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A XIH. Országos Néprajzi és Nyelvjárási 
Gyűjtőpályázat eredményjegyzéke 

A pályázatra 244 pályamunka érkezett, amelyből 177 felnőtt, 67 az ifjúsági kategóri-
ába tartozó. A szomszédos országokban élő magyarság köréből összesen 92 pálya-
munkát küldtek be. Romániából 65, Szlovákiából 13, Kárpátaljáról 8, Kis-
Jugoszláviából 6 pályázó küldte be dolgozatát. Az idei pályázattal egyidejűleg a ma-
gyar Néprajzi Társaság - a Néprajzi Múzeummal és több társintézménnyel együtt -
meghirdette a „Kárpát-medence magyar történeti népmondáinak összegyűjtése" című 
pályázatát. Erre 74 pályamunka érkezett, ebből 41 a határontúli magyar pályázóktól. A 
benyújtott dolgozatok összterjedelme 17000 oldal, amelyhez illusztrációként tartozik 8 
videokazetta, 15 magnókazetta, 1750 fénykép, 531 rajz, 163 kotta, 76 térkép melléklet. 

A benyújtott munkák tematikus megoszlása az elmúlt évekéhez mutat hasonlóságot. 
Ebben az évben is a népszokásokat bemutató dolgozatok száma a legnagyobb (60 
db.), ezt követi a nyelvjárási témával foglalkozó dolgozatok száma (39 db.). Jelentős 
még a társadalomnéprajzi és népköltészeti témájú dolgozatok száma (30 és 27 db). A 
többi témakörben közel azonos számú dolgozat található. Örvendetes, hogy továbbra 
is nagy az ifjúsági kategóriában (18 év alatt) tartozó pályázók száma. Ezért külön 
köszönetet mondunk a diákok munkáját vezető tanároknak, akik között számosan 
felnőtt pályázóink között is szerepelnek. Idén több kérdőíves gyűjtésen alapuló dolgo-
zat érkezett be, amelyeknél a szerzők nem feledkeztek meg a kérdőív feltüntetésről 
sem. Sajnos évről-évre visszatérő probléma az, hogy a pályázók személyes adataikat 
elfelejtik közölni. A jövő évben nem fogadunk el pályázatot a név, az életkor, a pontos 
lakcím olvasható feltüntetése nélkül. 

A díjak az Országos Bíráló Bizottság döntése alapján kerültek kiosztásra. A bizottság 
elnöke dr. Selmeczi Kovács Attila, a Néprajzi Múzeum főigazgató helyettese volt. A 
bíráló bizottság tagjai voltak: dr. Forrai Ibolya (Néprajzi Múzeum), dr. Gulyás Éva 
(Damjanich János Múzeum, Szolnok), dr. Györgyi Erzsébet (Néprajzi Múzeum), dr. 
Hajdú Mihály (MTA Nyelvtudományi Intézet), dr. Kecskés Péter (Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum, Szentendre), Koltay Erika (Néprajzi Múzeum), dr. Laczkovits Emőke (Lackó 
Dezső Múzeum, Veszprém), dr. Molnár Mária (Néprajzi múzeum), Szabó Zoltán 
(Néprajzi Múzeum), dr. Tátrai Zsuzsa (MTA Néprajzi Kutató Intézet), dr. Verebélyi 
Kincső (ELTE Folklór Tanszék). A zsűri 13 első díjat, 14 második díjat, 21 hannadik 
díjat, 39 negyedik díjat ítélt oda. Számosan kaptak pénz és könyvjutalmat, valamint 
dicsérő oklevelet. Négy pályázó életműdíjban részesült. 

