
PÁLYÁZAT! PÁLYÁZAT! PÁLYÁZAT! 

Jubileumi pályázati felhívás hazánk felszabadulásának 
35. évfordulójára 

A Néprajzi Múzeum, az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum, az MTA Néprajzi Kutató Csoport, a Hazafias Népfront, a KISZ KB, a Ma-
gyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége, a Magyarországi Németek Demok-
ratikus Szövetsége, a Magyarországi Románok Demokratikus Szövetsége, a Magyar-
országi Szlovákok Demokratikus Szövetsége támogatásával, a megyei tanácsok és 
múzeumi szervezetek közreműködésével meghirdeti az 

1980. évi 
XXVIII. ORSZÁGOS NÉPRAJZI ÉS NYELVJÁRÁSI GYÜJTÖPÁLYÁZATOT 

Pályázni lehet: I. Néprajzi és nyelvjárási pályamunkákkal. II. A Néprajzi Múzeum 
kérdőíveire adott válaszokkal. 

A pályamunkák" a paraszti élet saját tapasztalatán, helyszíni gyűjtésen, illetve 
történeti és levéltári kutatásokon alapuljanak, és eredeti ismeretanyagot tartalmazza-
nak. Csak olyan munka adható be, amely nyomtatásban még nem jelent meg és más 
pályázaton nem vet t részt. 

I. TÉMAKÖRÖK 

Néprajzi Múzeum 

1. Egy parasztcsalád életkörülményeinek alakulása 1945 után (önéletrajzok, családi 
naplók, családi számadáskönyvek stb.). — 2. Hagyományos és ú j munkaeszközök (a 
régi paraszti gazdálkodás és háztartás eszközeinek felkutatása). — 3. Felszabadulás 
utáni paraszti háztartások leírása. — 4. A falusi kismesterségek (múlt juk és fennmara-
dásuk 1945 után). — 5. Falusi nők társadalmi helyzetének összehasonlítása 1945 előtt 
és után. — 6. Szabadon választott néprajzi témák (hagyományos paraszti gazdálkodás, 
uradalmi cselédek, serdülő- és gyermekkor néprajza, hiedelemtörténetek, temetők stb.). 
— 7. Népéleti dokumentumok (régi kézirat, fényképek stb.) gyűjtése. 

MTA Nyelvtudományi Intézete 

1. Nyelvjárási szókincs; tájszavak, szólások, közmondások. — 2. Személynevek (ra-
gadványnevek, keresztnevek, becenevek). — 3. Állatnevek, állatszólítók (űző, terelő, 
hívó szavak). — 4. Növénynevek (népi elnevezések, ezek eredetét magyarázó történetek 
és egyéb hagyományok). — 5. Földrajzi nevek (új gyűjtések, esetleg korábbi gyűjtések 
kiegészítése). 

Szabadteri Néprajzi Múzeum 

1. Telekelrendezés (parasztporták, tanyák és telkek jellegzetes elhelyezkedése egy 
településen, porták belső rendje, felmérések, alaprajzok). — 2. Kerítések, kapuk, ku-
tak. — 3. Paraszti ker tek népi növényismerete (virágos-, konyha- és gyümölcsöskertek 
etnobotanikai vizsgálata). — 4. Présházak, pincék. — 5. Szobabelsők, hagyományos 
bútorelrendezés; konyhák, kamrák berendezése. — 6. Tárgyfelkutató lapok kitöltése 
(igényelhető a Néprajzi Múzeumtól). 
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MTA Néprajzi Kutató Csoport 

1. Egy falu népi hiedelmednek teljességre törő, rendszeres leírása. — 2. Egy énekes 
teljes dal reper toár jának bemutatása (közös éneklés, daltanulás alkalmai egy mai fa lu-
ban). — 3. A nők helyzetének megváltozása a falusi társadalomban (szerepük a csa-
ládban, a munkában, a közéletben a felszabadulás előtt és napjainkban). — 4. Egy falu 
hagyományos közlekedési eszközei, járművei (szekerek, szánok stb. készítése, haszná-
lata; alkatrészei és azok elnevezései). — 5. Egy falu hagyományos táplálkozásának 
bemutatása a legújabb fejlődés jelzésével. 

Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége 

A. Néprajz: 1. Régi délszláv paraszti lakóház leírása, építészeti emlékek. — 2. Nép-
viseletek leírása. — 3. Népszokások, mondák, mesék. — 4. Gyermekfolklór (gyermek-
játékok, gyermekekkel kapcsolatos szokások). 

B. Nyelvészet: 1. Földrajzi nevek, ragadványnevek, csúfnevek. — 2. Régi mester-
ségek szókincse. — 3. Nyelvjárási szakszókincs, tájszavak. 

C. Források, dokumentumok: 1. A paraszti élet emlékeit őrző régi fényképek gyűj-
tése. — 2. Tárgyi emlékek, írásos dokumentumok gyűjtése (naplók, levelek, számadás-
könyvek stb.). 

Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége 

1. Kismerterségek leírása (szakszókincs, fényképes illusztrálása a kékfestő, a ká -
dár, a bognár, a fazekas, a mézeskalácsos, az asztalos, a bútorfestő stb. mesterségek-
nek). — 2. Népviselet (egy település vagy tájegység népviseletének leírása fényképek-
kel vagy ra jzokkal illusztrálva; dokumentált népviselet leírása, a viselet darabja inak 
nyelvjárási megnevezésével.) — 3. A naptári év szokásai (egy-egy közösség szokásai-
nak, ünnepeinek változása 1945-től napjainkig). — 4. Egy-egy település dallamkincse 
(nyelvjárási szövegekkel). — 5. A paraszti gazdálkodás és háztartás eszközei. — 6. Egy 
magyarországi német település nyelvjárásának leírása, a kétnyelvűség kérdései egy-egy 
községen belül. 

Magyarországi Románok Demokratikus Szövetsége 

1. így él tünk régen, így élünk ma (néprajzi, helytörténeti, intézménytörténeti stb. 
pályamunkák, önéletrajzok). — 2. Az esztendő néprajza. 

Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége 

A. A gazdasági szerkezet változásai: 1. A második világháború utáni kitelepülés ha-
tása a szlovák a jkú lakosságra. — 2. Szlovák népi mestersége, népi építészet, táplálko-
zás. — 3. Díszítőművészet. — 4. A turistaforgalom, a város elszívó hatása a nemzetiségi 
falvakban. 

B. Atársalalmi szerkezet módosulásai: 1. Egy szlovák nemzetiségű település társa-
dalmi iagozódása, fejlődése magyar anyanyelvi környezetben (kölcsönös kapcsolatok, 
egymásrahatás). — 2. A magyarországi szlovákok településtörténete. — 3. A szlovák 
paraszti réteg összetétele, é le tmódja és társadalmi tudata, s ezek tükröződése a nyelv-
ben. — 4. A folklór (népzene, tánc, gyermekjátékok) gyűjtése. 

C. Nyelvészet: 1. Földrajzi nevek gyűjtése. — 2. A kétnyelvűség. 
D. Források, dokumentumok, régi fényképek, tárgyak gyűjtése. 

Tudnivalók a pályázatok elkészítéséhez 

a) A pályamunkákat két azonos tartalmú és kiállítású (azonos fotókkal, fonetikus 
bejegyzésekkel stb.) lehetőleg gépelt példányban kell beküldeni a gyűjtőhely szerint 
illetékes megyei múzeumigazgatóság címére. A nemzetiségi pályamunkákat három pél-
dányban kell beadni (a harmadik példány az illetékes nemzetiségi szövetség tu la jdo-
nába megy át). 

