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I.
PARTTALAN NÉPKÖLTÉSZET?





A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetében folyó 
népköltészet-vizsgálatok eredményeként a közelmúltban látott napvilágot a 
Jugoszláviai magyar népköltészet című háromkötetes tanulmánygyűjteményünk*. 
E folklorisztikai antológia átfogja honi magyar népköltészetünk műfaj szerkezetének 
valamennyi, ez ideig behatóbban is megvizsgált műfaját s a folklórizálódás, 
folklorizmus és interetnikus kapcsolatok számos részjelenségét. Mindezzel pedig 
immár lehetővé teszi az átfogó kérdésfölvetést is: milyen költészet is tehát a 
jugoszláviai magyar népköltészet?

Az apodiktikus kérdésre ezúttal is apodiktikus válasz kínálkozik mindenekelőtt: 
olyan költészet ez, amely a jugoszláviai magyar népé . . . Vagy kissé szaksze
rűbben, a hagyományos magyar folklorisztika általánosan elfogadott népköltészet
fogalmából kiindulva: a jugoszláviai magyar népköltészet a jugoszláviai magyar 
dolgozó nép kollektív szóbeli költészete . . .

S ez azt jelenthetné, hogy vizsgálódásunk tárgya több szempontból is jól és 
egyértelműen körülhatárolható.

Területi szempontból a jugoszláviai magyar nyelvterületek költészete volna ez, 
történelmi távlatból a régi (1918) és új (1945) Jugoszlávia magyar nyelvterületeié, 
demográfiai látószögből pedig az itteni magyarságé. Szociológiai aspektusból vi
szont nem az egész etnikumunké, csupán dolgozó rétegeié. Végül általános 
folklorisztikai szempontból népköltészetünk is kollektív és szóbeli folklór jelenség
ként lenne körülhatárolható, folklóresztétikai látószögből pedig, természetesen, 
költészeti fenoménként.

Ezek szerint a jugoszláviai magyar népköltészet egészének fogalmi határvonalai 
viszonylag éles kontúrokkal meghúzhatok, természetének alapvető ismérvei a jel
zett földrajzi, történelmi, demográfiai, szociológiai, folklorisztikai és folklóresz
tétikai koordináta-rendszerekben jól elhelyezhetők, az egyetlen értelmes szakfeladat 
tehát a részlegességek gondos, beható vizsgálata, de nem az egész fenomeno
lógiájára való rá-rákérdezés is. . . Hiszen e tekintetben minden világos, minden 
magától értetődő.

Ám vajon így van-e csakugyan?
Mert épp a műnemi/műfaji részjelenségek közelebbi vizsgálatai — s min

denekelőtt erre hivatottak szóban forgó antológiánk tanulmányai is — bizonyítják 
a legkézenfekvőbben, hogy az apodiktikus fogalmi medrek közel sem oly 
kétségbevonhatatlanok, mint ahogy távoli rálátással, afféle madártávlatból első pil
lantásra látszanak. Hisz a kisebb-nagyobb méretű „parttalanságok" egész halmaza 
tárul fel előttünk gyűjteményünk köteteinek behatóbb tanulmányozása közben, s 
jelen tanulmányvázlatunk rendeltetése éppen az, hogy sorozatzáró globális 
kérdésfelvetés formájában e „parttalanságokat" felmutassa, bizonyos rendszerbe 
foglalja, és továbbgondolásra a szakmabeliek szíves figyelmébe ajánlja.

* Ld. a 45-46. oldalt



1. Területi parttalanságok

Népköltészetünk — természetszerűen és mindenekelőtt — a csupán vi
szonylagos egységnek tekinthető jugoszláviai magyar nyelvterület hat kisebb táji
történeti régiójának közösségi nyelvi produktuma: a Muraközé, Szlavóniáé, 
Drávaszögé, Bácskáé, Bánáté és Szerémségé. Ugyanakkor azonban nem lehet meg
feledkezni a XII. és XX. század közötti időszak változó létszámú, de különösen a 
XV. századi török elleni harcok, majd a kurucmozgalom, illetve a múlt század végi 
és a század eleji betelepülések idején jelentőssé vált boszniai magyar diaszpórájáról, 
sőt a magyar katonaság XIV—XV. századi észak-szerbiai jelenlétéről sem.

Am micsoda hatalmas demográfiai mozgások, betelepülések, közelebbi és 
távolabbi magyar tájegységek népesedési hullámai érték táji-történeti egységeinket 
a honfoglalástól napjainkig! Hogy csak a legjelentősebbeket említsük: az Árpád- 
kortól honos szlavóniai magyarság tetemes népességgyarapodása az 1700-as évek 
végétől s különösen a negyvennyolcas szabadságharc bukása után — főként Dél- 
Dunántúlról, illetve Vas, Zala, Somogy és Baranya megyéből; Szerémség XVIII— 
XIX. századi új magyar szórványtelepeinek kialakulása — főként szintén a 
dél-dunántúli betelepülők révén; Bánát magyar népességének növekedése az 1778. 
évi visszacsatolást követően — Szolnok és Békés megyéből, sőt Felső- 
Magyarországról is, a XIX. század elején pedig Csanád és Csongrád megyéből s 
főként Szegedről és környékéről (Észak-Bánát), a századvégen (1883) viszont 
Bukovinából is (Dél-Bánát); nem utolsósorban pedig: a honfoglalás óta honos 
bácskai magyarok népességgyarapodása 1733 és 1806 között — a dél-dunántúli 
Zala, Veszprém, Somogy, Tolna és Baranya megyéből (Közép- és Nyugat-Bácska), 
továbbá a felső-magyarországi Hont, Nógrád, Heves és Borsod, illetve Pest 
megyéből s a Jászságból és Szeged vidékéről is (a bácskai Tisza mente), de a 
Kunságból úgyszintén (bácskai református települések), sőt az észak-dunántúli 
Fejér és az erdélyi Háromszék megyéből is.

Voltaképpen tehát főként Nyugat- és Észak-Magyarország, illetve a Dunántúl 
és a Duna-Tisza köze hatalmas térségeiről érkeztek az újabb kori betelepülők az 
említett főbb táji-történeti egységeinkre, s ez természetesen eleve igen fontos terü
leti parttalanságot kölcsönzött népköltészetünknek a török hódoltság utáni száza
dokban.