A díjakat 1995. május 20-án került sor, a Néprajzi Múzeum Dísztermében. 
I. díj. 
Felnőtt kategória: 
BME Építész Kar Hallgatói, Budapest: Visk - Dömök Józsefné, Letenye: Szólások, 

mondások, közmondások, tájnyelvi kifejezések, hiedelmek, szokások Letenyén -
Draviczky Imre, Hajdúnánás: Hajdúnánás iparossága fényében - Gub Jenő, Szováta 
(Sovata): Erdő, mező növényei a Sóvidéken - Janitsek Jenő, Kolozsvár (Cluj Napoca): 
Várfalva, Aranyospolyán, Aranyosrákos történeti és mai személy- és helynevei - Raj 
Rozália-Nagy István, Szabadka (Subotica): Magyar búcsúsok a vajdasági kegyhelyeken 
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1994 - Rudinszki István, Kunszentmiklós: Tegnap éjjel álmomban újra vőfély voltam. 
Mikor én még legény voltam... - Wass György-Kresz Guther Ilona, Sófalva (Sarata): 
Akinek nem kenyere az írás I-III. 

Ifjúsági kategória: 
Ambrus Mátyás Árpád, Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda (Miercurea-Ciuc): 

Csíkdánfalva helynevei (Vezetőtanár: Mirk László) - Barna Brigitta, Kőrösladány: 
Cselédsorsok Kőrősladányban - Daczó Dénes- Ambrus Mátyás Árpád, Márton Áron 
Főgimnázium, Csíkszereda (Miercurea-Cinc) A csikszeredai Márton Áron Főgimnázium 
tanulóinak kereszt-, bece- és ragadványnevei (Vezetőtanár: Mirk. László) - Petőfi 
Sándor Művelődési Ház Hagyományőrző Szakköre, Jászkarajenő: Nagyszüleink játékai 
(Vezetőtanár: Erdeiné Tóth Klára) - Varga János, Budapest: A népi állatgyógyászat 
témájában végzett gyűjtések egybevetése a szakirodalommal és állatorvosok vélemé-
nyével. 

II. díj 
Felnőtt kategória: 
Binder Pál, Brassó (Brasov): A Bolya völgy és az Alvinci uradalom történeti, sze-

mély- és helynevei - Enyedi Antalné, Öcsöd: Öcsöd ragadványnevei - Hints Miklós, 
Kolozsvár (Cluj Napoca): A mezőségi Luc völgye tíz településének helynevei — 
Kisfalusi János, Viszló: Vallási ünnepekhez kapcsolódó szokások a keleti egyházban 
régen és ma - Rudinszki István, Kunsztentmiklós: Lerovom az adósságom - Sándor 
Ilona, Nádszeg (Trstice): Népi építészet és lakáskultúra Nádszegen - Tamás Károlyné, 
Szentgál: Dalok és énekek, melyek elkísértek életemen át - Takácsné Kocsis Anikó, 
Gyömrő: Nagyecsed ragadványnevei. 

Ifjúsági kategória: 
Eötvös József Gimnázium IL E. osztályának, tanulói, Tata: Ragadványnevek a tatai 

Eötvös József Gimnáziumban (Vezetőtanár: Túri Teodóra) - Erdélyi Valéria, Szeged: 
Hagyomány és jelen az ősi Pusztaszeren - Garabuczi Zita, Péchy Mihály Műszaki 
Középiskola, Debrecen: Földesi parasztházak felmérése (Vezetőtanár: Nagyné Újvá-
rosi Magdolna) - Kiss Tamás, Szatmárnémeti (Satu Mare): Vallás, életformák, urbani-
záció; Moldvai katolikus egyháztörténet a Bákó környéki csángó falvak szakrális 
emlékei tükrében - Kocsis Tibor, Sófalva (Sarata): Babonák és hiedelmek Sófalván 
(Vezetőtanár: Wass György) - Mindszenti József Római Katolikus Általános Iskola 
Honismereti Szakköre, Budaörs: A budaörsi németség vallási hagyományai 
(Vezetőtanár: dr. Kovács Józsefné). 

