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• A szlovákiai magyarság legkeletibb tájain, a Terebesi (Trebisov) járásban megjelenő 
Zempléni Szó tizenegy ezres példányából mintegy ötezer magyar nyelven lát napvilágot és a 
járás ötvenezer magyar anyanyelvű lakosához szól. Ez az egyetlen járási újság Szlovákiában, 
amely immár öt esztendeje néprajzi rovatot közöl Népi kultúránk értékei címmel. A rovat 
vezetőjétől, a Nagykaposon élő D. Varga Lászlótól először is azt kérdezem, hogy milyen 
körülmények között indult ez a sorozat. 

Az Ung-vidéken 1981-ben kezdődöt t a szervezett, önkéntes néprajzi gyűjtés a Debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajz i Intézete munkatársainak közreműködésével, 
dr. Barna Gábor irányításával. Szerettük volna, ha az összegyűjtött anyag a nagyközönség 
számára is hozzáférhetővé válik, ezért a járási lap főszerkesztő-helyettesének, Katócs 
Gyulának a segítségével megindítottuk a rovatot, s azóta is sikerül fenntartanunk ezt a 
közlési formát. 

• Milyen témaköröket tudtatok eddig felölelni? 
A rovat anyaga kiterjedt az Ung-vi< lék 19 magyar lakosságú településére, ezen belül 

felöleli a tárgyi, a szellemi és a társadalmi néprajz úgyszólván minden területét. Kiemelten 
foglalkoztunk a tájra leginkább jellemző ártéri gazdálkodással, a pásztorkodással, a halászat 
hagyományos módjaival, a kopjafákkal, a vásárok világával, a földrajzi nevekkel, valamint a 
hiedelmekkel. A cikkeket kezdetben a debreceni néprajzkutatók írták, majd fokozatosan 
bekapcsolódtunk mi helyiek is. Tehát a helybeli érdeklődőket a debreceniek eredményes 
kutatómunkája inspirálta elmélyültebb gyűjtésre és később a publikálásra. 

• Ehhez bizonyára jelentős mértékben hozzájárult a helyi lapban nyújtott rendszeres 
közlése lehetőség is. 

Igen, ilyen ösz tönző hatása is volt, továbbá elértük azt a célunkat is, hogy a gyűjtött anyag 
ismertté vált az olvasók számára. Különösen a fiatalok körében fontos ez, hogy ismerjek a 
népi kultúra értékeit. Az emberek szívesen is olvassák a rovatot, örömmel fedezik fel a járási 
lapban saját falujuk hagyományait . Hozzászólnak, ú jabb adatokat is hoznak. Sajnos a 
gyűj tőmunkát eddig még nem sikerült kiterjeszteni a járás másik jellegzetes tájegységeire, a 
Bodrogközre, pedig ott legalább olyan fontos néprajzi anyagot lehetne találni. Ennek 
ellenére ez évben elkezdtük közölni a magyarországi Siska Józsefnek a Bodrogköz 
történetére, néprajzára vonatkozó írásait, számolva azzal, hogy ez esetleg fölkelti a helybeli 
lokálpatrióták figyelmét, s e lőbb-utóbb kialakul egy helyi, önkéntes gyűjtőgárda. 

• Miként akarjátok folytatnia rovatott 
Anyag van bőven. A kistárkányi Petrik Andor bácsi gyűjtésének közlésével folytatjuk a 

bodrogközi hagyományok bemutatását. Távlatilag pedig szeretnénk erősíteni az önkéntes 
gyűj tőmunkát az Ung-vidéken, s elképzelhetőnek tar t juk, hogy a Pozsonyi Madách Kiadó 
U j Mindenes Gyűj teményének valamelyik következő kötetében megjelenne az az Ung-vi-
déki néprajzi anyag, ami első változatában itt, a megyei lapban látott napvilágot. A Népi 
kultúránk értékei című rovatot pedig szeretnénk kibővíteni, hogy helyet kaphasson benne a 
helytörténet, a táj és a település múltja is. 
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