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PÁLYÁZAT 
JUBILEUMI PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS 

A Néprajzi Múzeum, az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az MTA Nép-
rajzi Kutató Csoport, a Hazafias Népfront, a KISZ KB, a Műveló'dési Minisztérium Nemzetiségi Osztálya, a 
Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége, a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége, 
i Magyarországi Románok Demokratikus Szövetsége, a Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövet-
sége támogatásával, megyei tanácsok és múzeumi szervezetek közreműködésével meghirdeti az 1982. évi 

XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS NÉPRAJZI ÉS NYELVJÁRÁSI 

GYÚJTÖPÁLYÁZATOT 

Pályázni lehet: 
I. Néprajzi és nyelvjárási pályamunkákkal, 
II. A Néprajzi Múzeum kérdőíveire adott válaszokkal. 
A pályázat feltétele, hogy a pályamunkák vagy a paraszti élet saját tapasztalatán, vagy helyszíni 

gyűjtésen, illetve a történeti és levéltári kutatásokon alapuljanak, és eredeti ismeretanyagot tartalmaz-
zanak. Csak olyan munka adható be, amely nyomtatásban még nem jelent meg és más pályázaton nem 
vett részt. 

I. TÉMAKÖRÖK 
Néprajzi Múzeum 
1. A család vizsgálata (családi termelés, üzemszervezet, jövedelem, családtípus stb.), egy parasztcsalád 

életkörülményeinek alakulása 1945 után (elsősorban önéletrajzok, családi naplók, családi számadásköny-
vek segítségével stb.). 2. Hagyományos és új munkaeszközök (a régi paraszti gazdálkodás és háztartás 
eszközeinek felkutatása, eszközleltár készítése). 3. A falusi kismesterségek (múltjuk és fennmaradásuk 
1945 után). 4. A felszabadulás utáni paraszti háztartások leírása. 5. A lakosság bevándorlásának vizsgá-
lata a múltban (summásmunka, kivándorlás, kitelepítés stb.) és a jelenben (tömeges városba költözés, 
ingázás). Paraszti életkörülmények között élő, ipari munkával foglalkozó családok életmódja és kultúrája 
(újonnan telepített ipari üzem, gyár környékén, Budapest és a nagyvárosok külső negyedében stb.). 
6. Mai falusi, kisvárosi ünnepek. 7. A paraszti élettel kapcsolatos gyermekrajzok. 8. Szabadon válasz-
tott néprajzi témák (hagyományos paraszti gazdálkodás, uradalmi cselédek, gazdacselédek, hiedelemtörté-
netek, temetők, a serdülő- és gyermekkor néprajza stb.). Dokumentumok (fényképek, kéziratok stb.) 
gyűjtése. 

MTA Nyelvtudományi Intézete 
1. Nyelvjárási szókincs, táj szavak, szólások, közmondások. 2. Személynevek (ragadványnevek, kereszt-

nevek, becenevek). 3. Állatnevek, állatszólítók (űző, terelő, hívó szavak). 4. Növénynevek (népi elnevezé-
sek és ezek eredetét magyarázó történetek). 5. Földrajzi nevek (új gyűjtések, esetleg korábbi gyűjtések 
kiegészítése). 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
1. Telekelrendezés (parasztporták, tanyák és telkek jellegzetes elhelyezkedése egy településen, porták 

belső rendje, felmérések, alaprajzok). 2. Paraszti kertek népi növényismerete (virágos-, konyha- és gyü-



mölcsöskertek etnobotanikai vizsgálata). 3. Présházak, pincék. 4. Szobabelsők, hagyományos bútorelren-
dezés, konyhák, kamrák berendezése. 5. Tárgyfelkutató lapok kitöltése (igényelhető a Néprajzi Múzeum-
tól). 

MTA Néprajzi Kutató Csoport 
1. Egy falu népi hiedelmeinek teljességre törő, rendszeres leírása. 2. Egy énekes teljes dalrepertoárjá-

nak bemutatása (közös éneklés, daltanulás alkalmai egy mai faluban). 3. A nők helyzetének megváltozása 
a falusi társadalomban (szerepük a családban, a munkában, a közéletben a felszabadulás előtt és napjaink-
ban). 4. Egy falu hagyományos közlekedési eszközei, járművei (szekerek, szánok stb., készítése, használa-
ta, alkatrészei és azok elnevezései). 5. Egy falu hagyományos táplálkozásának bemutatása a legújabb 
fejlődés jelzésével. 

