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Az anyag rendezés alatt áll, az alábbi leírás helyzetjelentésként értelmezendő. 
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VI.3.2.  A szerkesztőség iratanyaga 

 

 
Az 1987 és 1992 között megjelent Magyar Néprajzi Atlasz a magyar népi kultúra elemeit és jelenségeit 
634 térképlapon, sematikus jelekkel kifejezve és szöveges magyarázatokkal ellátva mutatja be. Az 
atlasszal kapcsolatos előmunkálatok már az 1950-es években megkezdődtek. A több évtizedes 
gyűjtő- és feldolgozómunka anyagának nagy része a Néprajztudományi Intézet Adattárában 
található. 

A helyszíni gyűjtések anyagai – a gyűjtőfüzetek, illetve a kapcsolódó fotóanyag – a 
szerkesztőség által előzetesen lefektetett „településrend” szerinti fiókkataszterben került 
elhelyezésre. Az alapgyűjtés során minden településről 4 füzet készült. Ezek ellenőrzése után a 
szerkesztők településenként kérdéslapokat állítottak össze a pótgyűjtéshez. Ezen lapokat a 
szerkesztőség a gyűjtők számára kiküldte (az intézetben a másodpéldányok kutathatók), majd a 
beérkezett válaszokat rendszerint a gyűjtőfüzetekben rögzítették. Ezt a munkafázist követte a 
hiánypótlás szakasza, amely ún. hiánylapokon történt. Ezek – noha már a térképezési érdeklődés 
okán tematikusan kerületek összeállításra – az iratanyag alapstruktúrájának megfelelően 
településrendben kutathatók. A fentiek mellett a fiókos tárolóban találhatók a próbagyűjtések 
dokumentumai, a nem gyűjtőpontokon készült gyűjtőfüzetek és fényképek, illetve egyes gyűjtők 
(Barabás Jenő, Balogh Jánosné Horváth Terézia) jegyzetfüzetei is. 
 A helyszíni gyűjtés dokumentumai mellett fontos kutatástörténeti korpuszt alkot a 
szerkesztőség iratanyaga. Ebben megtalálhatók többek között a gyűjtőpontok kiválasztására, a 
gyűjtők személyére, a fényképezésre, az utazásra és egyéb költségekre vonatkozó iratok, illetve a 
gyűjtés folyamatát koordináló és a gyűjtőfüzetek tervezését, valamint a központi szerkesztőség 
munkáját dokumentáló források. A szerkesztőségi iratanyag önálló részét képezi a térképezés 
(ütemtervek, rajzolt térképlapok, német és angol fordítások stb.) és a levelezés anyaga. 
 
 

A gyűjtés anyaga (MTA NTI VI.3.1.) 
 

 gyűjtőfüzetek és fotókartonok 

 pótgyűjtés kérdéslapjai 

 hiánylapok 

 próbagyűjtések iratanyaga 

 
 

A szerkesztőség iratanyaga (MTA NTI VI.3.2.) 
 

I. doboz 

 JELENTÉSEK, MUNKATERVEK, SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI 

- összefoglaló jelentések 

- éves jelentések: 1956–1960 



- éves munkatervek: 1965–1967 

- szerkesztőségi ülések jegyzőkönyvei: 1963–1987 

- Barabás Jenő szerkesztőségi ülésekről készült jegyzetei 

- szerkesztőségi körlevelek 

 TÖRZSKÖNYVEK 

II. doboz 

 GYŰJTŐK: LISTÁK, NÉVSOROK 

 KUTATÓPONTOK 

- kutatópontok jegyzéke(i) 

- kutatópontok történeti adatai 

- hármas határok vizsgálata 

- kutatópontok gyűjtői 

- határon túli gyűjtőpontok 

- kutatópontok koordinátái 

- kutatópontok vallási megoszlása 

III. doboz 

 PÉNZÜGYEK: KIFIZETÉSEK, SZERZŐDÉSEK 

 A GYŰJTŐPONTOKON KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK ADMINISZTÁCIÓS IRATANYAGA 

 TERVEZÉS ANYAGA 

- résztvevő intézmények munkatervei 

- egyéb atlaszok anyaga 

- egyéb kérdőívek 

 ELLENŐRZÉS, HIÁNYPÓTLÁS, PÓTGYŰJTÉS (SZERKESZTŐSÉGI IARATANYAG) 

IV. doboz 

 GYŰJTÉSI ÚTMUTATÓ SZERKESZTÉSE 

 GYŰJTŐFÜZETEK SZERKESZTÉSE 

- témák (kérdések) kidolgozása 

- kérdőívek anyagai 

- kérdőívek korrektúrái 

V. doboz 
 MNA LEVELEZÉSE 

Dobozokon kívüli anyag 

 TÉRKÉPLAPOK (LAPTERVEK, PRÓBANYOMATOK) 

 TÉRKÉPEZÉS 

- ütemterv a térképlapok kidolgozásához 

- témák, témalapok kidolgozása 

- Barabás Jenő térképlapok szerkesztésével kapcsolatos jegyzetei 

- Kisbán Eszter térképlapok szerkesztésével kapcsolatos jegyzetei 

- Balogh Jánosné Horváth Terézia térképlapok szerkesztésével kapcsolatos jegyzetei 

- kitöltetlen térképlapok, vegyes térképgyűjtemény, térképek rajzolói, térképek jegyzéke 

- fedlap tervezése 

 ANGOL, NÉMET FORDÍTÁS 

- angol-német összefoglaló 

- IV–V–VI. kötet (221–439 térképlap) német fordítása: Kisbán Eszter 

- VII–VIII–IX. kötet (440–635 térképlap) német fordítása: Kisbán Eszter 


