
PÁLYÁZAT 

A XII. Országos Néprajzi és Nyelvjárási 
Gyűjtőpályázat, 1994. évi eredményjegyzéke 

Az 1994. évre meghirdetett XLI. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatra 294 pá-
lyamunka érkezett, ebből 199 a felnőtt, 95 az ifjúsági kategóriába tartozik. A résztvevők száma 
az előző évekhez képest gyarapodott s ennek alapján reméljük, hogy a néprajzi gyűjtés a 
jövőben visszanyeri eredeti vonzerejét és rangját. 

Idén kevesebb kézirat érkezett a megyei múzeumi hálózaton keresztül. Ennek az az oka, 
hogy némely megye újabban csak 2-3 évenként hirdeti meg a néprajzi pályázatot, s ilymódon 
növekedett a csak nálunk jelentkező egyéni pályázók száma. 

A szomszédos országokban élő magyarság egyre szélesebb körben, immár intézményes ke-
retek között is képes részt venni pályázatunkon. Idén 112 munka érkezett körükből: Romániá-
ból 86 db., Szlovákiából 10 db., Kárpátaljáról 8 db., 8 db. a Vajdaság területéről. 

A benyújtott dolgozatok összterjedelme csaknem 12 ezer oldal, s ehhez jelentős mennyisé-
gű, értékes illusztrációs anyag csatlakozik (1669 fénykép, 935 rajz, 61 térkép, 325 kotta, 6 
magnókazetta stb.). A benyújtott munkák műfajilag igen változatosak. A monografikus igényű 
feldolgozások mellett növekedett az értékes adatközlő, forrásként jól használható munkák 
száma. Sajnálatos azonban, hogy a korábbi évekhez hasonlóan csak kevesen vállalkoztak 
kérdőíves gyűjtésre. 

A pályamunkák tematikus megoszlása azt mutatja, hogy változatlanul népszerűek a külön-
böző szokás - feldolgozások (életkor, kalendáris szokások, vallásos élet - 63 db.), s a visszaem-
lékezések (életsors, családtörténet, helytörténet - 67 db.). Továbbra is közkedveltek a nyelvé-
szeti témák (48 db.). Idén, hacsak kis mértékben is, de növekedett az anyagi kultúrát bemutató 
munkák száma (gazdálkodás - 17, mesterségek - 18, építészet - 17 stb.) 

A dolgozatokban figyelemre méltó ismeretanyagot mutatnak be a szerzők. Az adatgyűjtés 
alapján készült leírásokban azonban gyakran hiányzik az adatközlők megnevezése, életkora, 
foglalkozása, kérdőíves gyűjtéseknél a kérdőívek megnevezése, szakirodalmi vagy egyéb írott 
források adatolása. Számos esetben hiányzik a pályázó adatainak (pontos címe, foglalkozása, 
életkora) feltüntetése is. Kérjük tisztelt pályázóinkat, hogy a jövőben pontosan adják meg 
ezeket a pályázati felhívásban is kért adatokat. 

Az Országos Bíráló Bizottság 1994. április 21-én ült össze dr. Selmeczi Kovács Attila, a Nép-
rajzi Múzeum főigazgató-helyettes elnökletével. A beküldött pályamunkák elbírálásában a 
Néprajzi Múzeum munkatársai mellett az MTA Néprajzi Intézete, a Nyelvtudományi Intézet, az 
ELTE Folkór Tanszék és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársai vettek részt. 

A zsűri tagjai voltak: dr. Hajdú Mihály - az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársa, 
dr. Tátrai Zsuzsanna - az MTA Néprajzi Intézet munkatársa, dr. Verebélyi Kincső. - Az ELTE 
Folklór Tanszék munkatársa, dr. Kecskés Péter és dr. Csuhás Györgyi - a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum munkatársai, dr. Laczkovits Emőke - Veszprém megyei Múzeumból, dr. Györgyi 
Erzsébet, dr. Molnár Mária, dr. Szacsvay Éva, Szabó Zoltán, Szuhay Péter, dr. Szemkeő Endre, 
dr. Forral Ibolya - a Néprajzi Múzeum munkatársai. 

A zsűri 20 első díjat, 30 második díjat és 45 harmadik dfjat ítélt oda, és számosan kaptak 
pénzjutalmat, könyvjutalmat, dicsérő oklevelet. A díjak átadására 1994. május 21-én került sor a 
Néprajzi Múzeum Dísztermében a Múzeumi Világnap alkalmából. Az ünnepség egyben találko-
zási alkalom a gyűjtők számára, amelyhez Múzeumunk tartalmas programot nyújtott. 