III. díj 
Felnőtt kategória: 
Ballok Sári, Szamosújvár (Gherla): Versek - Balogh Piroska Krisztina, Marosvásár-

hely, Tirgu Mures): Egy régi marosvásárhelyi cipészről - Barizs Dániel, Debrecen: 
Változó idők. - Bontó Józsefné, Veszprém: A veszprémi csatárhegyi búcsú története -
Faragó Józsefné, Jászárokszállás: Jeles napok Jászárokszálláson-Pünkösdi ünnepkör -
Hajdú József, Székesfehérvár: Dévaványa történeti helynevei a kéziratos térképeken 
(1700-1950) - Iván László, Kecel: Kecel és környéke nev eiről - Kisfalusi János, Viszló: 
A cigányokról - Lőrinczi Vencelné, Árapatak (Araci): A juh és termékeinek felhaszná-
lása Árapatakon - Molnár István, Jászszentandrás: Tréfás történetek és boszorkányhis-
tóriák a Jászságból - Nagy László, Szeged: A tanyai gazdálkodás múltja, jelene és 
jövője - Pál Antal Sándor, Marosvásárhely (Tirgu Mures): Csíkmadaras történeti és mai 
helynevei, személy, és ragadványnevei - Palkó Attila, Kolozsvár (Cluj Napoca): 
Magyaró hely- és családnevei - Serfőző László, Tállya: Tállya helytörténete - Simon 
Sándor, Alsóittebe (Novi Itebej): Feljegyzések Magyarittebéből - Szabó Imre, Miskolc: 
A Nagykunság és környékének hiedelemvilága. 
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Ifjúsági kategória: 
Árva Katalin-Horváth Eszter-Gőgös Csilla-Horváth Gergely, Tüskevár: A szabadban 

álló szakrális emlékek Tüskeváron - Borbély Orsolya-Vrencean Erika, Márton Áron 
Főgimnázium, Csíkszereda (Miercurea-Ciuc): Csíkszeredai utcanevek névtani vizsgála-
ta (Vezetőtanár: Mirk László) - Kelemen Csilla, Márton Áron Főgimnázium, 
Csíkszereda (Miercurea-Ciuc): Archaikus imák és énekek Csíkdánfalvárói 
(Vezetőtanár: Mirk László) - Nős Gábor, Pécs: Batyuval jöttek, batyúval mentek -
Spaciu Eleonóra, Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda (Miercurea Ciuc): Archaikus 
imák és énekek Csíkszentdomokosról (Vezetőtanár: Mirk László). 

