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A Néprajzi Múzeum meghirdeti 
az 1991/92. évi 

XXXIX. ORSZÁGOS NÉPRAJZI ÉS NYELVJÁRÁSI 
GYŰJTŐPÁLYAZATOT 

az MTA Néprajzi Kutatócsoport, az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Magyar Néprajzi 
Társaság, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium a 
Honismereti Szövetség támogatásával és más intézmények, szervezetek közreműködésével. 

A pályázatra olyan munkák adhatók be, amelyek eredeti ismeretanyagot tartalmaznak a pa-
raszti, illetve a falusi életről saját tapasztalat, helyszíni gyűjtés vagy történeti, levéltári kutatás 
alapján. Pályázni lehet olyan pályamunkákkal az alább felsorolt ajánlott témakörökben, amelyek 

- részletes anyaggyűjtés alapján készült leírások, feldolgozások, illetve 
-eredet i adat- és forrásgyűjtések: levelezés, gazdasági naplók, gazdálkodási és társadalmi 

szervezetek jegyzőkönyvei, iratai, önéletrajzok, magnetofonra rögzített interjúk, 
- fénykép- és diasorozatok, archív képek, videofelvételek. 
Nem adható be a pályázatra nyomtatásban megjelent, kiadás alatt álló, más pályázaton már 

részt vett munka, valamint szakdolgozat, doktori értekezés, hivatalos munkatervben szereplő 
kézirat. Visszaküldjük a szerzőnek, illetve továbbítjuk az illetékes intézményeknek azokat a 
dolgozatokat, amelyeknek témája nem illeszkedik a pályázathoz (szorosabban vett történeti, 
helytörténeti, műemlékvédelmi stb. témájúak). 

A pályázatok benyújtási határideje: 1992. március 15. 
Cím: Néprajzi Múzeum, Ethnológiai Adattár, gyűjtésszervezés. 1055 Budapest, Kossuth L. 

tér 12. 
Tudnivalók: 
a) A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet, aki néprajzi, ill. nyelvjáráskutatással hivatássze-

rűen nem foglalkozik. Egy pályázótól több pályamunkát is elfogadunk, illetve több pályázó 
vagy szakkör közösen is elkészíthet pályaművet. A pályázatnak felnőtt és ifjúsági (18 éves ko-
rig) tagozata van. Összefüggő munkáltat részenként nem lehet a pályázatra beadni (egymást kö-
vető években), de több különálló munka alkothat lazán összefüggő sorozatot a későbbiek során. 

b) Kívánatos, hogy a pályázók a legtöbb megyében meghirdetett megyei néprajzi-honisme-
reti pályázatra juttassák el elsőként munkáikat. Ennek feltételeiről a központi megyei 
múzeumok adnak felvilágosítást. A megyei pályázatra két, azonos tartalmú és kiállítású 
példányban kell elküldeni a pályamunkákat, a megyei múzeumok küldik azokat tovább az 
országos pályázatra. A megyei pályázaton való részvétel nem kizáró ok, és nem is feltétel az 
országos pályázaton való részvételkor. 

c) A pályamunkán fel kell tüntetni a szerző nevét, pontos címét és foglalkozását. Az oldalak, 
illetve külön az illusztrációk (rajzok, kották, térképek) legyenek folyamatosan, elölről végig 
megszámozva. Helyes, ha az illusztrációkról külön jegyzék is készül. 

a) A beadott kéziratokat nem küldjük vissza, azok a Néprajzi Múzeum adattárába kerülnek, 
és ott az érdeklődők rendelkezésére állnak. 

Díjazás: 
A korábbi évektől eltérően mostantól a néprajzi gyűjtőpályázat nem kétlépcsős, azaz az 

országos díjak összege nem tartalmazza a megyei pályázaton elért díjakat. 
Az országos díjak összege eszerint: 

L IL ÜL DL )L YL 
Felnőtt tagozat 10 000 7000 5000 3000 könyv oklevél 
Ifjúsági tagozat 6 000 4000 3000 2000 könyv oklevél 
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A díjak odaítéléséről országos zsűri dönt, a pályamunkákról készített szakmai bírálatok 
alapján. 