Magyarországi Nemzetiségi Szövetségek 

Aj Néprajz 
1. A nemzetiségi falvak építkezése, lakberendezése. 2. A paraszti gazdálkodás, a kismesterségek, a 

háztartási eszközök leírása, különös tekintettel a szakszókincsre és a használatban végbement változá-
sokra. 3. Népviselet leírása, tekintettel a viseletdarabok változására és a vegyes nemzetiségű területeken 
megfigyelhető különbségekre. 4. A különböző nemzetiségek parasztságának társadalmi összetétele, élet-
módja egykor és ma. Egy-egy nemzetiségi település története és kapcsolata a magyar anyanyelvű környe-
zettel (egymásrautaltság, kölcsönös kapcsolatok). 5. A naptári év szokásai, gyermekfolklór, mesék, mon-
dák gyűjtése. 6. Egy-egy település népdalkincsének, zenekultúrájának, tánchagyományainak rögzítése. 

B) Nyelvészet 
1. Földrajzi nevek, ragadványnevek, szólások gyűjtése. 2. A kétnyelvűség kérdései egy-egy községen 

belül, a második nyelv tanulásának körülményei. 

C) Források, dokumentumok begyűjtése: archív fényképek, gazdasági naplók, számadáskönyvek, leve-
lek, önéletrajzok stb. 

RENDKÍVÜLI JUBILEUMI PÁLYATÉTEL: „30 éves a néprajzi pályázat" 
A XXX. pályázat alkalmából egy nem kifejezetten néprajzi, inkább tudománytörténeti jelentőségű 

témát is meghirdetünk. E témakörben pályázhatnak a pályázati mozgalom indulásától aktívan részt vevő 
pályázók. E pályatétel kidolgozásában a pályázat 30 éves történetét kell bemutatni. A pályázók munká-
jukban adjanak képet gyűjtési tapasztalataikról, a pályázattal kapcsolatos személyes emlékeikről, összegez-
zék eddigi munkájukat és foglalkozzanak a pályázati rendszer jelentőségével. Ismertessék, hogy milyen 
szerepe volt lakóhelyükön a néprajzi pályázatnak, mit jelentett számukra a néprajzi gyűjtőmunka. A 
pályázók ismertessék tapasztalataikat a népi kultúra változásával kapcsolatban, mondjanak véleményt az 
újonnan felmerült kutatási problémákról, s a népi kultúra megőrzésének mai lehetőségeiről stb. 

Tudnivalók a pályamunkák elkészítéséhez: 
a) A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet, beleértve a főiskolai, egyetemi hallgatókat is. Egy pályázó-

tól több pályamunkát is elfogadunk, és több pályázó vagy szakkör közösen is készíthet dolgozatot. A pá-
lyázatnak felnőtt és ifjúsági tagozata van. 

b) A pályamunkát két azonos tartalmú és kiállítású (azonos fotókkal, fonetikus bejegyzésekkel stb. 
készült), lehetőleg gépelt példányban kell beküldeni a gyűjtőhely szerint illetékes megyei múzeumigazga-
tóság címére. A nemzetiségi témájú pályamunkákat három példányban kell beadni (a harmadik példány az 
illetékes nemzetiségi szövetség tulajdonába kerül). 

c) A parasztönéletrajzokat, a kérdőíwálaszokat és a tárgyfelkutató nyomtatványokat elegendő egy 
példányban (esetleg kézírással) elkészíteni, ezek közvetlenül a Néprajzi Múzeumba küldendők. 

d) A gyűjtők a szakirodalmat elsősorban tájékozódás, a gyűjtési szempontok kialakítása céljából hasz-
nálják, a pályamunkán a hangsúlyt a saját maguk által gyűjtött anyagra helyezzék. 