IV. díj 
Felnőtt kategória: 
Adorjáni Rudolf Károly, Dicsőszentmárton (Tirnaveni): Pipe a vallási néprajz tükré-

ben 1947-1956 között - Asztalos Enikő, Marosvásárhely (Tirgu Mures): Aktualizált 
rigmusok és ateista esküvői szertartás az 50-es évekből a Nyárád mentéről - Balogh 
Emese Anita, Mezőberény: Mezőberény népszokásainak feldolgozása - Bíró Donát, 
Szászrégen (Reghin): A székely közbirtokosságról és a csíkmadarasiak erdőkitermelési 
múltjáról - Cs. Gergely Gizella, Székelyudvarhely, (Odorheiu Secuiesc): Elhalálozás és 
temetési szokások Siklódon - Deák Imre, Sátoraljaújhely: Ballagás az oktatási intézmé-
nyekben az elmúlt évtizedekben - Eszrényi Éva, Rimaszombat (Rimavská Sobota): A 
kender feldolgozásának szakszókincse Lőkösön - Fazekas Lóránd, Szatmárnémeti 
(Satu Mare): A téli napforduló ünnepkörének vallási és világi szokásai a két túrháti 
faluban - Gabóda Béla, Bátyú (Uzlovoje): Szernye falu monográfiája és hagyományai 
- Gagyiné Bíró Katalin, Székelykeresztúr (Cristuru Secuiesc): Szülőfalum Rugonfalva 
néphagyományai - Harmath Lajosné, Hajós: Gútai hagyományok - Husztik Katalin, 
Arad (Arad): Gyermekkor a hagyományok tükrében - Jankus Gyula, Kéménd 
(Kamenín): A településnevek történelmi változásai Szlovákia mai területén - Jeli József, 
Pécs: Családunk három generációs esküvőinek története - Juhászné Telek Erzsébet, 
Karancslapujtő: A szerelmi élettől a keresztelőig Cereden - Kemenesi Gabriella, Jász-
berény: Tejfeldolgozás a Jászságban, szűkebben Jásztelken a múlt század végétől 
napjainkig - Kész Margit, Salánk (Salanki): Népi gyógyászat a kárpátaljai Nevetlen-
faluban - Kézsmárki Zoltán, Fegyvernek: Emlékezések a családi eseményekre, ünne-
pekre és dolgos hétköznapokra - Lőrinczi Ferenc, Sepsiszentgyörgy (Sfintu 
Gheorghe): Árapataki közmondások, szólások helyi értelmezéssel - Major Miklós, 
Szilágynagyfalu (Nusfalau): A perecsenyi hagymatermesztés népi hagyományai - Nagy 
Endre, Érsekújvár (Nővé Zámky): Felsőtúr, Ipolyszalka, Egeg, kistúr földrajzi nevei -
Ozsváth Imre, Gyulakuta (Fintinele): Ízelítő Magyarzsákod népköltészetéből - Pethő 
Mária Anna, Szolnok: Bükkszék népi táplálkozása - Székely Ferenc, Vadasd (Vadas): 
Jeles napok, ünnepek, szokások, ételek Vadasdon - Szerdahelyi Pál-Szerdahelyi 
Pálné, Szombathely: Somogydöröcske község személynév-monográfiája — Szigeti 
György, Halásztelek: Hagyományos népszokások Apátfalván — Szőcs Lajos, Korond 
(Corund): Húsvéti locsolóversek; Korond falu földrajzi nevei; Egyéni imák Korondról -
Tamás Irén, Kolozsvár (Cluj Napoca): A népi gyógyítás Magyarszováton ismert módjai 
- Tóth Mihály, Bag: A bagi Muharay Elemér Népi Együttes története - Újné Pethő 
Andrea, Debrecen: Temetkezési szokások Porcsalmán - Wass György, Sófalva 
(Sarata): Balladák. 

Ifjúsági kategória: 
Ambrus Mátyás Árpád, Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda (Miercurea Ciuc): A 

csíkdánfalvi leányok hozománya és a hozományvitelhez kapcsolódó hiedelmek 
(Vezetőtanár Mirk László) - Füzesi Mónika-Máté Ildikó-Molnár Diána, Beregújfalu 
(Novoje Szelő): Beregújfalu névadási szokásai - László Lóránd, Márton Áron Főgim-
názium, Csíkszereda (Miercurea-Ciuc): Ragadványnevek a háromszéki Mikóújfaluban 
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(Vezetőtanár Mirk László) - Nemesik Zoltán, Tiszafüred: Tiszafüredi temetők - Szabó 
Anita, Dercen (Driszina): Dercen falu története - Szabó Judit, Vásárhelyi Pál Közgaz-
dasági és Postaforgalmi Szakközépiskola, Karcag: Emlékek a Kohány család múltjából 
(Vezetőtanár: dr. Dienes Erzsébet) Széphegyi Ildikó, Bánd: A bándi Christkindlspiel -
Timár Csaba, Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda (Miercurea Ciuc): Megrontott 
tehén gyógyítása (Vezetőtanár: Mirk. László) 

Életműdíj 
Bencze Sándor, Ada (Ada) - Józsa Istvánné, Karcag - Kajdi Ferenc, Sárvár - Rácz 

Sándor, Makó. 
Különdíj 
A Néprajzi Múzeum Baráti Köre Egyesületének díja: Csete Balázs Honismereti Szak-

kör, Jászkisér (Szakkörvezető: Győry János) - Kiváló Szakkörvezetők díja: Mirk László, 
Márton Áron Gimnázium Csíkszereda (Miercurea Ciuc) 

Mondagyűjtő pályázat eredményei 
Felnőtt kategória: 
I. díj: Bodnár Lajos, Mátyóc (Matovské Vojkovce) - II. díj: Görbe István, 

Szatmárnémeti (Satu Mare) - III. díj: Adorjáni Rudolf Károly, Dicsőszentmárton 
(Tirnaveni) - Asztalos Enikő, Marosvásárhely (Tirgu Mures) - Berta István Tamásfalva 
(Hetin) 

Ifjúsági kategória: 
III. díj: Papp Orsolya-Veszelszky Ágnes, Kiskunhalas - Hegedűs Katalin, Mohács. 