Megköszönjük minden pályázónknak, a sokszor névtelenül szereplő szakkörvezetőknek és 
tanároknak, hogy ebben az évben ismét gazdagították értékes munkáikkal a néprajztudo-
mányt. 
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Az Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatot a Néprajzi Múzeumon kívül számos 
intézmény, alapítvány is támogatta, akiknek ezúton is köszönetet mondunk segítségükért: 
Bethlen Gábor Alapítvány, Csehszlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány, Honismereti Szövet-
ség, Illyés Alapítvány, Lakitelek Alapítvány, A Magyar Népművészetért Alapítvány, MTA 
Nyelvtudományi Intézet, MKM Etnikai és Nemzeti Kisebbségi Főosztály, Magyar Néprajzi 
Társaság, Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 

I. Díj 
Felnőtt Kategória: 
Adorjáni Rudolf Károly, Dicsőszentmárton: Temetési szertartások és szokások a Maros me-

gyei unitáriusoknál - Baksáné Fodor Krisztina, Karancslapujtő: Lakodalmi népszokások 
Karancslapujtőn és környékén - Bejczi Balázs, Tata: A vásárok Vas megyében a századforduló 
körüli évtizedekben - Csete Balázs Honismereti Szakkör, vezető: Győri János, Jászkisér 
Disznóvágási élményeim gyermekkoromtól napjainkig - Faragó Jánosné, Jászárokszállás: Jeles 
napok Jászárokszálláson II. Húsvéti ünnepkör - Harmath Lapsné - Schön Mária, Hajós: D' 
sann scheint... (Mondókák, gyermekjátékok Hajósról) - Janitsek Jenő, Kolozsvár: Torda-
szentlászló, Magyarléta, Magyarfenes, Gyergyószárhegy, Gyergyóalfalu, Gyergyókillyénfalva, 
Miklósvárszék történeti és mai család- és helynevei - Koppány János, Tótkomlós: Rend és 
szokások a szlovák evangélikus istentiszteleten Tótkomlóson, Az evangélikus templomhoz 
kapcsolódó népszokások - Lőrinczi Etelka, Árapatak: A kender termesztése és felhasználása 
Árapatakon - Nyul Katalin, Gelse: Népi gyermekjátékok Gelsén - Szabó Éva - Szabó László, 
Hatvan: Útszéli Krisztusok - Wass György, Beszterce: A zselyki fúvószenekar múltja és jelene 

Ifjúsági kategória: 
Hajdú Kata - Horváth Anita, Illyés Gyula Gimnázium, Budaörs: Gyermekjátékok, -

Harmath Kornélia, Osli: Höveji himzés - Puskás Katalin, Veszprém: A szentgáli Pizse Molnár 
pásztordinasztia története - Sári Zsolt, Eger: Jeles napok és az életkorhoz kapcsolódó szokások 
Szihalmon - Stöckert Gábor, Sopron: A soproni parókásokról - Szunyogh Szandra, Veszprém: 
Egyesületi élet Vörösberényben - Varga Eszter, Börcs: A fiatalok ismerkedése, udvarlás, 
párválasztás és ismerkedés - Varga Eszter, Börcs: Gazdacselédek az 1920-as évektől a földosz-
tásig Börcsön. 