b) A paraszti önéletrajzokat, a kérdőívválaszokat és a tárgyfelkutató nyomtatvá-
nyokat elegendő egy kézzel írott példányban elkészíteni, ezek közvetlenül a Néprajzi 
Múzeumba küldendők. 
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c) A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet. Egy pályázótól több pályamunkát is 
elfogadunk, és több pályázó vagy szakkör közösen is készíthet dolgozatot. A pályá-
zatnak felnőtt és ifjúsági tagozata van. 

d) A gyűjtők a szakirodalmat elsősorban tájékozódás, a gyűjtési szempontok ki -
alakítása céljából használják, a pályamunkán a hangsúlyt a sa já t maguk ál tal gyűj -
tött anyagra vessék. 

e) A pályázók a pályázatot meghirdető intézményektől írásbeli, illetve szóbeli 
szakmai segítséget kérhetnek. A pályázókat a következő új gyűjtési útmutatók segítik, 
amelyeket postai úton a Néprajzi Múzeumtól lehet igényelni: Morvay Péter: Egy falu 
története a szájhagyomány és más helyi források alapján. — Szacsvay Éva: Útmutató 
a paraszti élet ünnepeinek és szokásainak változásvizsgálatához. — Szenti Tibor: Szem-
pontok a paraszti önéletrajz írásához. 

f) Nem lehet a pályázaton doktori értekezésekkel, továbbá olyan kéziratokkal 
részt venni, amelyek elkészítését hivatalos munkate rv ír ja elő. 

g) A pályázat beadási határideje: A megyei múzeumigazgatóságoknak: az ál ta luk 
meghatározott határidőig. A Néprajzi Múzeumnak: I. 1980. szeptember 30. A határ -
időig be nem érkezett pályamunkák az országos döntőn nem vehetnek részt. A pálya-
munkán fel kell tüntetni a szerző nevét, pontos címét és foglalkozását. Ezek hiányában 
a pályamunka szintén nem vehet részt az országos döntőn. 

II. Azok, akik kérdőívvel kívánnak pályázni, az alább felsorolt kérdőívekből vá-
laszthatnak és postai úton igényelhetnek a Néprajzi Múzeumtól: K. Csilléry Klára: 
Szobabelső (1. sz.). — Juhász Antal: Tanyai telekelrendezés (3. sz.). — Selmeczi-Kovács 
Attila: A csűrök építése és használata (4. sz.). — Boross Marietta: Kertészeti építmé-
nyek (7. sz.). — Kecskés Péter: Présházak és pincék (9. sz.) — Varga Zsuzsa: Szakrá-
lis emlékek (8. sz.) 

A kérdőívek pontos és hitelt érdemlő válaszait csak egy példányban, közvetlenül 
a Néprajzi Múzeumba kell küldeni. A kérdőívek díjazásánál nem teszünk különbséget 
felnőtt és i f júsági pályázók között. Felhívjuk mindazok figyelmét, akik önálló pálya-
munkáikkal az elmúlt évben helyezést nem értek el, kapcsolódjanak be a kérdőíves 
gyűjtésbe, ahol nagyobb valószínűségei részesülhetnek jutalmazásban. 

ORSZÁGOS DÍJAZÁS. A megyei d í jakat az alábbi jubileumi pályadíjakig egé-
szít jük ki: Felnőtt kategória: I. d í j : 4000 Ft. — II. d í j : 3000 Ft. — III. dí j : 2000 Ft. 
Ifjúsági kategória: I. díj : 2500 Ft. — II. d í j : 2000 Ft. — III. d í j : 1500 Ft. — Kérdőív-
válaszok: I. d í j : 500 Ft. — II. d í j : 300 Ft. — III. dí j : 200 Ft. 

Aki egy kérdőívet több községben is feldolgoz, vagy bő ra jz- és fényképkiegészí-
tést ad kérdőívéhez, kiemelt I. díjat: 1000 Ft-ot nyerhet. 

Az országos eredményhirdetés 1980 decemberében lesz. 
Néprajzi Múzeum 
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