e) A pályázók a pályázatokat meghirdető intézményektől írásbeli, illetve szóbeli szakmai segítséget 
kérhetnek. A pályázókat a következő új útmutatók segítik, amelyeket postai úton a Néprajzi Múzeumtól 
lehet igényelni: MORVAY P.: Egy falu története a szájhagyomány és más helyi források alapján. SZACS-
VAY É.: Útmutató a paraszti élet ünnepeinek és szokásainak változásvizsgálatához. MOLNÁR M.: Útmu-
tató családtörténeti kutatásokhoz. MOLNÁR M.: Gazdacselédek. FEJŐS Z.: Útmutató az Amerikába 
irányuló kivándorlás néprajzi vizsgálatához. HERNÁDI M.: Útmutató a mai ünnepi viselkedés vizsgálatá-
hoz. SZENTI T.: Szempontok a paraszti önéletrajzíráshoz. HOLLÓ L.: Népi növényismeret. Ezeken kívül 
nyelvjárási, névtani témájú pályamunkákhoz és tájszavak, szólások, közmondások gyűjtéséhez is készültek 
útmutatók, amelyeket vagy a Néprajzi Múzeumtól vagy a Nyelvtudományi Intézettől (Budapest, Pf.: 107. 
1364) lehet igényelni. 



A Kiskőrösi 
Városi Tanács 
pályázata 
A Kiskőrösi Városi Tanács két pályázata 

A Kiskőrösi Városi Tanács és a Bács-Kiskun me-
gyei Múzeumok Igazgatósága Petőfi születésének 
160. évfordulója tiszteletére pályázatot hirdet Pe-
tőfi a néphagyományban címmel. A pályázat célja 
összegyűjteni azokat az emléketet, történeteket, 
anekdotákat, mondákat, melyek a néphagyomány-
ban ismertek, Petőfi életéről és cselekedeteiről szól-
nak. A pályázaton egyéni és csoportmunkák egy-
aránt részt vehetnek. Elsősorban nem irodalmi 
igénnyel megfogalmazott adatközlések beküldését 
várjuk. A beküldött pályamunka tartalmazza, hogy 
hol, kitől, melyen életkorú embertől gyűjtötték a 
történeteket. 

A pályázat jeligés (a pontos címet lezárt boríték-
ban kell mellékelni.) A pályázatokat két példány-
ban, 1982. okt. l-ig, a Katona József Múzeum 
(6001 Kecskemét, Pf.: 6.) címére lehet beküldeni. 
Pályadíjként kiosztásra kerül: I. díj 5 .000,-Ft , II. 
díj, 3 000 , -F t , III. díj, 2 000 , -F t . 

A Kiskőrösi városi Tanács és a Kecskeméti Szó-
rakaténusz Játékműhely és Múzeum Petőfi Sándor 
születésének 160. évfordulója tiszteletére Lovago-
lok szilaj nádparipán címmel pályázatot hirdet. A 
pályázatra Petőfi költői világához (szemléletéhez, 
verseihez és életéhez) kapcsolódó rajzok és játékok 
küldhetők be. A pályázaton részt vehet óvodáskor-
tól minden 14 életévét be nem töltött gyermek. A 
képek bármilyen technikával készülhetnek. Hosz-
szabbik oldaluk 70 cm-nél nagyobb ne legyen. A 
játékokhoz tetszés szerint mindenféle anyag fel-
használható. A pályamunkákra, illetve a kísérőlapra 
jel kell tüntetni: a készítő nevét, életkorát és lakcí-
mét. 

Beküldési határidő: 1982. október hó 6. Bekül-
dési hely: Szórakaténusz Játékműhely és Múzeum, 
6000 Kecskemét, Gáspár A. u. 11. A legjobb képek 
és játékok könyv- és tárgyjutalomban részesülnek. 

A bíráló bizottság által elfogadott képekből és 
játékokból 1983 első felében Kiskőrösön és Kecs-
keméten kiállítást rendezünk. A pályamunkákat 
vissza nem küldjük, azok a kecskeméti Játékmű-
hely és Múzeum (SZÓRAKATÉNUSZ) gyűjtemé-
nyébe kerülnek. 

Bács-Kiskun megyei Múzeumok 
Igazgatósága 

Kiskőrösi városi Tanács V. B. 
művelődési osztálya 

Lepedő hímzésének részlete, Kalotaszeg (Hornyák László rajza) 



f) Nem lehet a pályázaton doktori értekezésekkel, továbbá olyan kéziratokkal részt venni, amelyek 
elkészítését hivatalos munkaterv írja elő. 

Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a beadott pályamunkákat nem küldjük vissza. Ettől a szerző 
kérésére is csak abban az esetben tekinthetünk el, ha díjat, jutalmat nem nyert, illetve fokozatot nem ért 
el és a zsűri adattári megőrzését nem tartja szükségesnek. 

g) A pályamunkák beadási határideje: 
A megyei múzeumigazgatóságoknak: az általuk meghatározott határidőkig, a Néprajzi Múzeumnak: 

1982. szept. 30. A határidőig be nem érkezett pályamunkák az országos döntőn nem vehetnek részt. A 
pályamunkán fel kell tüntetni a szerző nevét, pontos címét és foglalkozását. Ezek hiányában a pályamun-
ka szintén nem vehet részt az országos döntőn 

II. KÉRDŐÍVEK 
Azok, akik kérdőívekkel kívánnak pályázni, az alább felsorolt kérdőíveinkből választhatnak és postai 

úton igényelhetnek a Néprajzi Múzeumtól: K. CSILLERY K.: Szobabelsők (1. sz ). BALASSA M. I.: 
Épületfalak (2. sz.). JUHÁSZ A.: Tanyai telekrendezés (3. sz.). SELMECZI K. A.: A csűrök építése és 
használata (4. sz.). BOROSS M.: Kertészeti építmények (7). VARGA ZS.: Szakrális emlékek (8. sz.). 
KECSKÉS P.: Présházak és pincék (9. sz ). BALÁZS Gy.: Kerítések és kapuk. BALÁZS GY.: Kutak. 

A kérdőívek pontos és hitelt érdemlő válaszait csak egy példányban, közvetlenül a Néprajzi Múzeumba 
kell küldeni. A kérdőívek díjazásánál nem teszünk különbséget felnőtt és ifjúsági pályázók között. Felhív-
juk mindazok figyelmét, akik önálló dolgozataikkal az elmúlt évben helyezést nem értek el, kapcsolódja-
nak be a kérdőíves gyűjtésbe, ahol nagyobb valószínűséggel részesülhetnek jutalmazásban. 

ORSZÁGOS DÍJAZÁS 

1. Jubileumi pályadíj: 
A XXX. jubileumi országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat alkalmából mind a felnőtt, mind az 

ifjúsági kategóriában egy-egy jubileumi pályadíjat ajánlunk fel a két legkiválóbb pályamunkának. 
2. A megyei díjakat továbbá a szokásos módon az alábbi pályadíjakig egészítjük ki: 
FELNŐTT KATEGÓRIA Jubileumi díj: 5000 Ft, I. díj: 4000 Ft, II. díj: 3000 Ft, III. díj: 2000 Ft. 
IFJÚSÁGI KATEGÓRIA Jubileumi díj: 3500 Ft, I. díj: 2500 Ft, II. díj: 2000 Ft, III. díj: 1500 Ft. 
KÉRDŐÍWÁLASZOK I. díj: 500 Ft, II. díj: 300 Ft, III. díj: 200 Ft. 
Aki egy kérdőívet több községben is feldolgoz vagy bő rajz- és fénykép-kiegészítést ad kérdőívéhez, 

kiemelt l díjat: 1000 Ft-ot nyerhet. 
EREDMÉNYHIRDETÉS ORSZÁGOSAN 1982. DECEMBERÉBEN LESZ. 

NÉPRAJZI MÚZEUM 
Budapest, 1055 

Kossuth Lajos tér 12. 

A folklór a mai életben 
Az 1981. évi III. pályázat 

1. Kevés szó esett még a népdalkörök és más 
hagyományőrző közösségek (népi együttesek, díszí-
tőművészeti körök, tánccsoportok, hangszeres nép-
zenei együttesek) kultúrális missziójáról. Arról, 
hogy egyik legfőbb feladatuk népművészetünk kin-
cseinek elmélyült megismerése, válogatott alkotásai-
nak népszerűsítése, terjesztése. Nem esett elég szó 
arról, milyen megbecsülést érdemlő szerepük van e 
népművészeti együtteseknek közművelődésünk szí-
nesítésében és demokratizálásában. Pedig sok jó 
példa tanúsítja, hogy együtteseink jobbjai olyan 
közösségteremtő műhelyek, amelyek hatékonyan 
szolgálják tagságuk önnevelését, művészeti szemlé-

letük fejlesztését, aktív közéleti érdeklősésük, a 
szűkebb és tágabb haza iránti elkötelezettségük 
erősítését, s ugyanakkor jelentős tényezői lakóhe-
lyük és környékük kultúrális élete gazdagításának.1 