II. Díj 
Felnőtt kategória 
Binder Pál, Brassó: A középkori és újkori Kolozsvár szász családnevei és azok magyar fordí-

tási formái (kb. 1450-1750) - Bodnár Laps, Mátyóc: Szerződéses munkaviszony az Ung-vidéki 
gazdáknál - Fülöp Dénes, Makfalva: A makfalvi fazekasság története - Cs. Gergely Gizella, 
Székelyudvarhely: Varrott csipke Györgyfalva népművészetében - Godena Albertné, Surd: 
Lakodalmi szokások régen és jelenben Nemespátróban - Gub Jenő, Szováta: Az állattartás 
etnozoológiája a Sóvidéken - Gulicska Irén, Hódmezővásárhely: Uram a cserép embörzsírral 
készül... - Grünceiszné Józsa Zsuzsanna, Diszel: Egy német nemzetiségi falu a Bakonyban, 
Pula - Jávorcsik Béla, Nagyszénás: Parasztlakodalom a vőfélyversek tükrében Nagyszénáson 
1992. - Lőcsei Laps, Miskolc - Zsíros Sándor, Felsőzsolca: Fa épületdíszek Felsőzsolca régi 
házain - Mapr Miklós, Szilágynagyfalu: Vásárok és piacok Szilágynagyfaluban (A vásárok 
etnogeográfiai vizsgálata) - Maruzs János, Mátraderecske: A család vizsgálata - Matics Pál, 
Szalkszentmárton: Öreg bírók és tanácselnökök Szalkszentmárton életében - Mirk László, 
Csíkszereda: A hagyományos paraszti élet ünnepei és szokásai Csíkmenaságon - Nagy Zoltán, 
Budapest: Diósjenői temetők története, régi temetési rend, temetési szokások, tárgyi emlékek -
Nagyfalusi Ilona, Csanádpalota: Karácsonyi népszokások Csanádpalotán - Padár Edit, Jász-
apáti: Változás és állandóság - egy jászapáti tanya története 1904- 1970-ig - Sándor Attila, 
Sövényfalva: Adalékok Sövényfalva néprajzához - Sándor Katalin, Vésztő: A Kászonok ragad-
ványnevei napjainkban - Szabó István, Makó: Ahol a bölcsőm ringott... - Szigeti György, 
Halásztelek: Apátfalva népi jóléte V. - Tamás Irén, Kolozsvár: Házassági hagyományok 
Magyarszováton - Tóth Natália, Sislóc: A téli ünnepkör jellegzetes szokásai a Kárpátaljai Sislóc 
községben - Tóth Natália, Sislóc - Hutter Éva, Rát: A téli ünnepkör szokásai Szilágyszéren -
Turza Péter Pál, Ditró: Orotva személynévrendszere. 
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Ifjúsági kategória 
Fülöp János - Geisz Katalin, Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár: Történelmi és néprajzi 

szeletek Kaposfő múltjából - Fülöp Tibor -Bende Imre, Péchy Mihály Építőipari Szakközépisko-
la, Debrecen: Derecskei porták felmérése - Gergely Ibolya, Budapest: Ditró helynevei - Mizser 
Viktória, Gárdonyi G. Honismereti Szakkör, Sály: Nagyapám zöldséges és gyümölcsös kertjei -
Szigeti Andrea, Sopron: Falusi élettér. 

III. Díj 
Felnőtt kategória 
Arnold Mária, Herend: Adalékok Herend német nemzetiségű lakosainak életéhez a század-

fordulótól a II. világháború végéig - Asztalos Enikő, Marosvásárhely: Nem jól ment az életem 
soha! Kiss Miklósné Szép Júlia élete - Baukó János, Teleki Blanka Kollégium, Szeged: A 
Marcelházi halászat szakszókincse - Bence Sándor, Ada: A kórogyi iskola története -
Bohányiné Boda Gyöngyi, Szombathely: A szili búcsú - Csongrádi Pál, Kardoskút: Homályba 
vesző szokások, az emlékek tükrében (Szüreti bál a pusztán) - Czébely Laps, Gát: A viski 
református énekkar története - Czinege Menyhértné, Nagybárkány: Babonás történetek, népi 
szokások Nagybárkányban - Godena Albertné, Surd: Tájszóismeret a nemespártói általános 
iskolás gyerekek körében - Hints Miklós, Kolozsvár: Aranyosszék hét településének helynevei 
- Hutterer Éva, Rát: Az emberi élethez fűződő népszokások a Kárpátaljai Rát községben -
István Lajos, Korond: Sóvidéki népi állaturusosok, gyógymódjaik és receptjeik - Jambrich 
Kázmér, Pécs: Volt egyszer egy iskola (Katonakorom és hadifogságom utolsó hónapjai), 
Külszolgálat Szlavóniában (Fotósorozat) - Jankus Gyula, Kéménd: Szőgyén története és 
földrajzi nevei - Jankus Gyula, Kéménd: A Hont-tal kapcsolatos felvidéki településnevek -
Kisfalusi János, Viszló: Az életfordulókhoz kapcsolódó ünnepek története régen és ma - Dr. 
Kisida Erzsébet, Budapest: Viszló község állattartása, kereskedelme, vásári forgalma 1903-1907 
között - Dr. Kovács Imre, Székesfehérvár: Tömésfalak Felsőkörtvélyesen - Kresz-Guther Hona, 
Beszterce: Egykori felekezeti iskolák épületeiről - Lator Hona, Visk: Öltözködési szokások 
Visken - Lörinczi Ferenc, Sepsiszentgyörgy: Népi gyógyászat Árapatakon - Maruzs János, 
Mátraderecske: Ballagási szokások egy palóc faluban, Mátraderecskén - Molnár János, Téglás: 
AII. világháború Téglást érintő eseményei... - Nagy Angelika, Szűrte: A lakodalmi népszokások 
költészete Szürtén - Nagy Endre, Érsekújvár: Leléd földrajzi nevei - Nagy Endre, Érsekújvár: 
Bajta földrajzi nevei - Nagy Judit, Dáka: Dáka ragadványnevei - Német Béla, Bodajk: Cselédek, 
aratók, summások, Vendelek Tárnokpusztán - Orbán Lászlóné, Győr: Régi falusi élet 
Szerecsényben - Dr. Pethő Mária, Szolnok: Adatok a Békés megyei szlovákok népi táplálkozá-
sához - Szabó Zita, Fábiánsebestyén: Élelemfeldolgozás és táplálkozáskultúra a kisparaszti 
gazdaságokban Fábiánsebestyén községben - Székely Ferenc, Vadasd: Szakrális adományok 
néprajza Vadasdon - Szobi Mátyás, Felsőszecse: így volt elrendelve - Tamás Károlymé, 
Szentgál: Hiedelmek és népszokások Szentgál községben - Vitos László, Fitód: Székelyföld 
íratlan törvényei - Wass György, Beszterce: Zselyki amerikások és kanadások - Zsigmond 
József, Marosvásárhely: Adatok a magyarói orvosnélküli népi gyógyászat köréből. 