Eredményhirdetés 1992 májusában lesz, a múzeumi világnaphoz kapcsolódóan. 

Feldolgozásra ajánlott 
NÉPRAJZI TÉMAKÖRÖK 

1. A család vizsgálata [családtörténet, rokonsági viszonyok, (háztáji) termelés, jövedelmek, 
munka- és időbeosztás, kapcsolatrendszerek]. Egy parasztcsalád életkörülményeinek alaku-
lása 1960 előtt és után. Önéletrajzok, családi naplók, számadáskönyvek gyűjtése, illetve 
feldolgozása. 

2. A paraszti tárgykultúra leírása: munkaeszközök, a hagyományos és modern gazdálkodás, 
háztartás eszközei, fogyasztási javak. Lakásbelső, konyha, kamra, viselet. Az eszközkészlet 
felmérése, régi és mai tárgyleltár készítése. Régi tárgyak új környezetben. 

3. A parasztiparosok, kézművesek, specialisták munkája, eszközei, ismeretanyaga. 
4. Lakóházak, melléképületek külső és belső rendje, telekelrendezés, tanyák és telkek 

elhelyezkedése egy településen. Felmérések, alaprajzok, térképek. 
5. Paraszti kertek, népi növényismeret, etnobotanikai vizsgálatok. Termelési specializációk 

megmaradása és átalakulása. 
6. Egy falu hagyományos táplálkozásának bemutatása a legújabb fejlődés jelzésével. 
7. A vándorlás formái és okai: summásság, cselédség, kivándorlás, áttelepülés, lakosságcsere, 

urbanizáció, ingázás. Állandóság és változásparaszti körülmények között élő, ipari munkával 
(is) foglalkozó családok életformájában (Budapest és más városok külső negyedeiben, új gyár, 
üzem környékén). 

8. A szőlőhegyek és szőlőskertek hagyományos igazgatása és rendje, a szőlőhegyi élet 
szokásai. Présházak, pincék. 

9. Hagyományos és új ünnepek, szokások a családok, közösségek, települések, vidékek 
életében. 

10. A gyermekélet, gyermekfolklór vizsgálata: nevelés, korcsoportok, játék, költészet. 
11. Egy falu hiedelmeinek teljességre törekvő leírása. Orvos nélküli gyógyító és egészség-

védő eljárások, természetismeret, testkultúra. A vallásosság egyéni és közösségi formái, 
liturgikus és más szokások. 

12. Egy énekes teljes dalrepertoárjának bemutatása (közös éneklés, daltanulási alkalmak egy 
mai faluban). 

13. Falusi és kisvárosi egyesületek, intézmények története, működése, szervezete, tagsága, 
jelentősége. Falusi, kisvárosi önkormányzatok múltbeli szerveződése és működése. Szabadon 
választott néprajzi témák. 

NYELVJÁRÁSI TÉMAKÖRÖK 
1. Nyelvjárási szókincs, tájszavak, szólások, közmondások. 
2. Nevek és hozzájuk fűződő történetek, ill. magyarázatok: személy- és ragadványnevek, 

állatnevek, növények nevei, földrajzi nevek és eredetmagyarázó történetek. 
A pályázók a pályázatot meghirdető intézményektől írásbeli, illetve szóbeli szakmai 

segítséget kérhetnek. A pályamunkák elkészítéséhez, az adat- és forrásgyűjtéshez kívánatos a 
megjelent gyűjtési útmutatókat, kérdőíveket felhasználni. A pályázók a következő témák 
kapcsán igényelhetnek a Néprajzi Múzeumtól gyűjtési útmutatókat, kérdőíveket: családtörté-
net, önéletrajz, rokonsági rendszer; szántás,-vetés, hordás, nyomtatás, cséplés, juhtartás, 
szobabelsők, konyha-kamra, tárgy leltárak; kisipar, mesterség; épületfalak, kerítések és kapuk, 
tanyai telekelrendezés, csűrök, kertészeti építmények, csőszkunyhók, méhesek, kutak, 
szakrális emlékek, folyami vontatás, csúszó járművek; kertkultúra; gazdacselédek, Amerikába 
irányuló kivándorlás, urbanizáció; szőlőhegyi élet, présházak, pincék; ismerkedés-udvarlás-
párválasztás, lakodalom, búcsú, gyermekjáték; falutörténet a szájhagyomány és más helyi 
források alapján; földrajzi nevek, állandó szókapcsolatok, nyelvjárási és névtani témák. A 
nyelvjárási témájú pályamunkákhoz útmutatókat az MTA Nyelvtudományi Intézetétől (1364 
Budapest, Pf. 107.) is lehet igényelni. 
Budapest, 1991. március 