Az elmondottakból következő hiányérzet, nép-
művészeti mozgalmunk további fejlődésének segí-
tése, áldozatos munkát végző együtteseink megbe-
csülésének fokozása indította Bács-Kiskun megye 
Tanácsát arra, hogy az „autentikus folklór" ismét-
lődő nagy seregszemléjéhez, az 1975. évi, V. Duna 
menti Folklór Fesztiválhoz kapcsolódva, a Hazafias 
Népfronttal, a Népművelési Intézettel, a Kórusok 
Országos Tanácsával és a Magyar Néprajzi Társaság-



gal összefogva meghirdesse A folklór a mai életben 
- a népművészeti együttesek mint művelődési kö-
zösségek c. pályázatot. 

E pályázat közelebbi célja elsősorban az volt, 
hogy a nagyobb múltú népművészeti együttesek 
történetének, életének bemutatása kapcsán, hiteles 
dokumentumokra támaszkodva megörökítse és 
hozzáférhetővé tegye a művelődési közösségek nép-
rajzi gyűjtő, feldolgozó, önnevelő és közművelődési 
tevékenységének módszereit. Mindezt annak a ma-
gasabb célnak a szolgálatában, hogy az eredmények 
és tanulságok egyrészt magukban a pályamun-
kákban bemutatott együttesekben tudatosodjanak, 
s így tevékenységükre továbbéltető, megújító ener-
giaként hassanak, másrészt, hogy szélesebb körben 
ismertté válva segítsék felszabadulás utáni közmű-
velődésünkben jelentős szerephez jutott , de lehető 
ségeit még eléggé ki nem aknázó népművészeti 
mozgalmunk fejlődését. 

A pályamunkák színvonalas elkészítését a Bács-
Kiskun megyei Művelődési Központ részletes út-
mutatók kidolgoztatásával kívánta segíteni. Ezek 
részletes útmutatást adtak az együttesekkel kapcso-
latban álló népművészek életpályájának és tevé-
kenységének külön pályamunkaként való bemuta-
tásához, továbbá - ugyancsak külön feldolgozható 
pályázati témaként a helyi, tájegységi népköltészet 
és népszokások alakulásának megörökítéséhez is.2 

2. Az I. pályázatot az 1978. évi, VI. Folklór 
Fesztiválhoz kapcsolódó II. pályázat követte. 
Amint a Honismeretben annak idején közölt érté-
kelésekből is kitűnk,3 népdalkörök, népi együtte-
sek, táncegyüttesek, díszítőművész körök életéről, 
sikereiről, küzdelmeiről, bevált módszereiről adtak 
tájékoztatást a pályamunkák. Tematikai bővülést 
hoztak a táncházakkal, illetőleg egy alkotó népmű-
vész parasztasszony életútjával foglalkozók, mások 
hasznos módszertani segítséget adtak az úgyneve-
zett „falukrónikák"-hoz hasonlóan művelődéstör-
téneti forrásértékű „együttesi krónikák" vezetési 
módjának kialakításához. A II. pályázat eredmény-
hirdetése alkalmával a Megyei Művelődési Központ 
a pályamunkákból szemelvényeket közlő kiadványt 
jelentetett meg.'' Sajnos, kétszázas példányszáma 
miatt ez csak nagyon kevesekhez juthatott el. 

3. Az 1981-ben zárult III. pályázat, melynek 
eredményhirdetése a VII. Duna menti Folklór 
Fesztivál keretében Baján megrendezett honisme 
réti tanácskozáson történt meg,5. mind tematikai, 
mind pedig módszertani tekintetben értékes ered-
ményeket hozott. A pályázók elmélyülten alkal-
mazták a kiadott útmutatók szempontjait, s így 
munkáik nemcsak továbbfejleszhető mintául szol-
gálhatnak a későbbi pályázóknak, hanem példájuk-
kal indíttatást adhatnak a még sikeresebb, még 
gyümölcsözőbb együttesi tevékenységhez is. Tema-
tikai gazdagodást hozott e pályázaton a „Gyön 
gyösbokréta" nem ismert helyi történeti dokumen-
tumainak feltárása, amely mozgalom sok tekintet-
ben megalapozója, első hulláma volt a felszabadulás 
utáni években szélesebb körben kibontakozott, 
tartalmilag is megújúlt népművészeti mozgalmunk-

nak, s amelynek árnyaltabb megítéléséhez újabb 
értékes adalékokat szolgáltattak az e témával fog-
lalkozó pályázók. 