A Néprajzi Múzeum 1996. évi XLIIL Orszá-
gos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázata 

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 

településen (községekben, kisvárosokban és tanyákon). Egy-egy konkrét gazdaság 
(családi, vállalkozói, kis és nagy üzem) létrejöttének története, működése: a gazdálko-
dás stratégiája, üzemszervezete, termelési terve, könyvelése és naplói, eszközkészlete 
(a régi gazdaság eltett darabjai, modernizációs gépek, stb.) munkarendje, munkameg-
osztása, a termelés technológiája, értékesítése, kereskedelme, kölcsön és bankrendsze-
re, 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 valakik-
hez kötődő eseményt - szokást írjuk 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. világhábortis emlékmű avatása 
1991-ben. Milyen azonosságokat és különbségeket mutatnak az időben változó politi-
kai ünnepek, mint pl. március 15-, május 1., augusztus 20., november 7., október 23-, 
vagy hogyan alakultak a tsz zárszámadási, közgyűlési ünnepségek, az egyházi ünne-
pek stb. 
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3- A hagyományos közösségek átalakulása 
A település társadalmának újraszerveződése különböző társadalmi, történelmi ese-

mények hatására, mint pl. kitelepítések, betelepítések, népességcsere, menekültek, 
faluból elvándoroltak, a földről elűzöttek, tanyasiak-pusztaiak beköltözése, ipari 
ingázók, társadalmi státuszoktól megfosztottak, tisztségbehelyezettek. Ezek a folyama-
tok hogyan változtatták meg a helyi társadalom szerkezetét, a vezető rétegek (politikai, 
kulturális, gazdasági elit) összetételét, a véleményvezérek és divatdiktálók, a befolyá-
solók, a ténylegesen döntők körét. Konkrét élettörténetek és csoportleírások bemuta-
tása során válik igazán szemléletessé vizsgálódásunk. 

4. Monda 
A Magyar Néprajzi Társaság által meghirdetett mondagyűjtő pályázat folytatódik, de 

már nem kiemelt pályázatként, hanem a Néprajzi Gyűjtőpályázat keretében. 
5. Szabadon választott egyéb néprajzi témák 
6. Nyelvjárási témakörök 
Nyelvjárási szókincs, tájszavak, szólások, közmondások. Nevek, és hozzájuk fűződő 

történetek, magyarázatok: személy- és ragadványnevek, állat- és növénynevek, föld-
rajzi nevek - a szomszédos országok magyarlakta településeinek történeti és mai 
helynevei. 

Pályázati feltételek 
• a feldolgozások, írások, részletes anyaggyűjtés alapján készüljenek; 
• eredeti adat- és forrásgyűjtések lehetnek: levelezés, naplók, önéletrajzok, magne-

tofonra rögzített interjúk, stb. fénykép-és diasorozatok, archív videofelvételek; 
•az adatközlők, források pontos megjelölése; 
• terjedelme 25-200 oldal/felnőtt tagozat, 10-50 oldal/ifjúsági tagqzat. 
A pályázatra olyan munkák adhatók be, amelyek a paraszti, illetve falusi-kisvárosi 

életről szólnak, saját tapasztalaton, helyszíni gyűjtésen, illetve történeti, levéltári kuta-
táson alapuló erdeti ismeretanyagot tartalmaznak. 