Ilyen szempontból kisebb jelentőségű ugyan, de mégsem mellőzhető a 
területeink közötti belső migráció. A XVIII—XIX. század folyamán Szerémségben 
például bácskai eredetű magyar szórványtelepek is létrejönnek, s ugyancsak 
Bácskából települnek át szép számban magyarok Szlavóniába is a szabadságharc 
bukása és az első világháború között, hogy a dél-bánáti székelyeink kitelepítésének 
tényét külön ne is részletezzük.

Hogy e kétféle — a mai jugoszláviai magyar nyelvterületen kívüli s az azon 
belüli — demográfiai mozgásoknak milyen hagyományátadó, hagyományőrző, 
nyelvi/nyelvjárási, sőt a területi műfaj repertoárok létrejöttével kapcsolatos hatása 
lehetett népköltészetünkben, azt egyelőre csak joggal sejthetjük.

A demográfiai mozgékonyság mellett népköltészetünk területi „partta- 
lanításához" nyilvánvalóan azok a mikroszociológiai mozgások is hozzájárultak, 
amelyeket a magyar folklorisztika országos viszonylatban is jelentős, a népi-paraszti 
közösségi kultúrákat és művészeteket — s köztük a népköltészetet — általában is 
meghatározó tényezőként tart számon, s amelyek gazdasági, kereskedelmi, 
hadtörténeti, vallási, sőt családi-rokonsági mikrokapcsolatok formájában nyilvá
nulnak meg.



Fontosság tekintetében kiemelkedik közülük a mezőgazdasági és mezővárosi 
munkásság fluktuálása bizonyos foglalkozási ágakon belül — ahogy erről például 
a temerini kubikoshagyományunk s a borászatáról híres Szerémség Szegeddel és 
környékével való, különösen Mohács előtt élénk gazdasági kapcsolata tanúskodik.

A gazdasági, társadalmi és művelődési-művészeti azonosságukat a nagy 
demográfiai mozgások, népességcsökkenések, háborús pusztítások ellenére is 
jórészt megtartó reliktumok viszont kérdésünk szempontjából azért fontosak, mert 
nemcsak saját közvetlen környezetükre gyakorolnak, egyebek közt, hagyomány
őrző/hagyományátmentő művelődési hatást, hanem a tőlük távolabb eső vidékekre 
is — ahogy ezt a szegedi nagyreliktum kertészhagyományainak átteijedése példázza 
a hódoltság után újjátelepülő Bánátra és Bácskára.

Ugyancsak különleges fontosságú a piacozás és vásározás révén megvalósuló 
mikroszociológiai érintkezés, amely a mi esetünkben főként a XVIII—XIX. század
ban volt jelentős, amikor például Zenta, Zombor, Szabadka, Újvidék, Versec és 
Nagybecskerek országos viszonylatban is a legjelentősebb vásárvárosok közé tar
tozott, s ezzel a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok mellett a népi-paraszti 
kultúijavak, a népművészeti tárgyak s a népköltészet egyes műfajait közvetlenül is 
befolyásoló ponyvakiadványok cseréjének is fontos góca volt — ahogy erről 
szakirodalmunkban a legátfogóbb módon Kalapis Zoltán Balladaénekesek, mese
mondók, vásárosok című könyvéből értesülhettünk.

De nem lehet figyelmen kívül hagyni a mi népköltészetünk esetében sem az 
idénymunkások és vándorkereskedokt a búcsújárások és a lakhelytől távoli 
katonáskodás (különösen az 1715-tel kezdődő állandó hadiszolgálat időszakában 
jelentős) „parttalanító" szerepét, területi határokat fellazító funkcióját, valamint az 
exogámia, azaz a más, sokszor igen távoli helységből való házasodás nem túl 
gyakori, de mégis jelentős népi szokását s a családok, rokonságok ezzel járó ünnepi, 
lakodalmi stb. találkozásainak ugyanilyen rendeltetését.

Mindezzel csupán azt az újabb folklórszociológiai felismerést akaijuk vonat
koztatni a mi népköltészetünk élettörténetére is, miszerint a közösségi szóbeli 
irodalmak legtermékenyebb közegei, a népi-paraszti közösségek már a középkortól 
kezdve jóval-jóval mozgékonyabbak, illetve kevésbé önkörükbe zártak voltak, mint 
ahogy azt a régebbi társadalomtörténetek vélték; miként a középkori írott irodal
mak gócainak területi „immobilitásáról" is kiderült, hogy minden viszonylagos 
földrajzi-közlekedési elszigeteltségük ellenére is állandó, olykor egyenesen megle
pően eleven kölcsönkapcsolatban álltak egymással, úgy a „zárt" és „elszigetelt" táji
történeti régiók néprajzáról is ki-kiderül újabban, hogy nemcsak a nagy demográfiai 
mozgások, hanem a fent számba vett mikroszociológiai mozgások révén sem lehet
tek és lehetnek oly „abszolúte" elszigeteltek.

A demográfiai és szociológiai tényezők mellett végül szólni kell bizonyos im
manens népköltési tendenciákról is, melyek szintén a területi „parttalanítás" útjait 
egyengetik minden folklór irodalom, tehát a miénk esetében is.

Arra a jelenségkörre gondolunk mindenekelőtt, melyet az összevető folklorisz
tikák a tipológiai egyezés fogalmával jelölnek, értve alatta az egyes népköltési 
műnemek, műfajok, alműfajok és műfaji-tematikai csoportok azon rokon vonásait, 
amelyek területi-táji mozgások, földrajzi-etnikai kapcsolatok, migrációk és emigrá
ciók nélkül is létrejönnek a távoli — olykor kontinensnyi távolságra levő! — földraj
zi tájékok népköltészetei között, jórészt az adott műnemi/műfaji jelenségek belső, 
viszonylag immanens történeti és esztétikai szabályszerűségeinek érvényesülése
ként. (A közismert „iskolapélda" e tekintetben a folklór mese planetáris, illetve a 
népballada kontinentális méretű rokonsága, melynek keretében a motivikai 
rokonság csak az egyik, de nem az egyetlen is.) Arról van szó tehát, hogy az



aprólékos vizsgálattal mindig kimutatható kisebb-nagyobb táji-területi specifiku
mok mellett egy-egy nyelvterületen részben a genetikai, de nem kisebb mértékben 
a tipológiai rokon vonások következtében a műnemek, műfajok, alműfajok és 
műfaji-tematikai csoportok viszonylagos egységét, illetve a jórészt össznépi műfaj
szerkezetet is szem előtt kell tartani.

