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P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  

A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 
ÖNKÉNTES NÉPNYELVI GYŰJTŐPÁLYÁZATOT HIRDET 

NEM HIVATÁSOS NYELVÉSZEK SZÁMÁRA 

A pályázat kiterjed az egész magyar nyelvterületre, s olyan önálló kutatáson alapu-
ló, forrásértékű adattárak és rendszerezések készítésére irányul, amelyek eddig nyomta-
tásban még nem jelentek meg. 

Célja a magyar nyelvterület fokozatosan feledésbe merülő nyelvi értékeinek 
(tájszavak, hagyományos népi mesterségek és tevékenységek szakszókincse; különböző
társadalmi rétegek jellegzetes szavai; ragadványnevek, becenevek, népi helynevek; köz-
mondások, szólások stb.) összegyűjtése, archiválása és lehetőség szerinti megjelentetése. 
 

A pályázat nyitott: bármilyen foglalkozású, a téma iránt érdeklődő amatőr kutató 
egyénileg vagy csoportosan (szakkör, hagyományőrző kör stb.) küldhet be pályamunkát. 
 A levéltári, irattári, anyakönyvi kutatásokra épülő dolgozatokban (az összesítések 
és táblázatok kivételével) az adatok betűhív írását, az élőnyelvi (adatközlőktől való) 
gyűjtések esetében egyezményes fonetikai lejegyzés követését kérjük. Feltétlenül jelölni 
kell tehát a zárt ë (rövid é), nyílt ä, palóc ™, hosszú #, #, rövid u, ü, i hangokat a köznyel-
vi hosszúk helyén (és fordítva); az Ì, », õ, á, ê, ¬, Ä stb. kettőshangzókat; a j ~ ly 
~ l ejtést; gy-zést, ty-zést (pl. vargyu [varjú], aptya [apja] stb.); a hangkiesést, a hasonu-
lást, az összeolvadást (pl. békűttä [beküldte], rosfőd [rozsföld], #mongya [elmondja] 
stb.). Ez megtalálható többek között DEME LÁSZLÓ „A magyar nyelvjárások hangjainak 
jelölése” (Magyar Nyelvjárások II. évf. 18—37), HAJDÚ MIHÁLY—KÁZMÉR MIKLÓS „Ma-
gyar nyelvjárási olvasókönyv” (Tankönyvkiadó, Bp., 1974. 9—13) és KISS JENŐ szerk. 
„Magyar dialektológia” (Tankönyvkiadó, Bp., 2000.) című munkáiban. 

A pályadíjak a következők: 

1. díj: 50 ezer Ft 
2. díj: 30 ezer Ft 
3. díj: 15 ezer Ft 

(A pályadíjak járulékok nélkül értendők.) 

Az első helyezett munkáját a Magyar Nyelvtudományi Társaság megjelenteti, a leg-
jobb dolgozatokat a Társaság archívumában helyezzük el, s a további kutatás számára 
hozzáférhetővé tesszük. 

A pályázat támogatója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. 

A legalább 10 lap terjedelmű pályázatot két példányban, a személyes adatokat kü-
lön lapon mellékelve kell a Társaság címére 2003. október 31-éig eljuttatni. 

Eredményhirdetés a Társaság decemberi éves közgyűlésén várható. 
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Magyar Nyelvtudományi Tár-

saság címén levélben (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A), illetve a 267-08-20/5150-es telefon-
számon Fodor Jánostól lehet kérni. 