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

Tudnivalók: 
a. A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet, aki néprajzi, illetve nyelvjáráskutatással 

hivatásszemen nem foglalkozik és nem ezeken a területeken szerezte szakképesítését. 
Néprajz szakos egyetemi hallgatók sem vehetnek részt a pályázaton. Egy pályázótól 
több pályamunkát is elfogadunk, és több pályázó, vagy szakkör közösen is készíthet 
pályaművet. 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 társasághoz juttatják el a pályázatukat, akkor azokat két, azonos 
tartalmú és kiállítású példányban kell beküldeni, hogy a megyei múzeumok továbbít-
hassák az országos pályázatra. Ha közvetlenül a Néprajzi Múzeumhoz küldik a dolgo-
zatot, akkor csak egy példányban kérjük azt. A megyei pályázatokról a megyei múze-
umi szervezetek adnak részletes felvilágosítást. A megyei pályázaton való résztvétel 
nem kizáró ok, de nem is feltétel az országos pályázaton. 

c. A pályamunka első oldalán fel kell tüntetni a szerző nevét, pontos címét és élet-
korát, foglakozását. Az oldalak, illetve külön az illusztrációk is (rajzok, kották, térké-
pek) legyenek folyamatosan számozva. Fényképekről készült xeroxmásolatot nem 
fogadunk el illusztrációként, azokat a dolgozat értékelésénél nem tudjuk figyelembe 
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venni. 
d. A beadott kéziratokat nem küldjük vissza, azok a Néprajzi Múzeum Etimológiai 

Adattárába kerülnek, és ott az érdeklődők rendelkezésére állnak. 
e. Ha a pályázat utáni években a díjazott pályamunka megjelenik, a szerző köteles 

feltüntetni azt, hogy a dolgozat részt vett az Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpá-
lyázaton. A dolgozatról készült bírálat nem használható lektori véleményként. A megje-
lent munka két példányát kérjük a Néprajzi Múzeumnak megküldeni. 

f. Az eddigi évek gyakorlatától eltérően, ez évtől nem küldünk külön visszajelzést a 
dolgozatok beérkezéséről. 

A pályázatok munkáját segítik a különböző témákhoz - szakember által - készített 
útmutatók és kérdőívek. Ezeket és egyéb szakmai segítséget a Néprajzi Múzeum 
Etimológiai Adattárában lehet beszerezni, személyesen vagy levél útján. Amennyiben a 
gyűjtéshez kérdőívet vagy útmutatót használ fel a gyűjtő, azt megnevezve, a pálya-
munka elején fel kell tüntetni. 

Útmutatók, kérdőívek a következő témákkal kapcsolatban állnak rendelkezésre: 
•a paraszti és kisipari termelés új gazdasági formái 
•változó és állandó ünnepek 
• a hagyományos közösségek átalakulása 
•a gyermekélet-táplálkozás cigány közösségekben 
•tisztálkodás 
• családtörténet, önéletrajz, rokonsági rendszer 
• szántás-vetés, hordás-nyomtatás-cséplés, juhtartás 
• szobabelsők, konyha-kamra, tárgyleltárak 
•kisipar, mesterség 
•épületfalak, kerítések és kapuk, tanyai telekelrendezés, csűrök, kertészeti építmé-

nyek, 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. (Útmutatást 

az MTA Nyelvtudományi Intézettől, 1014 Budapest, Színház u. 6/9. címen lehet igé-
nyelni) 

A pályázatok benyújtási határideje: 1996. március 1. 
Cím: Néprajzi Múzeum Etimológiai Adattár, Gyűjtésszervezés, 1055 Budapest, Kos-

suth Lajos tér 12. 
Pályázati díjak (Ft): 
Felnőtt tagozat: I. díj: 20000. - II. díj: 15000. - III. díj: 10000. - IV. díj: 5000 
Ifjúsági tagozat: I. díj: 10000. - II. díj: 7000. - III. díj: 5000. - IV. díj: 3000. - valamint 

dicsérő oklevelek. A díjak odaítéléséről országos zsűri dönt, a pályamunkákról készí-
tett szakmai bírálatok alapján. 

A pályázat szakmai elbírálásában a Néprajzi Múzeum mellett közreműködik a Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum, A MTA Néprajzi Kutatóintézete, az ELTE Néprajzi Tanszéke 
és a Néprajzi Társaság. 
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