Vonatkozik mindez teljes egészében a mi népköltészetünkre is; antológiánk lap
jain a legkülönfélébb műfajok életrajzi tényei között megannyi példa tanúsítja ezt.

A társadalmi tematikájú vajdasági népdalkincs például a Dél-Alföld és Vihar
sarok azonos műfaji-tematikai csoportjával mutat nagyfokú rokonságot; az ugyan
csak vajdasági siratóparódiák a műfaj egyetemes magyar állományába illeszkednek 
be; dél-bánáti székelyeink lírája zenefolklorisztikai szempontból a Bartók-féle 
negyedik (erdélyi) dialektusterülethez kötődik, a szlavóniai és muraközi magyaroké 
az elsőhöz (Dunántúl), az egyéb vajdaságiaké a harmadikhoz (Alföld), a drávaszö- 
gieké pedig részben az első, részben a harmadik dialektusterülethez.

Mondakincsimk Mátyás tematikájú műfaji csoportja számos hasonlóságról 
tanúskodik a Drávaszögben, Bácskában, Dél-Bánátban, sőt a Muraközben, Szlavó
niában és Szerémségben is, a dél-bánáti székelyek Mátyás-hagyománya pedig 
egyúttal a bukovinaival is rokon.

Mesefáink egy részéről viszont azt olvashatjuk tanulmánygyűjteményünkben, 
hogy személyi műfajrepertoáijuk, illetve a közösségük repertoáija a legkülönfélébb 
földrajzi régiók mesekisugárzásával állt össze: a kiváló kopácsi mesemondók jórészt 
világlátott emberek, s mesetanulásuk színhelye így közel sem csak a nevezetes 
halászfalu volt; híres-neves bánáti mesemondónk, Borbély Mihály sem csupán 
Egyházaskéren, hanem egyebek közt a horgosi juhászoktól is tanulta a meséit, 
katonáskodásának színhelye pedig Bécs volt; a kiváló regélőnk és mesefánk, 
Szabolcsid Julianna viszont romániai születésű, s Piroson kívül huzamosabb ideig 
élt másutt is Bácskában.

£a//adűkincsünk drávaszögi tanulmányozói alföldi, azon belül bácskai, de 
ugyanakkor szlavóniai és felföldi műfaji és repertoárbeli rokonságot is kimutattak, 
az ottani balladák zenefolklorisztikai ismérveit pedig mintegy 85 százalékban az 
egész magyar nyelvterület balladakincsével rokonították. A bácskai népballadák 
között bánátiakat is találtak a kutatók, az észak-bánátiak zenefolklorisztikai 
rokonságát Bukovinára is kiterjesztették, a területi műfaj repertoárt pedig — egyebek 
közt — leszerelt katonákhoz is kötötték, míg a dél-bánáti neves balladaénekes (és 
nóta- meg mesefa), Kovács Júlia személyi balladarepertoáijában a bukovinai 
édesapától tanult csángóballadákat is találtak. S a Zentaközpontú Tisza menténk 
epikus énekeinek dallamtani rokonságát is rendkívül szerteágazónak minősítették a 
gyűjtők.

Végül, népi színjátszásunk élettörténetének vizsgálói is felmutattak hasonló 
„parttalanságokat": egy-egy vajdasági falu betlehemező csoportjai viszonylag igen 
nagy térségen terjesztették a műfaji hagyományt, miközben saját játékuk is 
tipológiai rokonságot mutatott nemcsak az alföldi és dunántúli, de a felső-tiszai és 
az erdélyi betlehemes játékok típusaival is. A hetvenes évek elején följegyzett hor
gosi pásztormókák pedig szó szerinti egyezést mutattak a Kálmány Lajos gyűjtötte 
verbicai betlehemes hagyománnyal.

Az ilyen és ezekhez hasonló számos példából nyilvánvalóan az következik, hogy 
népköltészetünk belső — jugoszláviai — és külső — a jugoszláviai magyar 
nyelvterület határain túlra mutató — területi „parttalanságai" részben genetikus, 
részben tipológiai rokonulás következtében alakultak ki, esetenként pedig mindkét 
rokonulási lehetőség egyidejű érvényesülése révén. Mindezt pedig csakis a konkrét, 
egyfelől műfajszociológiai, másfelől műfajtörténeti vizsgálódás tudja disztingválni



nem kis módszertani nehézség leküzdésével, ám mindig azonos, a területi 
„parttalanságok" tényével szembesítő végkövetkeztetéssel.

2. Történelmi/időbeli parttalanságok

A jugoszláviai magyar népköltészet történelmi ideje — mindenekelőtt és 
természetszerűen—a délszlávok közös államalapítása, 1918 óta eltelt háromnegyed 
évszázaddal azonos. Folklór irodalmunk műnemi/műfaji részjelenségei, alkotásai 
és alkotáscsoportjai a mai köz- és tájnyelvi formájukban főként ennek az időszaknak 
a bélyegét viselik magukon, behatóbb vizsgálatuk azonban tüstént nyilvánvalóvá 
teszi, hogy ez az időkeret igen-igen viszonylagos, mivel a régi és új Jugoszlávia 
magyarlakta vidékeinek s a történelmi Magyarország déli tájékainak magyar nép- 
költészete megannyi hajszálgyökérrel kötődik egymáshoz. Mégpedig nem is csak 
azért, mert az itteni magyarság egy része a honfoglalás ideje óta viszonylag 
folyamatosan honos egy-egy vidékünkön; bizonyos immanens, a folklór irodalmak 
természetrajzából következő költészeti sajátságok folytán úgyszintén.