Ifjúsági kategória 
Batai Gábor, Kölesd - Lévai Gábor, Mernye - Mireider László, Fadd: Zengővárkony - Csa-

var Leona, Sepsiszentgyörgy: Bikfalva helynevei, története - Csongrád megyei Honismereti 
Diáktábor, Csanádpalota: A mindszenti piac - Édl Mária, Bánd: A naptári év ünnepi szokásai 
Bándon - Általános Iskola Fertödi Honismereti Szakkör, Fertőd: Jeles napok - Jaksa Csaba, 
Dömsöd: Nagyapám juhászata - Kedves Krisztina - Pápai Virág, Illyés Gyula Gimnázium, 
Budaőrs: Sváb életszokások - Kocsis Tamás, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Sop-
ron: A soproni zsidóság hitélete és vallási szokásai a XX században - Márkus Anita, Körössy 
József Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola, Szeged: Divat és öltözködéskultúra 
Európában... - Márton Annamária, Szatmárnémeti: Hagyományos és új ünnepek, szokások a 
családok, közösségek életében - Pákozdi Szilvia, Révai Miklós Gimnázium, Tápszentmiklós: 
Az élet Tápszentmiklóson. 

Különdíj 
Nagyné Újvárosi Magdolna, a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola honismereti szak-

körének szakkörvezető tanára, Debrecen 
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Pályázati felhívás 

Az 1995. évi XI.II. Országos Néprajzi 
és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat 

Ajánlott néprajzi témakörök 
1. A paraszti és kisipari termelés új gazdasági formái 
A privatizációt és a kárpótlást követően milyen új gazdálkodási formák jöttek létre a telepü-

lésen (községben, kisvárosokban és tanyákon). Egy-egy konkrét gazdasági (családi, vállalko-
zói, kis és nagy üzem) létrejöttének története, működése: a gazdálkodás stratégiája, üzemszer-
vezete, termelési terve, könyvelése és naplói, eszközkészlete ( a régi gazdaság eltett darabjai, 
modernizációs gépek stb.), munkarendje, munkamegosztása, a termelés technológiája, érté-
kesítése, kereskedelme, kölcsön- és bankrendszere, pénzforgalma. 

2. Változó és állandó ünnepek 
Egyéni-családi és intézményi, közösségi ünnepek a település (község, kisváros) életében -

konkrét esettörténetének alapján. Az ünnepek változatos rendjéből bármely ünnep külön-
külön megragadható, a leírásnál lényeges, hogy valakihez, vagy valakikhez kötődő eseményt -
szokást írjunk le. Ha például a ballagást választjuk: milyen volt édesanyám ballagása az 1950-es 
években, az enyém a 70-es években, a lányomé a 90-es évek elején, vagy az anyám, az én, a 
lányom, az unokám esküvője. Milyen volt a madarak, fák ünnepe 1992-ben, vagy a községi II. 
világháborús emlékmű avatás 1991-ben. Milyen azonosságokat és különbségeket mutatnak az 
időben változó politikai ünnepek, mint pl. március 15, május 1, augusztus 20, november 7, 
október 23, vagy hogyan alakultak a tsz zárszámadásai, közgyűlési ünnepségek, az egyházi 
ünnepek stb. 

