
A tizedik seregszemle 
Előzetes tájékoztatás 

A Magyar Néprajzi Társaság és a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság, a Hazafias 
Népfront, Hódmezővásárhely Város Ta-
nácsa és más szervek támogatásával 1981. 
június 19. és 21. között, Hódmezővásár-
helyen rendezi meg az önkéntes Néprajzi 
és Nyelvjárási Gyűjtők X. Országos Talál-
kozóját. 

E hagyományos seregszemle, melyen 
az ország önkéntes gyűjtőinek „törzsgár-
dája" találkozik egymással, a gyűjtőmoz-
galmat patronáló szakemberekkel és a tá-
mogató intézmények, tanácsi és mozgalmi 
szervek képviselőivel, összekapcsolódik 
Hódmezővásárhely Tanácsának Kiss Lajos 
Kossuth-díjas néprajztudós születése szá-
zadik évfordulója alkalmával rendezett 
centenárius megemlékezésével, valamint a 
Magyar Néprajzi Társaság ennek jegyében 
rendezett vándorgyűlésével. 

A közös rendezvény Kiss Lajos mun-
kássága révén a szaktudomány és a gyűj-
tőmozgalom együttműködését is repre-
zentálja, s ráirányítja a figyelmet a neves 
néprajzi író és kutató életművének ma is 
követésre méltó vonásaira. A vándorgyű-
lés előadásai „a tanya (szórványtelepülés) 
és a város parasztkultúrájának differen-
ciáltsága" tárgykör kérdéseivel foglalkoz-
nak. 

Az országos gyűjtőtalálkozón, a hagyo-
mányoknak megfelelően a legutóbbi talál-
kozó1 óta eltelt időszak eredményeinek, 
problémának áttekintése, megvitatása, az 
időszerű feladatok számbavétele, a moz-
galom elvi és módszertani színvonalának 
emelése a cél. A hagyományos felépítésű 
programban, az ünnepélyes megnyitó ülé-
sen felszólalnak a honismereti mozgalmat 
patronáló országos szervek képviselői, elő-

1 Lásd Honismeret 1979. 5 - 6 . sz. 50. old. 
2 Lásd Honismeret 1979. 5 - 6 . sz. 52. old. 

adás hangzik el az eddigi kilenc, országos 
gyűjtőtalálkozó munkájának áttekintésé-
ről, s ekkor adják át a legkiválóbb önkén-
tes gyűjtőknek a Magyar Néprajzi Társa-
ság által alapított, esedékes Sebestyén 
Gyula Emlékérmeket.2 

Az ágazatok szerinti munkaüléseken 
szakemberek módszertani útmutatásai és 
kiváló önkéntes gyűjtők előadásai hangza-
nak el. A szokásos „Szabad Fórum" kö-
zéppontjában ezúttal a „25. óra": a nép-
rajzi gyűjtés mai lehetőségeinek és felté-
teleinek felmérése áll, valamint a „régi 
gárda" érdemes tagjainak felszólalásai a 
gyűjtőmozgalomhoz való viszonyukról, 
munkájukról, terveikről, ami egyúttal sa-
játos, generációk között „ismerkedösi al-
kalom"-má teszi a vitaülést. 

A munkaülések végleges témái még ki-
dolgozás alatt állnak. Szóba jöhet pl. a 
kiváló vásárhelyi gyűjtő és gyűjtésszerve-
ző: Török Károly életművére való emlé-
kezés, a hagyományos paraszti gazdálko-
dás kutatásának szóföldrajzi megközelí-
tése, az országos népi növénynévgyűjtés, a 
helyi mondák felkutatása, kapcsolatban 
az országos földrajzinév-gyűjtéssel, a népi 
írásbeliség, az irodalmi néphagyomány és 
a kisnemesi falvak néprajzi kutatása. 
Örömmel vennénk, ha ötleteikkel és válla-
lásaikkal hozzájárulnának a végleges prog-
ram kialakításához. Várjuk ez ügyben le-
veleiket. 

A gyűjtőtalálkozón valamely (megyei, 
járási, városi, múzeumi, egyetemi, főisko-
lai, mozgalmi stb.) szerv kiküldetésében, 
illetőleg saját költségen lehet részt venni. 
Az együttes rendezvényen való részvétel 
költsége előreláthatóan 50 Ft (szálláskölt-
ség, kirándulás stb.) • útiköltség. 

A gyűjtőtalálkozó programjáról szóló 
részletesebb tájékoztatást, valamint a je-
lentkezésre szolgáló űrlapokat 1981. ele-
jén küldi ki a rendezőség. 

A Magyar Néprajzi Társaság 
önkéntes Gyűjtő Szakosztálya 
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