E sokrétű, hajszálgyökeres kötődést egyaránt nyilvánvalóvá teszi a műfajtör
téneti, illetve a stílustörténeti vizsgálódás.

Folklór líránk egyes, a közelmúltban is gyűjtött műfajai — példáiü a lakodal
mi dalt a bordal, a köszöntő — szembeöltő középkori műfajtörténeti jegyeket is 
magukon viselnek, s a szöveg- és zenefolklorisztikai archaizmusok népi líránk 
egyéb műfajaiban is fel-feltűnnek. A viszonylag nagyfokú történelmi „időtlenség" 
zenefolklorisztikai szempontból a lírán kívül még az énekes-zenés epikus és drámai 
műfajainkban is fellelhető: a szlavóniai magyar népi líra dallamkincse középkori 
hagyományt is konzervált, egyes bánáti népballadáink dallamtana XVI. századi 
örökségről is tanúskodik, s a vajdasági betlehemes játékok melodikája is igen 
rétegezett zenetörténeti szempontból. Ugyanígy a Mátyás-epikánk — mondáink és 
meséink — jelentős hányada is nemcsak középkori, de ókori (keleti és antik) 
műfajtörténeti hagyományt őriz, a jugoszláviai Tisza mente „új" anekdotakincsének 
tetemes része pedig archaikus műfaji klisékre épül, s e régi — közép- és reneszánsz 
kori — műfajtörténeti kelléktár révén, annak segítségével aktualizál. . .

Mindezek s az ezekhez hasonló egyéb példák arra figyelmeztetnek, hogy a 
formális tekintetben mindössze háromnegyed évszázados jugoszláviai magyar 
népköltészet műfaj története jócskán visszanyúlik nemcsak az 1918 előtti közelebbi 
múltba — a török hódoltság utáni betelepülések korába —, hanem a történelmi 
Magyarország középkori századaiba is. Éspedig mindenekelőtt a magyar folklór 
azon közismert történeti tényével összefüggésben, hogy a XVI. századtól a XIX. 
század első feléig tartó ún. második jobbágyság kulturális konzerváló hatása meg
annyi műfajtörténeti részjelenséget mentett át a XIX—XX. századi magyar 
népköltészetbe is. (Amihez természetesen hozzájárult a folklór műfajok életének 
előző fejezetünkben emlegetett tipológiai „időtlensége" is.)

A műfajtörténeti „parttalanságok" mellett a stílustörténeti „időtlenség" 
tüneteire vonatkozóan is számos példát tártak föl már eddig is a jugoszláviai magyar 
népköltészet kutatói.

A folklór líra és ballada régi és új stílusrétegének jzöv^folklorisztikai 
ötvöződése például nálunk is általános jelenségnekjmondliató (szembeötlő példa erre 
az archaikus almási csúfoló, melyneklelső strófája jellegzetesen régi, azaz a magyar 
népi líra régebbi stílusrétegének szöveghagyományába illeszkedő, a második 
versszaka pedig szembetűnően az új stílusréteggel rokon). E tekintetben különösen



fontos „parttalanító" szerepe van az aktualizálás jelenségének, melynek során 
jórészt a régi stflusréteg műfaji eszköztára, kifejezéskészlete révén kapnak formát 
az új témák és motívumok, s így valósul meg réginek és újnak az egyidejűsége. 
(Tanulmánygyűjteményünk jellegzetes példatára a vajdasági katonadalokkal kap
csolatos: a régi és új stflusréteg szövegkonvencióinak ötvöződése jórészt épp az ak
tualizálás révén valósul meg bennük.)

A stílusrétegeknek ugyanezen „parttalan" egybemosódása jellemző lírai és 
epikus népköltészetünkre z^nefolklorisztikai szempontból is: folklór líránk és bal
ladakincsünk új dallamstílusa nemcsak a dzsentris műdal variálásával/folklorizá- 
ciójával jött létre, hanem a régi, paraszti dallamstílus számos jegyének átmen
tésével is.

Végül, nem ritka nálunk sem a kombinált — egyidejűleg szöveg- és 
zenefolklorisztikai — stíluskontamináció jelensége sem, ahogy erről például 
szlavóniai népi líránk tanúskodik a régi dallamok és új szövegvariánsok viszonylag 
gyakori ötvöződésével.

Míg a műfaj- és stílustörténeti „parttalanságok" fenti jelenségköre a folklór 
irodalom osztálytársadalmi időkeretein belül jött létre, népköltészetünk viszony
lagos „időtlenségének" egy újabb jelenségköre e társadalomtörténeti kereteken 
kívül, még távolabbi időkben s az osztály tagozódástól még jórészt mentes társadal
mi viszonyok között keresendő.

Folklór és prefolklór irodalom, őskő Készet és népköltészet történelmi folyto
nosságára, a szigorú osztálytársadalmi időkereteket áthidaló egybefonódására gon
dolunk. Konkrétabban: a magyar államalapítással kialakult, akkor modem feudaliz
mus folklór irodalmának (népköltészetének) és a honfoglalást megelőző, törzskö
zösségi és nomád feudalizmusú idők szintén szóbeli és szintén közösségi, de mégsem 
folklór költészetének folytonosságára. Más szóval: annak a két hasonló, ám tipoló- 
giailag mégis jól elkülönülő irodalomnak az egymásba és egymásból növésére 
utalunk, amelyeket a régebbi magyar irodalomtörténet-írás és folklorisztika is 
„hagyományosan" egybemosott és összezavart, vagy legalábbis nem disztingvált 
kellőképpen. S amely irodalomtípusokat a korszerű folklorisztikák egyfelől az 
„archaikus folklór irodalom", „prefolklór költészet", „elsődleges szinkretizmusú 
költészet", „ősközösségi költészet" vagy egyszerűen csak „ősköltészet" szinonima- 
sorral jelölnek, másfelől pedig a „folklór irodalom", „másodlagos vagy folklór 
szinkretizmusú költészet", „az osztály társadalmak kizsákmányolt és alávetett 
osztályainak és rétegeinek szóbeli költészete", avagy „népköltészet" fogalom$orral.