3. A hagyományos közösségek átalakulása 
A település társadalmának újraszerveződése különböző társadalmi, történelmi események 

hatására, mint pl. kitelepítések, betelepítések, népességcsere, menekültek, faluból elvándorol-
tak, a földről elűzöttek, tanyasiak-pusztaiak beköltözése, ipari ingázók, társadalmi státuszuktól 
megfosztottak, tisztségbe-küldetésbe helyezettek. Ezek a folyamatok hogyan változtatták meg 
a helyi társadalom szerkezetét, a vezető rétegek (politikai, kulturális, gazdasági elit) összeté-
telét, a véleményvezérek és divatdiktálók, a befolyásolók, a ténylegesen döntők körét. Konkrét 
élettörténetek és csoportleírások bemutatása során válik igazán szemléletessé vizsgálódásunk. 

4. Szabadon választott egyéb néprajzi témák. 
Ajánlott nyelvjárási témakörök: 
1. Nyelvjárási szókincs, tájszavak, szólások, közmondások. 
2. Nevek, és hozzájuk fűződő történetek, magyarázatok személy- és ragadványnevek, állat-

és növénynevek, földrajzi nevek - a szomszédos országok magyarlakta településeinek történeti 
és mai helynevei. 

Rendkívüli pályatétel: 
A Kárpát-medence magyar történeti mondáinak összegyűjtése. 
A Magyar Néprajzi Társaság által meghirdetett pályázatban közreműködik a Néprajzi Múze-

um is. A pályázathoz külön felhívás, gyűjtési útmutató készült, amelyet közreadunk. 
Pályázati feltételek: 
•a feldolgozások, leírások, részletes anyaggyűjtés alapján készüljenek; 
•eredeti adat- és forrásgyűjtések lehetnek: levelezés, naplók, önéletrajzok, magnetofonra 

rögzített interjúk, stb., fénykép)- és diasorozatok, archív videofelvételek; 
• az adatközlők, források pontos megjelölése; 
• terjedelme: 15-200 oldal/felnőtt tagozat, 10-50 oldal/ifjúsági tagozat. 
A pályázatra olyan munkák adhatók be, amelyek a paraszti, illetve falusi kisvárosi életről 

szólnak, saját tapasztalaton, helyszíni gyűjtésen, illetve történeti, levéltári kutatáson alapuló 
eredeti ismeretanyagot tartalmaznak. 

Nem adható be pályázatra nyomtatásban már megjelent, kiadás alatt álló, más pályázaton 
már részt vett, vagy közgyűjteményben elhelyezett munka, főiskolai, egyetemi szakdolgozat, 
doktori értekezés, illetve hivatalos munkatervben szereplő kézirat. Továbbítjuk az illetékes 
intézményeknek azokat a dolgozatokat, amelyeknek témája nem illeszkedik a pályázathoz. 



Tudnivalók: 
a) A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet, aki néprajzi illetve nyelvjáráskutatással hivatássze-

rűen nem foglalkozik és nem ezeken a területeken szerezte szakképesítését. Egy pályázótól 
több pályamunkát is elfogadunk, és több pályázó, vagy szakkör közösen is készíthet pályamű-
vet. A pályázatnak felnőtt és ifjúsági tagozata (18 éves korig) van. Összefüggő munkákat 
részenként nem lehet beadni, de több különböző munka alkothat lazán összefüggő sorozatot a 
későbbiek során. 

b) Ha a pályázók a megyei néprajzi-honismereti pályázatokra vagy a területükön megalakult 
szakmai társaságokhoz juttatják el pályázatukat, akkor azokat két, azonos tartalmú és kiállítású 
példányban kell beküldeni, hogy a múzeumok továbbíthassák az országos pályázatra. A 
megyei pályázatokról a megyei múzeumi szervezetek adnak részletes felvilágosítást. A megyei 
pályázaton való részvétel nem kizáró ok, de nem is feltétel az országos pályázaton. 

c) A pályamunkákon fel kell tüntetni a szerzők nevét, pontos címét és foglalkozását. Az ol-
dalak, illetve külön az illusztrációk is (rajzok kották, térképek) legyenek folyamatosan, élőiről 
végig számozva. Fényképekről készült xeroxmásolatot nem fogadunk el illusztrációként. 

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

A pályázók munkáját segítik a különböző témákhoz - szakemberek által - készített útmuta-
tók és kérdőívek. Ezeket és egyéb szakmai segítséget a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárá-
ban lehet beszerezni, személyesen vagy levél útján. Amennyiben a gyűjtéshez kérdőívet vagy 
útmutatót használ fel a gyűjtő, azt megnevezve, a pályamunka elején fel kell tüntetni. 

Útmutatók, kérdőívek a következő témákkal kapcsolatban állnak rendelkezésre: családtör-
ténet, önéletrajz, rokonsági rendszer - szántás-vetés, hordás-nyomtatás-cséplés, juhtartás -
szobabelsők, konyha-kamra, tárgyleltárak - kisipari, mesterség - épületfalak, kerítések és 
kapuk, tanyai telekrendezés, csűrök, kertészeti építmények, csőszkunyhók, méhesek, kutak, 
szakrális emlékek, folyami vontatás, csúszójárművek - 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. 
Nyelvészeti útmutatást a MTA Nyelvtudományi Intézettől (1014 Budapest, Színház 6/9.) lehet 
igényelni. 

