az évben. 

Ki kell emelnünk azokat az igényes 
munkát végzett szakköröket és szak-
körvezetőket is, akik csupán 4—5 pá-
lyamunkával pályáztak, de ezek mind-
egyike országos díjazásban, vagy juta-
lomkiegészítésben részesült. Elek, Gim-
názium (Vezető tanár : Mester György); 
Kalocsa, I. István Gimnázium (Vezető 
tanár : Kuczy Károly); Nagykanizsa, 
Landler ,T. Gimnázium (Vezető tanár : 
Ördög Ferenc). 

Végezetül köszönetet kell monda-
nunk azoknak a megyei muzeológusok-
nak, akik odaadó, lelkes munkájukkal 
hozzáiárultak az orszáeos gyűjtőpályá-
zat sikeréhez, szervezték és irányítot-
ták a területükön a gyűjtést. Kérjük 
azokat, akik eddig nem vettek elég in-
tenzíven részt az országos gyűjtőpálvá-
zat támogatásában, a jövőben nyújtsa-
nak több segítséget. 

Ujváriné Kerékgyártó Adrienne 

Gondolatok az 1 9 7 3 . évi Országos Diáknapok 
helytörténeti pályázatairól 

Evek óta kedves hagyománya a kö-
zépiskoláknak és a szakmunkásképző 
intézeteknek, hogy tanulóikat felkészí-
tik a kétévenként megrendezésre ke-
rülő országos diáknapokra. Az 1973-as 
év tapasztalatainak értékelése részben 
már megtörtént, mégis érdemes felele-
veníteni a jólsikerült diáknapi pálya-
zatok eredményeit, amelyek tartalmuk-
ban, igényességükben sokat elárulnak 
fiataljaink érdeklődéséről. A tapaszta-
latok értékelése és a lehetőségek fel-
mérése a feladatom, s néhány gondo-
latban szeretnék szólni a meghirdetett 
kategóriák egyik legsikeresebbjéről, a 
helytörténeti témák feldolgozásárol. 
Úgy tűnik, hogy hazánk, népünk, vá-
rosaink múltjának, jelenének megis-
merése minden eddiginél jobban izgat-
ja fiataljaink képzeletét. 

A pályázatok már egy korábbi érté-
kelés után kerültek zsűrizésre, ami azt 
jelenti, hogy a tényleges résztvevők 
száma eredetileg lényegesen több volt. 
Csupán a legjobb pályázatok száma 
több mint száz, tartalmukban igen vál-
tozatosak, az ország különböző hely-
ségeiből, létesítményeiből valók ezek a 
feldolgozások. Az mindenképpen dicsé-
retes, hogy a fiatalok nemcsak a régi 
adatok után kutattak, hanem a jelen 
eseményeit is összegyűjtötték és fel-
dolgozták. Általános az a tapasztalat 
hogy az iskolák tanárai, szakkörvezetői 
szívügyüknek tekintik a honismereti 
munkát és segítik a fiatalokat egy-egy 
város történetének, szokásainak feldol-
gozásában. 

A pályázók minden bizonnyal több 
éves hagyományt folytatnak egy-egy is-
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kólában, amikor részt vesznek a hely-
történeti kutatásokban. A puszta ér-
deklőlésen túl azonban arról is tanús-
kodnak a beérkező írások és dokumen-
tumok, hogy a pályázók a kidolgozás-
sal szemben is igényesek voltak. Nem-
csak hosszú időn keresztül végzett 
gyűjtőmunka eredményeit összegezik 
ezek a fiatalok, hanem — az esetek 
többségében — filológiai pontosságra 
is törekszenek. Bizonyítja ezt a sok 
arany és ezüst oklevél, amivel a zsűri 
jutalmazta a pályázókat. Dicséretes az 

a módszer, ahogyan a hallgatók elsa-
játí t ják a könyvtári és a levéltári ada-
tok feldolgozásának módszerét, ahogyan 
megtanulnak „tanulmányszinten" dol-
gozni. A hasznos tapasztalatokon kívül 
azonban e pályázat meghirdetésének 
az a legnagyobb jelentősége, hogy már 
a középiskolában kialakul az az érdek-
lődési kör, ami a továbbtanulás szem-
pontjából, de az élet bármely terüle-
tén hasznosítható lesz minden tanuló 
számára. 