Csakis e módfelett szükséges és hasznos fogalmi disztinkció révén tudatosítható 
a jugoszláviai magyar népköltészet esetében is ama legtágasabb történelmi/időbeli 
„parttalanság", amely nemcsak a honfoglalás előtti századokba, de az azt megelőző 
évezredekbe veti vissza a folklór irodalom sajátságos „ahistorikusságának" 
jelenségét.

E fenomén a mi esetünkben is mindhárom műnemben (s azokon belül számos 
műfajban) megnyilvánul. így például a nálunk gyűjtött népballadákban is jobbára 
megfakult, elhomályosult, ám szem elől mégsem téveszthető beütéseit találjuk a 
honfoglalás előtti magyar ősepikának; népi líránk műnemének ún. primitív, ar
chaikus és alkalmi műfajai — altatók, játékdalok, szertartásdalok, halálköltészet 
stb. — nyilvánvaló rokonságot mutatnak az őstársadalmi, elsődlegesen szinkretikus 
költészet hasonló tematikájú hagyományával, s egy részükről kimutatható a 
konkrétabb időbeli kötődés is a finnugor, illetve az uráli kor ősi lírájához (altatók, 
siratok, párosítók, munka- és rítusdalok stb.); drávaszögi népmeséink hasonló 
„időtlensége" mindenekelőtt az archaikus motívumok sokaságában nyilvánul meg



(táltos lovak párbaja, táltos kancák tejében való fürdés, a „negatív" szerepű mesehős 
alól elmozduló bajjelző párna, a Nap, Hold és Csillag megjelenése a mesehős testén, 
kacsalábon forgó vár stb.); szokásköltészetünk számos, a közelmúltban gyűjtött 
műfaja szintén évezredeket hidal át a honfoglalás előtti ősköltészethez való 
kötődéssel (a szlavóniai és drávaszögi köszöntök pl. szöveg- és zenefolklorisztikai 
szempontból is összefüggnek a néhai pogány, kereszténység előtti, de időközben 
krisztianizálódott ünnepkör hagyományával, a szlavóniai regösének-törtáékünk a 
samanisztikus világkép némely elemét is tartalmazza, a Zentán és környékén gyűj
tött disznótori kántálások pogány kori rítuselemeket is konzerváltak stb.)

Népköltészetünknek eme legtágasabb „időtlenségében", „történelmi parttalan- 
ságában" az az egyetemes folklórtörténeti szabályszerűség érvényesül, hogy a 
folklórnak általában s külön a folklór irodalomnak, azaz népköltészetnek is egyik 
alapvető anyagforrása — motívum-, szüzsé-, funkció- és fabulaforrása — az őstársa
dalmi és primitív társadalmi közösségi kultúra, mágia, hitvilág és elsődlegesen 
szinkretikus összművészet. Más szóval: az osztály társadalmi népköltészet az osztály 
nélküli társadalmak prefolklór kollektív művészetéből, köznapi közösségi tudatából 
és össznépi tudásából/„tudományából" is folyamatosan táplálkozik, azokhoz szaka
datlanul vissza-visszanyúl, belőlük is merít anyagot, erőforrást, szellemi energiát.

Ez az évezredek „fölötti" visszanyúlás az Időben főként tartalmi-motivikai ar- 
chaizmust eredményezett a mi népköltészetünk esetében is, azonban a vonatkozó 
elemzések szerény mérete zWewtrz formai ősiségek — ősi formulák — is elő-előbuk- 
kantak (pl. a Tisza menti balladáinkban s kopácsi, székelykevei, verbicai stb. 
népmeséinkben).

Népköltészetünk efféle „ahistorikusságának" jelenségéről szólva természetesen 
szem előtt kell tartani a magyar folklórtörténet azon általánossá vált fölismerését, 
hogy a legújabb kori — XIX—XX. századi — magyar népi kultúrában „igen kevés 
az olyan összetevő, melyet a honfoglaló magyarok is magukénak mondhattak", s 
hogy ezek az archaikus elemek ugyan „nem központi részét alkotják a 
néphagyománynak" (Kósa László), de e viszonylag csekély méretű, egyebek közt 
az uráli korszakba is visszanyúló hagyományon belül épp a népköltészeté és 
népzenéé az elsőség (a pogány-nomád hiedelemvilág, illetve vallásos tudat 
megőrződött/transzformálódott elemei mellett). Az következik ebből a mi 
számunkra is, hogy népköltészetünk e legtágasabb, a prefolklór anyagforráshoz való 
kötődésből eredt „időtlenségét" sem túlbecsülni, sem ignorálni nem lehet.

3. Etnikai, nemzeti-nemzetiségi és nyelvi parttalanságok

A jugoszláviai magyar népköltészet — magától értetődik — magyar nyelvű 
közösségi költészet; az viszont már csupán a laikus köztudatban „magától értetődő", 
hogy egyáltalán mennyire, milyen mértékben s miként is magyar e magyar nyelvű 
népköltészet.

E látszólag képtelen kérdés értelméhez, megalapozottságához az európai 
prefolklór ősművészetek/összművészetek történetének egyebek közt azon beszédes 
ténye is közelebb vihet bennünket, hogy a strófát még nem ismerő, variatív szaka
szok füzéréből álló, elsődlegesen szinkretikus őslíra- és őszeneszerű akusztikai meg
nyilatkozások ún. ritmusvariációi valamennyi ősközösségi fokon élő népnél jelen 
voltak, s mint ilyenek közös alapját képezték az európai népek folklór dallam
kincsének, mely az íves dalforma ókor végi—középkor eleji átvétele után bon



takozott ki kontinensszerte (Maróthy János). E beszédes példa önmagában is arra 
figyelmeztet, hogy a folklór irodalmak műfaj története magában hord olyan im
manens műfaji/műnemi tendenciákat is, amelyek bizonyos értelemben „etnikum 
fölöttiek", „nemzetköziek", azaz közelről sem csupán egy-egy, hanem számos 
nyelvhez, etnoszhoz, népi kultúrához kötődnek.