A pályázatok benyújtási határideje: 1995. március 1. 
Cím: Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattár, Gyűjtésszervezés 1055 Budapest, Kossuth L. tér 12. 

Pályázati díjak: 
Felnőtt tagozat: I. díj II. díj III. díj IV. díj 

20.000.- 15.000- 10.000 - 5.000.-
Ifjúsági tagozat: 10.000.- 7.000 - 5.000.- 3.000.-

valamint könyvjutalmak, dicsérő oklevelek. 
A díjak odaítéléséről országos zsűri dönt, a pályamunkáról készített szakmai bírálatok alapján. 
A pályázat szakmai elbírálásában a Néprajzi Múzeum mellett közreműködik a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum, a MTA Néprajzi Kutatóintézete, a MTA Nyelvtudományi Intézete, az ELTE 
Néprajzi Tanszéke és a Magyar Néprajzi Társaság. 

Néprajzi Múzeum Budapest, Kossuth Lajos tér 12. 1055 

Pályázat a Kárpát-medence 
magyar történeti népmondáinak összegyűjtésére 

A magyar honfoglalás 1100. évfordulójának alkalmából a Magyar Néprajzi Társaság pályáza-
tot hirdet a Kárpát-medence magyar történeti népmondáinak összegyűjtésére, a következő 
intézmények közreműködésével: Magyarországon a Néprajzi Múzeum, a Magyar Történelmi 
Társulat, a Magyar Nyelvtudományi Társaság, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, a 
Honismereti Szövetség, a TIT Györífy István Néprajzi Egyesülete, Romániában a Kriza János 
Néprajzi Társaság, Szlovákiában a Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Ukrajnában a Kárpátal-
jai Magyar Néprajzi Társaság, Jugoszláviában a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiss 
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Lajos Néprajzi Szakosztálya, Horvátországban a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közös-
sége, Szlovéniában a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Közösség, Ausztriában a 
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. 

A pályázat célja a Kárpát-medence magyar történeti mondáinak minél szélesebbkörű össze-
gyűjtése nemzeti kultúránk gazdagítására. A történeti mondákban egyrészt egy-egy család vagy 
falu történetének fontos eseményei, kiemelkedő egyéniségei, másrészt a magyar történelem 
hősei, küzdelmei elevenednek meg. így ezek a történetek megerősíthetik mind a kisebb 
(család, falu), mind a nagyobb közösségek (tájegység, népcsoport, etnikum) összetartozás-
tudatát. Múltunk megőrzésével mi magunk gazdagodunk. Egy latin mondás szerint: „Annyit 
tudunk, amennyit az emlékezetünk megőriz." 

Az összegyűjtött mondák különböző szempontú (folklorisztikai, nyelvészeti, történeti) kuta-
tásokat segítenek majd elő, valamint 1996-ban egy reprezentatív magyar történeti mondagyűj-
temény összeállításának és kiadásának lesznek fonásai, általuk kibővül a Magyar Történeti 
Mondaarchívum. Történeti mondakincsünk minél teljesebb megismerése miatt szerencsés 
lenne, ha a pályázat valamennyi magyarlakta vidéket, és minél több helységet átfogna. A 
pályázat alábbi kérdőíve a következő folyóiratokban jelenik meg: Művelődés, Honismeret, 
Néprajzi Látóhatár, valamint beszerezhető a Néprajzi Társaság és a Néprajzi Múzeum 
Ethnológiai Adattárának címén is (1055 Bp. Kossuth tér 12.), a szomszédos országokban pedig 
az ottani kiíró intézmény címén. 

Gyakorlati útmutató 
A mondákat gépírással, 2 példányban kérjük beküldeni, ha ez megvalósíthatatlan egy pél-

dányban, olvasható kézírással. Mindegyik pályázat élén szerepeljen a gyűjtő teljes neve, 
életkora, foglalkozása, hivatalos postacíme, valamint a gyűjtés(ek) helye (helységnév, megye, 
ország). Kérjük, hogy minden monda külön lapra kerüljön, minden monda után fel kell tün-
tetni elmondójának teljes nevét, születési helyét és idejét, foglalkozását, lakóhelyét 
(helységnév, megye, ország), vallását, nemzetiségét, iskolai végzettségét. 