Összesítés az 1973. évi Országos Diáknapok helytörténeti Pályázatáról 

A helytörténeti pályázatokról a bí-
ráló bizottságnak általában az volt a 
véleménye, hogy — kevés kivételtől elte-
kintve — oklevelet érdemelnek. Ez a 
tény önmagában is az 1973. évi hely-
történeti pályázatok sikerét bizonyítja. 
Számos színvonalas munka született, 
köztük nemcsak egyéni, hanem kollek-
tívák által készített művek is, amelyek 
új jelenségei a helytörténeti pályáza-
toknak. A bíráló bizottság tagjai az 
oklevéllel jutalmazott pályamunkák je-
lentős részénél érzékelhették a szakta-
nárok segítő-irányító munkáját , s így 
ők is részesei a pályázatok sikerének. 

A pályaműveket a tematikai gazdag-
ság jellemezte. Falukrónikától üzemi-
és tsz-történetig, közlekedéstörténettől 
az urbanisztikán keresztül az iskolatör-
ténetekig igen sok témával foglalkoz-
tak. Talán csak az 1848-as évforduló 
témaköréből merítettek keveset a dol-
gozatok. 

Az Országos Diáknapok helytörténeti 
pályázatára összesen 102 munkát küld-
tek be. (A Hajdú-Bihar megye és rész-
ben Budapest területéről későn, ápriiis 
20. után érkezett pályaműveket a bíráló 
bizottság sajnos nem vehette figyelem-

be.) Ezek közül arany fokozatra java-
soltak 15, ezüst oklevélre 26, bronz ok-
levélre 29 pályamunkát, összesen tehát 
70 pályázó munkájá t értékelték okle-
vélre alkalmasnak. 

A bíráló bizottság a következő pályá-
zók munkájá t jutalmazta „Arany Ok 
levéllel": 

Fehér Rózsa (Dombóvár, Gőgös Ig-
nác Gimnázium), Fekete Erzsébet — 

''Prohászka Anna (Bács-Kiskun megye), 
Horváth Gyöngyi (Győr, Radnóti Gim-
názium), Juhász Andor (Putnok, Me-
zőgazdasági Szakközépiskola), Jurászik 
Katalin (Kecskemét, Katona József 
Gimnázium), Kelemen Katalin (Baja, 
Vízügyi Szakközépiskola), Kővágó Ró-
zsa (Kalocsa, I. István Gimnázium), a 
Közgazdasági Szakközépiskola kollektí-
vája (Szeged), Mentler Krisztina (Hód-
mezővásárhely, Bethlen Gábor Gimná-
zium), Monostori Marianna (Dombóvár, 
Gőgös Ignác Gimnázium), Strébely 
Csilla (Lovasberény), Szenczi Gyula 
(Esztergom, Dobó Katalin Gimnázium), 
Szentpéteri József (Bp.), Tóth Klára, 
(Győr), Zombori Ildikó (Hódmezővá-
sárhely, Bethlen Gábor Gimnázium). 

Huzsvári Erzsébet 
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G y ö n g y ö s v á r o s p á l y á z a t i f e l h í v á s a 

Ez év novemberében ünnepeljük Gyöngyös város felszabadulásának 30. évfor-
dulóját, mely alkalomból a Gyöngyös Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága és Mű-
velődésügyi Osztálya pályázatot hirdet: MŰVÉSZETI, NÉPRAJZI, HELYTÖRTÉNETI, 
SZOCIOLÓGIA, SZOCIOGRÁFIAI témák feldolgozására. 

A pályázat célja: Gyöngyös társadalma minél szélesebb rétegeinek motiválása a 
város életével, történetével, 30 éves fejlődésével kapcsolatos anyaggyűjtésre illetve 
feldolgozásra; a legjobb pályaművek összegyűjtése és széles körű elterjesztése, illet-
ve megőrzése az utókor számára, dokumentálni a három évtized változásait; fel-
használni az oktató-nevelő munkában és a közművelődésben. 