Másrészt kérdésfelvetésünk „képtelenségének" látszólagos voltát megannyi et- 
nogenetikai és demográfiai ténnyel is bizonyítani lehet. Hisz például melyik európai 
nép mondhatja magát etnikailag „tisztának", „egyneműnek", „homogénnek" akár a 
konstituálódása évezredeit, akár az etnikai és nyelvi azonosságának kialakulása 
utáni évszázadokat veszi szemügyre? Melyik etnikum nem olvasztott — többet vagy 
kevesebbet — magába más, nála kisebb vagy nagyobb, népesebb etnikumból, 
mégpedig etnológiai, demográfiai, művelődés- és művészettörténeti értelemben 
egyaránt?

Esetünkben, a magyarság esetében a „fajtisztátlanság" ténye különösen is 
kifejezett. Mert ha eltekintünk is attól a három-négy évezredtől, amely az önnáló 
magyar etnikum kialakulását és a magyar nyelv önállósulását megelőzte, az időszá
mításunk előtti első évezred végét követő idők honfoglaló állomásai — Baskíria, 
Levédia, Etelköz és a kárpát-medencei új haza — akkor is a magyar és nem magyar 
etnikumok, kultúrák, prefolklórok és ősköltészetek együtt- és egymás mellett 
élésének terrénumait jelentik.

S kérdésfeltevésünk szempontjából milyen beszédes az a közismert történelmi 
adat is, hogy a mindössze félmilliónyi honfoglaló magyar a végleges, kárpát-meden
cei hazában csaknem fele akkora — mintegy kétszázezer főre tehető! — nem magyar 
etnikummal lépett élet- és kultúrközösségbe, hogy aztán alig két évszázad leforgása 
alatt a főként szláv, avar és csuvas (az ótörök nyelv bolgár-török típusát beszélő, 
ún. dunai bolgár) őshonos lakosság tetemes részét magába olvassza, azaz asszimi
lálja, három újabb kulturális hagyományréteget építve rá ily módon saját anyagi és 
szellemi műveltségének honfoglalás előtti interetnikus rétegeire: a finnugor, obi
ugor, tiirk, kazár, alán, bolgár-török, bizánci görög és (etelközi) szláv hagyo
mányrétegre.

Ha tehát a jugoszláviai magyar népköltészet etnikai alapjának a vidékeinken 
részben már a honfoglalás óta őshonos magyarságot tartjuk, akkor micsoda izgal
masan „fajtisztában" hagyomány kincsre kell gondolnuk e költészet honfoglalás 
előtti és közvetlenül azutáni interetnikus hozadékaként!

S a honfoglalás utáni századok — mint szakmailag köztudott, ám a „köztudat" 
berkeiben ma sem egészen &>z-tudott! — csak tovább színezték a magyarságnak e 
sajátságosán gazdag és szövevényesen rétegezett interetnikus hagyomány kincsét: a 
X. század végén betelepülő böszörmények, azaz mohamedán bolgár-törökök; a XI. 
században érkező s a magyar asszimilációnak egészen az 1350-es évekig sikeresen 
ellenálló, szintén a török nyelvcsaládhoz tartozó besenyők; a XI. század végétől 
bevándorló zsidók; a XI. század végén szórványosan, a XII. században pedig 
tömegesen, majd későbbi hullámokban 1473-ig betelepülő, köztörök nyelvet 
beszélő, a társadalmi, gazdasági és szellemi beolvadásnak egészen a XVI. századig 
szívósan ellenálló kunok, akik a XIX. század utolsó harmadáig (!) fenn tudják tar
tani a vármegyerendszerrel szemben kivívott közigazgatási autonómiájukat és 
autonóm szállásterületüket, s bár az említett beolvadásuk a nyelvi asszimilációt is 
siettette, egyes csoportjaik még a magyar reformáció évtizedeiben is tevékenyen 
őrzik a kun nyelvet, sőt a XVIII. század derekán sikeres megújhodási mozgalmat 
indítanak a kun szellemi hagyományok és azonosságtudat inaktiválásáért; a XIII. 
században betelepülő, észak-iráni eredetű, a kaukázusi alánokéhoz hasonló nyelvet 
beszélő, szintén közigazgatási autonómiát birtokló, etnikai azonosságukat — pl.



népviseletüket — egészen a XIX. század közepéig (!) megőrző jászok; a XIII. század 
elején tömegesebben betelepülő németek; az úgyszintén a XIII. században, pon
tosabban a tatárjárás után bevándorló német, francia, vallon, olasz és zsidó 
telepesek; a XV. század elejétől tömegesebben bevándorló cigányok; a Mohács után 
a Balkánról érkező zsidók; a XVI—XVIII. században érkező bosnyák menekültek; 
a XVII. század végétől az elnéptelenedett vidékekre folyamatosan és tervszerűen — 
a Habsburg-politika következményeként — betelepülő németek, valamint a zsidók 
ekkortájt érkező újabb hulláma; a XVII—XVIII. század fordulóján jelentős számbeli 
gyarapodásról tanúskodó magyarországi szlovákok és románok s a török elől észak
ra menekülő szerbek és horvátok betelepülése; a XVIII. században újabb (bolgár
török és délszláv eredetű) bolgárok, valamint németek („svábok") érkezése; a XIX. 
század második felében az osztrák, cseh és délnémet területekről toborzott ipari 
munkásság beáramlása: mindez nemcsak etnikumunk, hanem néprajzunk, folkló
runk és népköltészetünk történetét is természetszerűen meghatározta, az interetnikus 
kapcsolatokat századokon át folyamatossá tette, az ország demográfiai képét pedig 
egy-egy időszakban valósággal paradoxálisan alakította. (A XVI. század elején a 
magyarországi összlakosságnak még mintegy 80 százaléka volt magyar, a XVIII. 
század elején már csak 35—40 százaléka, az 1780-as években kb. egy harmada, s 
századunk első évtizedének végén is 50-nél kevesebb százaléka . . .)