A díjazott pályamunkák: 

I. díj: 5000 Ft 

UJVÁRY FERENC, GÖDÖLLŐ: A Gyöngyös-
bokréta boldogi csoportjának története. (98 lap 
szöveg, 71 tábla dokumentum, sajtókivágás, fény-
kép, kotta.) 

A pályamunka hiteles képet rajzol az egyik leg-
régibb gyöngyösbokrétás csoport életéről, s egyút-
tal megbízható forrás az egész bokrétás mozgalom 
árnyaltabb megismeréséhez, megítéléséhez. Uj 
szempontokat alkalmazva mutatja be egy olyan 
együttes történetét, amely egy nehéz gazdasági kor-
szakban igen kedvező hatással volt a község életére, 
nemcsak kulturális, hanem anyagi tekintetben is. A 
feldolgozás fő forrása a csoport alapítójának és éve-
ken keresztül vezetőjének egykorú krónikás fel-
jegyzése, amelyet a pályázó, aki később szintén ve-
zetőjévé lett az együttesnek, saját emlékeivel s egy-
korú sajtó- és egyéb dokumentumokkal egészített 
ki. 

Fölemelt II. díj: 4000-4000 Ft 

Ifj. LELE JÓZSEF: A Gyöngyösbokrétától a pá-
vakörig. A tápai néptáncmozgalom története. 
(76 + 98 lap szöveg, 44 fénykép) 

A pályamunka a rendkívül hagyománytartó és a 
Gyöngyösbokréta Mozgalomban, valamint a felsza-
badulás utáni népművészeti mozgalomban is neve-
zetes szerepű Tápé község együttesének történetét 
dolgozta fel személyes emlékezések és sajtó-doku-
mentumok alapján. A történeti rész kb. fele-fele 
arányban foglalkozik a bokrétás csoport, illetőleg a 
felszabadulás utáni népi együttes és pávakör törté-
netével. Elsősorban belülről nézve, a résztvevők és 
a falusi közönség nyilatkozataira támaszkodva mu-
tatja be, hogyan alakult az együttes élete, mit jelen-
tett a csoport a falu közművelődésében, társadalmi 
és gazdasági életében, mi volt a szerepe az irányí-
tóknak és a részvevőknek, hogy történt a helyi ha-
gyomány feltárása és alkalmazása a műsorokban. A 
pályamunka történeti részét jól kiegészíti a csoport 
műsorszámait leíró dokumentációs gyűjtemény, va-
lamint a csoport életéről összegyűjtött 44 megha-
tározott, datált forrásértékű fénykép. 

HENTZ LAJOS: Mezőberényi vászonhímzések 
(25 lap szöveg, 18 fénykép, 56 rajz). 

A pályamű folytatása a szerző korábbi díjnyer-
tes pályamunkáinak. Ezekben előbb a helyi díszítő-
művész szakkör életét mutatta be, majd lakóhelye 
szőtteskultúráját igyekezett felkutatni, szakköri 
felhasználásra hozzáférhetővé tenni. Most a helyi 
hímzéskultúrával tette ugyanezt. A szemléletes 
fényképek és a nagyon munkaigényes rajzok jelen-
tősen növelik a pályamunka értékét. 



DR. TIMAFFY LÁSZLÓ, GYŐR: A hédervári 
pávakör közművelődési tevékenysége (20 lap szö-
veg, 1 térképvázlat, 33 lap dokumentum 33 kottá-
val, 3 táblán 9 fénykép). 

A pályamunka egy olyan, ma is működő páva-
kör életét ismerteti, amely műsoraiban egy gazdag 
hagyományú vidék legszebb dalait, népköltészetét, 
szokásait mutatja be, élteti tovább Héderváron, va-
lamint közelebbi és távolabbi környékén. A helyi 
hagyomány felkutatása, kiegészítése és műsorrá 
való feldolgozása a tagság bevonásával történik, s 
ilyen módon nemcsak hagyümányismeretüket, ha-
nem esztétikai fogékonyságuk fejlesztését is szol-
gálja. A pályamunka azt is bemutatja, milyen a pá-
vakör tagjainak megítélése, szerepe a község társa-
dalmi életében. A népdalkör klubszerű foglalkozá-
sain jelentős szerepet kap a hiteles népi hímzések 
tanulmányozása és készítése, amely előnyös hatás-
sal van az egész helység lakáskultúrájának alakítá-
sára. 