A pályázat feltételei: 
1. A pályázatot két — ifjúsági (diák) és felnőtt — kategóriában hirdetjük. 
2. A pályázatok terjedelme ifjúsági kategóriában kötetlen, a felnőttnél 20—40 

gépelt oldal. 
3. Még sehol nem publikált, eredeti munkát lehet benyújtani. 
4. A pályázaton részt vehetnek: általános és középiskolások, szakipari diakok, 

szakkörök, illetve bármilyen területen dolgozó felnőttek. 
5. A pályázat jeligés. A pályamunkákat — a jeligés levél kíséretében — két 

azonos gépelt példányban kell beküldeni Gyöngyös Városi Tanács VB Műve-
lődésügyi Osztályára (3200 Gyöngyös, Kossuth u. 1.). 

6. A pályamunkák benyújtásának határideje: 1974. november 18. 
Eredményhirdetés: 1975. április 4-én. 

7. Pályadíjak: Ifjúsági kategóriában Felnőtt kategóriában 
I. díj 1000 Ft 30)0 Ft 

II. díj 700 Ft 2000 Ft 
III. díj 500 Ft 1000 Ft 

A bírálóbizottság dönthet a pályadíjak megosztásáról, visszatartásáról és az 
egyes munkák jutalomban való részesítéséről. 

8. A meghirdetőnek joga van a díjazott és jutalmazott pályamunkák megjelen-
tetésére. 

GYÖNGYÖS VÁROSI TANÁCS VÉGREHÁJTÓ BIZOTTSÁGA 

MUNKATÁRSAINK 
Barcza Géza dr., az Országos Műemléki Felügyelőség osztályvezetője, Bp. — Béres 
András, tudományos főmunkatárs, Debrecen — Bodor György dr., ny. jogtanácsos, 
Bp. — Cserey József, tanár, Dunapataj — Csorba, György, Városi Tanács elnöke, 
Szentes — Diencs Istvánné, a Szabolcs-Szatmár megyei múzeumi szervezet igazgató-
helyettese, Nyíregyháza — Dudás Ilona, tanárnő, Encs — Fábián Miklós könyvtár-
vezető, Dabas — Francz Vilmos, a Hajdú-Bihar megyei Művelődési Központ főelő-
adója, Debrecen — Halabuk József, középiskolai tanár, Bp. — Halász Pctcr, az 
Agrárgazdasági Kutató Intézet tudományos főmunkatársa, Bp. — Hcnlz Lajos, tanár, 
Mezőberény — Hováth Kálmán, esperes, Vál — Horváth Lajosné, tanárnő, Sátoraljaúj-
hely — Huzsvári Erzsébet, politikai munkatárs, Bp. — Kelemen András dr., pszichiáter, 
Bp. — Kóka Rozália, tanítónő, Érd — Labádi Sándor, a Városi Pártbizottság első titkára, 
Szentes — M^róti Gyula, a KÓTA főtitkára, Bp. — Morvay Péter dr., a Néprajzi 
Múzeum ny. osztályvezetője, Bp. — Morvay Zsuzsa, egyetemi hallgató, Bp. — Olsvai 
Imre, a MTA Népzenekutató Csoportjának tudományos munkatársa, Bp. — Ortutay 
Gyula dr., akadémikus, a HNF Honismereti Bizottságának elnöke, Bp. — Papp Zsolt dr., 
az Agrárgazdasági Kutató Intézet tudományos munkatársa, Bp. — Szabó Ferenc dr., 
levéltári igazgató, Gyula — Szabó József, általános iskolai igazgatóhelyettes, Bük — 
Tóth István dr., tanárképző főiskolai docens, Pécs — Töltési Imre, a HNF Országos 
Titkárságának munkatársa, Bp. — Ujváriné Kerékgyártó Adrienne dr., tudományos 
kutató, Bp. — Vajkai Aurél dr., kandidátus, Balatonalmádi — Vass Lajos, karnagy, 
Bp. — Vörösmarty Géza, publicista, Pozsony. 
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