Elsősorban a szájhagyományban élő, a közösség tudását is tükröző történeti mondákat vár-
juk, lehetőleg szószerinti, a természetes beszédszövegnek megfelelő lejegyzésben. A pályázó a 
saját maga által ismert mondákkal is jelentkezhet, de kérjük, hogy ezt tüntesse fel a pályázatán. 
Ha a monda szövegéből nem derül ki, a gyűjtő kérdezzen rá, hogy a monda előadója kitől, 
mikor, milyen körülmények között hallotta, hol tanulta. Próbáljuk meg kideríteni, hogy a 
monda a szájhagyomány útján őrződött-e meg, vagy elmondója az iskolában tanulta, olvas-
mányélményeiből merítette (honnan?), esetleg újságból, rádióból, TV-ből tanulta. 

Tankönyvekből, könyvekből kimásolt mondákkal nem lehet jelentkezni! A mondának nem 
irodalmi feldolgozását, átdolgozását várjuk, tehát a gyűjtők igyekezzenek szószerint visszaadni 
az adatközlők által elmesélt mondákat, ezért szerencsés lenne, ha a gyűjtéshez magnetofont 
használnának. Örömmel vennénk, ha a lejegyzett mondákon túl a felvételeket tartalmazó 
kazettákat is elküldenék, melyekért cserében üres kazettákat küldünk. A hagyományok leg-
jobb ismerői többnyire az idősebb korosztályokból kerülnek ki, de a fiatalabb generációk 
körében is javasoljuk a gyűjtést, így fény derülne arra is, hogy miként élnek tovább, alakulnak 
át vagy születnek újjá a hagyományok a fiatalok, a gyerekek körében. A pályázat értékét 
növeli, ha a történeti mondában szereplő helyszín (vár, barlang, szikla, stb.) rajzát, fényképét is 
beküldik. Ha a gyűjtés során olyan füzetre, naplóra bukkanunk, amelyben valaki családja vagy 
faluja krónikáját írta meg, akkor ezek beküldését is értékelnénk. 

A pályázat beadási határideje: 1995. március 1. 
Cím: Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára 1055 Budapest Kossuth tér 12. 
Díjak felnőtt ifjúsági 
I. 30000 Ft. 15000 Ft. 
II. 20000 Ft. 10000 Ft. 
III. 10000 Ft. 5000 Ft. 
A színvonalas pályázatok könyvjutalomban részesülnek. 
Minden pályázat a pályázó szellemi tulajdona marad, ha bármikor közlésükre kerül sor, ak-

kor az csak a gyűjtő nevének és a gyűjtési adatok feltüntetésével történhet. 
Tartalmi útmutató 
A következőkben felsorolt témakörök segítséget nyújtanak a gyűjtőnek abban, hogy milyen 

mondatípusokra kérdezhetnek rá. 
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I. Alapítási mondák (természeti képződmények, emberi létesítmények, kultúrjavak keletke-
zése). Idetartoznak a következők: források, patakok, folyók, tavak, sziklák, barlangok illetve 
elnevezésük eredete, (pl. Tordai hasadék) Emberi létesítmények: falvak, templomok, várak, 
kastélyok építése, helyük csodálatos kijelölése (csoda helyén, fogadalomból, állat vezet el, az 
építőanyagot más helyre hordják, amit nappal építenek éjjel leomlik, építőáldozat, befalazás), 
kutak, harangok, árkok (pl. Csörz árka), halmok (Kunhalom: kunok sírját rejti; testhalom: 
katonák tömegsírja, egy nő árulásának áldozatai), dombok (sapkával vagy csizmaszárral, egy 
éjszaka összehordott, sír vagy sátor alatti domb), titkos utak, alagutak eredete. Etnikai csopor-
tok, tájegységek keletkezése, családok eredete (Hunyadi, Bocskai, Micbánné), család- és 
ragadványnevek eredete, bánya- és birtokalapítások vagy szerzések (amennyit körbelovagol, 
köpenye betakar, csókért szerzett, állat jelöli ki, birtokadomány hőstettért, győzelemért). 

n. Névmagyarázó mondák Szorosan kapcsolódnak az előzőekhez, minden olyan monda 
idetartozik, amely valamely név eredetére ad magyarázatot. (Földrajzi nevek, határrész nevek, 
dűlő nevek, stb.), ha történeti vonatkozásuk van.) 

III. Az őstörténeti mondák csoportjába tartoznak a hunokról, Attiláról, Csaba királyfiról, a 
magyarok eredetéről vándorlásáról, a honfoglalás hőseiről (Álmos, Árpád, Emese, Hétmagyar, 
stb.) és eseményeiről (pl. fehér ló mondája) szóló történetek. 