Csoda-e, már csak a fentiek távlatából is, hogy a magyar népköltészet egyes 
műnemeiben/műfajaiban tekintélyes mennyiségben találunk eredetileg nem 
magyar, de szervesen beépült, „magyarrá vált" hagyomány elemeket is? Csak 
néhány példa emlékeztetőül:

Folklór líránk honfoglalás előtti keleti hagyományelemeket is őriz számos 
műfajában; énekes-zenés műnem lévén az etnikai „parttalanságok" jegyei jórészt 
zenefolklorisztikaiak: a régi stflusréteg kvintváltása, vagyis az alsó kvinten 
ismétlődő dallamszerkezet közép-ázsiai, illetve kelet-európai hagyomány, köze
lebbről pedig cseremisz, csuvas, mongol stb. zenefolklorisztikai rokonság meg
nyilvánulása; a középkori ún. „magyar skála" hangrendszere voltaképpen a török 
hódoltság, illetve török népzenei hatás eredménye; a szomszéd népek zenéi közül 
viszont különösen a német hatott a miénkre (főként a XVI—XVIII. században, 
egyebek közt cseh—morva—szlovák közvetítéssel is), továbbá a cseh és a szlovák 
(szlovák vendégmunkások magyarországi jelenléte!), a ruszin (különösen a magyar 
kanásznóták esetében) és a román (erdélyi „jaj-nóták"!), míg kuruc dalainkban 
szlovák-ruszin-román elemek együttesen is fel-felbukkannak; a magyar folklór líra 
dallamkincsében mintegy 40 százalékkal kelet-közép-európai közös népzenei zsar
gon szerepel. . . Itt említjük meg, hogy népi líránk interetnikus rokonulásának, 
azaz „parttalanulásának" különösen fontos eszközeiként tartja számon a kutatás a 
ponyvakiadványokat, a kéziratos énekeskönyveket és az egyházi népének műfaját.

Folklór epikánk két verses műfaja közül a (folklorizálódott) históriás ének a 
cseh, olasz, német és lengyel reneszánsz közvetett hatását viseli magán, népbal- 
/ö<fökincsünkben pedig különösen nyilvánvaló a bizánci, az újgörög, a délszláv, a 
francia, az osztrák, a német és a román genetikai rokonság. Prózaepikánkban a 
népmese nagyfokú, főként motivikai nemzetközisége a köztudott (honfoglalás előtti 
keleti, pogány-nomád elemek stb.), s az egyik, nálunk is népszerűvé lett meseműfaj, 
a novellamese az olasz, cseh és német mesekincsből származott át hozzánk, míg 
anekdotáink jó része a nemzetközi vándoranekdoták földrajzilag és etnikailag 
egyaránt „parttalan" közösségébe tartozik. (Ki gondolná például, hogy a Cinkotai 
kántor angol—német, a Budai kutyavásár pedig francia forrású?)

Végül színjátékszeru népszokásaink körében is több műfaj esetében nyilvánvaló 
a genetikus rokonság: a naptári ünnepek szokásai például nagymértékben kötődnek



a honfoglalás előtti rokon népek műfaji hagyományához, de egyebek közt a cseh, 
morva és osztrák hagyományhoz is; a „magyar" pásztorjáték kelet-közép-európai 
(monarchiabeli), de egyúttal balkáni műfaj is, mint ahogyan regösénekeinkben is 
számottevő a délszláv s általában balkáni dallamrokonság.

Külön kell emlékeztetni az interetnikus kölcsönhatások azon típusára, mely a 
magyar népköltészetben sem csupán motivikai, ritmikai, etnomuzikotógiai stb. 
rokonságot eredményezett, hanem nyelvkeveredést is, mindenekeloK a nem 
anyanyelvi lexika és az idegen nyelvű vers- és prózabetétek révén. Jellegzetes 
magyar példák erre vonatkozóan a baktemótáink, segéd- és mesterdalaink, illetve 
céhes rigmusaink fokozott német szóhasználata, továbbá amerikás dalaink urbánus
ipari angol terminológiája és népmeséink meg kiszámolóink idegen nyelvű szöveg
betétjei.

Az internacionalizálódásnak természetesen esetünkben sem a genetikus 
rokonulás az egyetlen eszköze; mint ahogy a területi és történelmi/időbeli 
„parttalanulásnak", a nemzeti/nemzetiségi internacionalizálódásnak is ugyancsak 
fontos eszköze a tipológiai rokonulás. Visszautalva jelen fejezetindításunk vonat
kozó példájára, a prefolklór őslíra ritmusvariációinak „etnikumok fölötti" jellegére, 
továbbra is csak emlékeztetőül hozunk fel néhány olyan újabb példát, melyekben 
szintén a műfaj történet bizonyos immanens törvényszerűségei érvényesülnek s 
eredményeznek, végső soron, tipológiai hasonlóságot, rokonulást.

Például a népi líránk legrégibb zenefolklorisztikai rétegében sokáig speci
fikusan magyarnak vélt jellegzetesség, az ötfokú hangsor világjelenség; ugyanezen 
stílusréteg dallamvilágában a magyar jobbágyhoz voltaképpen a római Mónusok 
és az eljobbágyosodó germán parasztok íves-architektonikus dalformája üzent 
(Maróthy János); a magyar és a délszláv folklór líra metrikájában kimutatható 
lehetséges párhuzamok szintén tipológiaiak (Voigt Vilmos); a magyar népbal- 
ladakmcs angol „rokonsága" feltehetően szintén nem genetikus eredetű; a „magyar" 
novellamese tipológiai forrása az ókori és középkori nemzetközi mesekincs; állat
meséink tipológiai rokona az antik, sőt az ind meseműfaj is, mely görög-latin 
közvetítéssel vált európaivá; Mátyás-epikánk (az ilyen témájú történeti monda, 
mese, anekdota, sőt ballada is) részben ókori keleti vagy antik előképre megy vissza 
(Kósa László); a „magyar" Háry lénos-anekdoták nagy része nemzetközi, akárcsak 
a kiolvasó mondókáké is, mégpedig elsősorban szintén tipológiai s nem pedig 
genetikai értelemben.