III. díj: 2000 Ft 

EGYED ANTALNÉ: Öcsöd és az öcsödi páva-
kör (48 lap szöveg, 44 lap műsordokumentum, 26 
fényképpel, 52 kottával). 

A pályamunka egyik fő fejezetében a községet 
mutatja be, tanúsítva, hogy a pávakör helyesen tö-
rekszik lakóhelye múltjának, mai viszonyainak 
megismerésére. Ugyanebben a részben található a 
helyi népszokások vázlatos, de teljességre törekvő-
nek látszó leírása. A pályamunka nagyobbik részé-
ből megismerhetjük a pávakör célkitűzését, értékes 
belső nevelő- és közművelődési tevékenységét, 
amely a község és a környék kulturális életét egy-
aránt gazdagította, s amely 1979-ben az „Öcsöd 
nagyközségért" elnevezésű, tanácsi alapítású kitün-
tető díj első elnyerőjévé tette az együttest. 

A közölt dokumentumanyagból értékesek a jól 
sikerült fényképek, s tanulságos a pávakör egész 
repertoárját felölelő, műsoronként csoportosított 
kottaanyag 

MUNKAJUTALMAT KAPOTT két pálya-
munka: 

MOHÁCSI LÁSZLÓNÉ: A tiszasasi pávakör, és 
OFELLA SÁNDOR: Kiegészítés a tápiószecsői 
népi együttessel foglalkozó korábbi pályamunká-
hoz. 

4. A következő pályázat elé 

Az eddigi eredmények tanúsítják, hogy a pályá-
zatot a jövőben is hasznos és kívánatos lesz megren-
dezni. A pályázat eddigi támogatói is egyetértenek 
ezzel. 

„Ez a pályázat már eddig is szép eredményeket 
hozott - idézzük dr. Major Imrének, Bács-Kiskun 
megye Tanácsa elnökhelyettesének nyilatkozatából 
- , de jelentőségéhez és lehetőségeihez képest még 
nem bontakozott ki eléggé. Hiszen 500-nál is több 

pávakör, legalább 1000 díszítőművészeti kör műkö-
dik szerte az országban. Közülük sokan megülték 
már alapításuk 10 éves jubileumát, s emellett nem 
kis számban vannak olyan hagyományőrző népi 
együttesek, tánccsoportok stb., amelyek több évti-
zedes sikeres múltra tekintenek vissza. Jelentős 
mennyiségű értékes felkutatott helyi hagyomány, 
emlékezetes siker, szervezési és nevelési tanulság 
szunnyad ebben a múltban. Közművelődésünk to-
vábbi demokratizálódásának, művészeti mozgal-
munk további erősödésének jelentős hasznát re-
méljük abból, hogy ez a pályázat a jövőben az eddi-
ginél szélesebb körben kibontakozik. Ez jórészt az 
átgondoltabb és szélesebb körű népszerűsítésen, a 
jobban szervezett tájékoztatáson, a további megér-
tő támogatáson múlik. Bizhatunk abban, hogy 
egyikben sem lesz hiány." 

A folklór a mai életben - a népművészeti együt-
tesek mint művelődési közösségek című pályázat 
tehát lényegében az eddigi feltételekkel kerülhet 
megrendezésre, a fentebb megadott pályázati té-
mákkal. A beadási határidő előreláthatóan az 1983. 
évi nyárvége lesz, ami lehetővé teszi, hogy még ab-
ban az évben eredményt lehessen hirdetni, s hogy a 
legjobb pályamunkákból az 1984. évi, VIII. Duna 
menti Folklór Fesztivál idejére kiadvány jelenhes-
sék meg. 

A közelebbi részleteket a Bács-Kiskun megyei 
Művelődési Központ által, a többi meghirdető 
szervvel való megállapodás alapján kiadandó új pá-
lyázati felhívás fogja tartalmazni. A pályázni óhaj-
tók máris kérhetik a Megyei Művelődési Központ-
tól (6001 Kecskemét, Május 1. tér 1. Pf. 79) a 
választott téma részletes kidolgozási útmutatójának 
megküldését. 
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