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1. feladat  

Az alábbi szövegben egészítsétek ki a mondatokat a hiányzó szavakkal!                10 pont 

forrás : http://www.smmi.hu/neprajz/gonczi/gonczi.html 

 

„Gönczi Ferenc királyi tanfelügyelő 1914-1923 között, hivatalos …………………………………………kapcsolta össze 

tárgygyűjtéssel, melyeket ajándékba kapott. 

1914 -1948 között 3306 db néprajzi tárgyat gyűjtött össze, megalapozva ezzel a ……………………………… múzeum 

néprajzi tárgygyűjteményét. Felkérésére ………………………………………………… a Néprajzi Múzeum főtisztje 1926-1931 

között a megyét járva jelentős számú ………………………………………….is készített, megörökítve a nép és gyermekélet 

szinte minden pillanatát. A múzeumba érkezett tárgyakat, fotókat és egyéb dokumentumokat Gönczi Ferenc a 

kor szakmai követelményeinek megfelelően nyilvántartásba vette. A könnyebb beazonosítás érdekében a 

tárgyakról …………………………………………….is készített, leírókartonjaikat igény szerint színes rajzokkal egészítette ki. 

Kutatóként ………………………………. megye népi kultúráját vizsgálta, eredményeit cikkekben, tanulmányokban 

önálló kötetekben összegezte. A „Somogyi gyermek” című ……………………….megjelent munkája a 

néprajztudomány történetben kiemelkedő jelentőségű, hisz az első tudományos igényű leírását adta a 

………………………………gyermekek életének. 

Gönczi Ferenc, amikor Zala megyéből Somogyba került (1912) már jelentős néprajzkutatói munkássággal 

rendelkezett. Dr. Sebestyén Gyula ajánlásával kapcsolódott be a Somogy Megyei Múzeum Egyesület munkájába, 

mint a néprajzi gyűjtés elkötelezettje alelnöke, ügyvezető elnöke, ügyvezető igazgatója, majd 1940-től a múzeum 

első igazgatója lett. 

Múzeumszervező tevékenységével lerakta a megyei múzeum alapjait, a ……………………………………… 

megszállottjaként olyan ……………………………………………. hozott létre, melyre a későbbi utódok építeni tudtak.”  
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2. feladat 

Állítsatok össze gyermekek számára egy napra szóló menüsort! Figyeljetek arra, milyen ételeket készítettek és 

ismertek abban az időben!                                                                                                                5 pont 

forrás : Gönczi: A somogyi gyermek 157. o. 

 

reggeli:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tízórai:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ebéd:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

uzsonna:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

vacsora:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. feladat 

Figyeljétek meg a http://www.smmi.hu/neprajz/gonczi/gonczi.html oldal alján található képeket! 

Válaszoljatok a kérdésekre!                                                                                                                        6 pont 

 

1. Milyen állatfigurák láthatóak a kétajtós szekrény ajtaján?......................................................... 

2. Mi a neve a különleges formájú italtárolónak?........................................................................... 

3. Kinek a munkája a sétabot?......................................................................................................... 

4. Hol gyűjtötték a karikásostort?.................................................................................................... 

5. Mit vittek a csökölyi kislányok?.................................................................................................... 

6. Milyen témájú kiállítás látszik az 1935-ben készült fotón?..........................................................  

 

4. feladat 

Soroljátok fel Együd Árpád könyveinek címét!  4 pont 

forrás : Szapu Magda: Gyermekjátékok 13-14. o.) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. feladat 

A http://www.smmi.hu/egyud/search.php oldalon keressétek és hallgassátok meg azt a betyárballadát, amely 

Bene Vendelről szól!                                                                                      5 pont 

Válaszoljatok a kérdésekre: 

 

Ki gyűjtötte a balladát?........................................................................................................................... 

Hol és mikor rögzítették a felvételt?...................................................................................................... 

Kik voltak a betyárok?............................................................................................................................ 

Mi lett a sorsa Bene Vendelnek?........................................................................................................... 

Ki volt Borbély Teréz?............................................................................................................................. 

Ha kedvetek van hozzá, készítsetek egy képet a ballada egy jelenetéről! 

 

Felhasznált források: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6nczi_Ferenc_(n%C3%A9prajzkutat%C3%B3) 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-692.html 

http://www.smmi.hu/neprajz/gonczi/gonczi.htm 

http://info.csurgo.hu/images/stories/ekonyvtar/konyvek/csurgoi_konyvtar/csurgoi_konyvtar_VI.pdf 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_SOMO_Sk_08_Szapu_03/?pg=8&layout=s 

 

Beküldési határidő: 2017. november 20. 
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