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Liszka József:
A szlovákiai magyarok néprajza
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(541 oldal)

Az Osiris Tankönyvek legújabb darabja egy
több évtizedes, szerteágazó kutatómunka ered-
ményeinek — bizonyos korlátok közé kény-
szerített — összefoglalása.

A további alfejezetekre tagolódó hét fő feje-
zetet mutatók és forrásjegyzékek egészítik ki. A
terminológiai kérdések és a néprakztudomány
módszertani problémáinak áttekintése után a
szerző felvázolja saját anyagközlési módját. A
konkrét „anyagközlés" a szlovákiai magyar
nyelvterület néprajzi kutatási irányainak, mozgal-
mainak, kutatóinak, kísérleteinek 1918-tól idő-
rendi sorrendbe szedett bemutatásával kezdődik,
érintve a kutatás valamennyi szintjét, az önkén-
testől az intézményesig. Dél-Szlovákia település-
történetét tárgyalja a következő szakasz, majd
rögtön ezt követi a népi kultúrát alakító „külső"
tényezők hatásának szentelt fejezet. Ezután
kezdődik a tájegységek bemutatása, nyugatról ke-
let felé haladva: Csallóköz, Mátyusföld, Vág és

Garam köze, Zobor-vidék, Palócföld, Ung-vidék,
Felső-Bodrogköz. Valamennyi tájegység kultú-
ráját a tájegység körülhatárolása, belső tagolt-
sága, természeti környezete, népi kultúrája, anya-
gi kultúrája, gazdálkodása, kézművessége, köz-
lekedése, folklórja és társadalma köré szerkesztett
alfejezetekből ismerhetjük meg. A tájegységek il-
yen jellegű bemutatása után a szerző külön fejeze-
tet szentel a népi (populáris) kultúrát minden
tájegységen belül is alakító, impériumváltások
időpontjához köthető kulturális hatások elem-
zésének. A mutatók előtti utolsó fejezet az ered-
mények összefoglalása mellett a további feladato-
kat, a távlatokat is felvázolja. A könyvet a
.jelentősebb szlovákiai magyar néprjazkutatók és
-gyűjtők lexikona", irodalomjegyzék, a források
és illusztrációk jegyzéke és három mutató (föld-
rajzi, személynév-, tárgy-, illetve fogalommutató)
zárja.

A szlovákiai magyarok néprajzával, külön-
féle kutatási programok keretében mind magyar-
országi magyar, mind szlovákiai szlovák kutatók
sokat foglalkoztak. Amellett, hogy (végre!) ezen
kutatások rendszerezett átekintését is megtaláljuk
Liszka József munkájában, hiteles képet kapunk
arról is, kik és hogyan folytatták ezt a munkát
„önerőből". Az ilyen típusú kutatások egyik leg-
jelesebbje éppen e kötet szerzője.

Gecse Annabella
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