NÉPRAJZI MÚZEUM 
1055 Budapest 
Kossuth L. tér 12. 
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Kiss György altábornagy szobra Körösnagyharsányban. (Balogh Ferenc felvétele) 



HONISMERETI 
KERESZTREJTVÉNY 

VÍZSZINTES: 1. A belügyminiszter javaslatára 
az államfő nevezte ki erre a fontos posztra. 12. 
Ügek fia és Álmos apja volt 13. Jeruzsálem egyik 
dombja 14. Aroma 16. Kétté(!) 17. Egyforma 
betűk 19. Részvénytársaság rövidítése 20. Női név 
egyik fele 21. Rossz tojás 23. Kühne utóneve volt 
25. Kergeti 27. Nem föíé 28. Gondoz 30. Szappan-
márka 32. Végtelen nővér 33. A természetben 
egyes tavak vizében található 34. Csapadék 35. 
Ábrahám név kicsinyítőképzős alakjából önálló-
sult 36. Út mentén húzódik 39. Gnóm 41. Város 
Bács-Kiskun megyében, a Solti-lapályon, közel a 
Dunához 44. Van ilyen irat is 45. Svéd pénz 47. 
Arcszín 49. Egyesült Arab Köztársaság rövidítése 
51. Ebből alakultak az önkormányzati testüle-
tek 52. Levegő 53. Itt volt segédtanító Táncsics 
Mihály 54. Fordítva: még nem borjazott tehén 55. 
Van ilyen tanya is. 57. Ipari városunk 59. Bír 60. 
Egyforma betűk 61. Ital. 62. Gyümölcs 64. Mi-
nisztertanács röviden 65. Fél tucat 66. Vonatkozó 
névmás 68. Áraszt 70. Sikkimi nyugati stílusú 
szálloda 
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FÜGGŐLEGES: 1. Az ősi Koszalá-királyság 
legfőbb városa 2. Perui gépkocsi jelzése 3. Tüzet 
szüntet 4. ... Attila (1934- ): színész, Jászai 
Mari-díjas 5. Gadolinium vegyjele 6. Csúf 7. 
Einsteinium vegyjele 8. Zokogott 9. Nép 10. Betű 
kimondva 11. Az önkormányzat egyik legré-
gebbi szervezete 15. Nagy eső 17. Ilyen objektív is 
van 18. Van ilyen szanatórium is 20. Odateszi 
névjelét 22. Piszkos 24. Délelőtt rövidítése 26. 
Fordított névelő 27. Budapesten az I. kerület egyil 
utcája 29; Azonos az 55. vízszintessel 31. At. i 
önkormányzat egyik rendelkezése ennek létre-í. 
hozására ismét megalakult 32. Tab keverve 37.| 
Sereg 38. Csapadék 40. Kettős betű 41. Községi 
Heves megyében 42. Fizimiska 43. Indiai kikötő 
46. Fordítva: ihlet 47. Az önkormányzat vezetője 
48. Van ilyen társ is (fordítva) 49. Ernő, Zoltán, 
Ot tó 50. Fürdőalkalmatosság 51. Napszak 56. 
Ablakragasztó 58. Azonos a 8. függőlegessel 61. 
Kémiai elem 63. Végtelen borsod-abaúj-zempléni 
község. 65. Hélium vegyjele 66. Argon vegyjele 
67. Határrag 69. Azonos a 16. vízszintessel (A 
rejtvény olvasóink szórakoztatására és okulására 
szolgál, a megfejtést nem kell beküldeni.) 

Mokos István 



Vésztői juhász (Balogh F. felvételei) 

Szénaszállítás tehenes fogattal, Kőrösnagyharsány 



A gyulai vár 