IV. Háborúk és katasztrófák idetartoznak a következők: Harcok, háborúk előre megjóslása 
égi jelekből. Török-tatár mondakör (kutyafejű tatárok, elrejtőzés az ellenség elől, (tatár-likak, 
mocsarak) „Sári-Mári jertek elő', kiabálással csalják elő a bujkálókat, kegyetlenkedéseik: az 
asszonyokat mellükbe kötelet húzva hurcolják el, dióbélen hizlalják a foglyokat, embert igába 
fognak; éhínség, a halott harcos sírján fa nő.) Hősiesen harcoló nők. Kuruc háborúk (csaták, 
árulók, ellenség tőrbecsalása csellel úgy tesznek, mintha sokan lennének, sok élelmük lenne, 
tüzet gyújtanak bujdosás, rabság). Az 1848-49-es szabadságharc eseményei. Az első és második 
világháború mondái, hadifogság, kitelepítések. 1956-ról szóló történetek. Kincsmondák (az 
ellenség elől vagy az ellenség által elásott, elrejtett kincsek, megtalálása égi jel vagy kincs-
kereső állatok segítségével; a kincset természetfölötti lények őrzik, akik vagy segítik vagy 
akadályozzák a keresőt). Elsüllyedt falvak, városok (tengerbe, tóba, föld alá). 

V. Kiemelkedő személyek Királyok Szent István és a magyar szentek (Imre, Gellért, Erzsébet, 
Margit), Szent László (vizet fakaszt, lova patkója nyomot hagy a sziklában, az aranypénzt kővé 
változtatja, halála után is segít a harcoló székelyeknek, magyaroknak). Mátyás király (álruháhan, a 
kolozsvári bíró, „Itt járt Mátyás király", furfangos kérdéseire az okos lány, az öreg juhász, a cinkotai 
pap válaszol, megkapáltatja az urakat, „Egyszer volt Budán kutyavásár".) Habsburgok (Mária Terézia, 
n. József, Ferenc József, Erzsébet királyné, Rudolf trónörökös). Hősök: Toldi Miklós, Kinizsi Pál, a 
Báthori családhoz fűződő mondák, (Báthori Erzsébet, a kegyetlen úmő, aki szolgálói vérében fürdik, 
Báthori Gábor és a veres barátok). Rákóczi és a kurucok (Rákóczi udvarlása, lánya, elárulása, bujdo-
sása). Kossuth és a szabadságharc hősei( Bem, Görgey, Dembinszky), az aradi vértanúk (későn jött 
kegyelem). Sándor Móric Betyárokról szóló mondák (Rózsa Sándor, Sobri Jóska, Milfai, Zöld Marci, 
Patkó Bandi, Vidióczki stb.). Hogyan lettek betyárok, milyen segédeszközeik vannak (minden zárat 
nyitó vérfű, vasfű a tenyere alatt, az anyja hasából kivágott magzat ujjával világítanak, speciális 
fegyvereik). írók: Csokonai, Petőfi, Arany, stb. Helyi hősök, csodatevők, helyi rablók, gonosztevők. A 
kiemelkedő hősök születésének előjelzése, vitatott születési és (pL Petőfi) keresztelési helye (pL 
Kossuth), nagyságuk megjóslása gyermekkorban, (pL Kossuth) tetteik, harcaik, a királlyá választás 
különös körülményei (pL Mátyás), nevezetes fa, mely alatt a hős megpihen, amihez a lovát köti (pL 
Rákóczi), lovuk táltos tulajdonságokkal rendelkezik (pL Szent László, Rákóczi) lovukon fordított 
patkó van (Rákóczi, betyárok), haláluk, haláluk álhíre, visszatérésük, álhősök (ál-Rákóczi, ál-Petőfi, 
ál-Kossuth), sebezhetetlenek, örökéletűek, visszatértüket várják (Rákóczi, Kossuth, Rudolf). 

VI. Bűn és bűnhődés mondái: valamilyen tilalom megszegése (ünnepnapokon, dologtiltó 
napokon végzett munka), kenyér megszentségtelenítése, bűntett elkövetése és ennek követ-
kezménye (halál, elsüllyedés, koporsóját se föld, se víz nem fogadja be, kővé válás, állatok 
pusztulása). Hamis eskü (talp alá vagy csizmába tett föld) és büntetése. Átok és ennek követ-
kezménye (halál, elsüllyedés). Az ártatlanul megöltek véréből forrás, rózsatő, kápolnavirag 
fakad. Szent vagy szent hely, tárgy meggyalázása és büntetése. Kísértetek (kegyetlen földesúr, 
gonosztevő halála után sem nyugodhat). 

Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1994 
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