Ha tehát a jugoszláviai magyar népköltészet időben második etnikai 
alaprétegének a török hódoltságot követő idők magyar betelepülőit tartjuk, a hon
foglalás utáni magyarság néprajzának e kettős — genetikai és tipológiai — interet
nikus meghatározottsága önmagában is nem elég ok-e arra, hogy £ vidékeinkre 
telepített magyarok úgymond „magukkal hozott" népköltészetét is jórészt „faj- 
tisztátlannak" véljük?

A nemzeti/nemzetiségi „parttalanságoknak" ezt az alaptényét a dél
magyarországi peremvidékek népesedéstörténete csak még jobban kidomborítja.

Hisz például a Muraközben a honfoglalás óta honos magyarság kezdettől fogva 
a szlovén és kaj-horvát etnikummal élt együtt, Szlavóniában pedig az őshonos 
horvátokkal, a török hódoltság után érkező szlovákokkal és csehekkel s a XVIII. 
század közepétől betelepülő ukránokkal és ruszinokkal is.

A Drávaszög középkorban még magyar lakossága — melybe egy vitatható 
hipotézis szerint a honfoglalást követően erdélyi török-kabar törzs is ékelődött 
határőrként — a török hódoltság után délszláv telepesekkel vegyül (1690-től pedig 
a Čamojević pátriárka vezette szerbekkel is), a XVIII. században viszont a német 
telepesek színezik tovább a tájegység demográfiai képét.



Szerémség magyar lakosságának helyére a török hódoltság idején bekövetkezett 
tömeges menekülés után horvát és szerb betelepülők érkeznek, majd a magyarok 
szórványos újratelepülése idején s az után, a XVIII. században cseh, szlovák, ukrán, 
ruszin és német telepesek is.

Bácska honfoglalás óta honos magyar lakosságába a XV. században szerb, sokác 
és bunyevác etnikum vegyül, 1690-től pedig a szerbek Čamojević vezette hulláma 
érkezik. A Buda eleste és a zentai csata közötti másfél század során (1541—1697) 
a magyarság csaknem teljesen kiveszik a Bácskából, az 1733 és 1806 között zajló 
újratelepítésük pedig együtt történik a szlovákok, ukránok, ruszinok, németek, dél
szlávok s a legnagyobbrészt már elmagyarosodott jászok és kunok csoportjainak 
betelepítésével.

Bánátban a honfoglalás óta honos magyarság mellett a XVI. században a 
románok létszámnövekedése válik jelentőssé, miután pedig Temesvár eleste és 
visszafoglalása között (1552—1716) a magyarok csaknem teljesen kivesznek a 
vidékről, a Bécs kincstári tulajdonaként létrejövő Temesi Bánságba főként német és 
(bácskai) szerb telepeseket hoznak, míg a magyarok visszatelepedése csak a Bánság 
visszacsatolása(1778)utánválikjelentősebbé. Ezt megelőzően, 1720és 1740között 
kisszámú olasz, spanyol, francia és bolgár telepes is érkezik, az 1740-es években 
pedig a szerbek újabb hulláma és a délszláv krassovánoké a legjelentősebb. A 
XVII—XIX. században ukránok és ruszinok, a XVIII.-bán románok és szlovákok, 
a XVIII—XIX. században elmagyarosodott jászok, a XIX. század második felében 
pedig csehek színezik tovább e tájegység demográfiai képét, míg a magyarok újabb 
betelepüléshullámai a reformkorra és a kiegyezés utáni évtizedekre, illetve az 
1890—1914-es időszakra esnek.

Miként a földrajzi/területi „parttalanságok" jelenségkörénél már említettük is, 
a vidékeinkre a török hódoltság után (újra-)telepített magyarok a magyar 
nyelvterület nagyobb részéről valók; eredeti lakhelyeik felölelték tehát szinte az 
egész akkori országot, s ily módon a magukkal hozott etnikus/interetnikus 
hagyomány is kétségtelenül rendkívül színes, soknemű lehetett. E körülményt aztán 
a déli peremvidékek újraéledő magyar népköltészetének további nemzeti/nem
zetiségi „parttalanodása" szempontjából még inkább fontossá tette az a 
népesedéstörténeti adat, miszerint vidékeinken az (újra) betelepülő magyarok 
„leginkább vegyes lakosságú falvakban, uradalmakban éltek" (Bori Imre), s hogy 
a két-, sőt háromnyelvűség például a mai Vajdaság területén nemcsak értelmiségi, 
de részben köznépi kommunikációs gyakorlat is volt. (Népköltészetkutatásunk a 
közelmúltban figyelt fel arra is, hogy az anyanyelvűk mellett a magyar, szerbhorvát, 
román vagy más nyelvet is beszélő romák!cigányok a mi vidékeinken is milyen fon
tos szerepet játszottak az itteni népköltészetek etnikai „parttalanításában".)

Csoda-e hát, hogy tanulmánygyűjteményünk lapjain — a vonatkozó tipológiai 
és kontaktológiai kutatások eleddig szerény mérete ellenére is — a jugoszláviai 
magyar népköltészet egyes műnemeinek/műfajainak ázsiai, kelet- és nyugat
európai, kárpát-medencei, a történelmi Magyarország tájegységeivel kapcsolatos, 
továbbá balkáni és jugoszláviai párhuzamai, tipológiai és genetikus egyezései buk
kannak fel lépten-nyomon s meglehetősen szép számban?

Folklór líránk műfajterületén például szlovák népzenei beütést regisztráltak a 
Cserebogár, sárga cserebogár c. közismert szerelmi dal haraszti változatában; az 
egyik bácskertesi párosító dalunknak német, szerb, macedón, bolgár és román 
párhuzamai merültek fel; egy-egy gombosi és csókái szerelmi ráolvasás szövegének 
(a kelet-európai, észak-afrikai és ázsiai kozmográfiai motivika mellett) szerbiai és 
boszniai rokonait fedte föl a kutatás; a híres-neves kórógyi táncdal, a derenka egyik 
változata zenefolklorisztikailag a horvát kóló variánsának bizonyult; a vajdasági



magyar gyermeklírában intenzív és extenzív szöveg- és dallamtani hatása érvé
nyesült a XVIII—XIX. századi szerb népies polgári közköltészetnek; Dráva menti 
népi líránk egészére az ottani szláv népi lírával/népzenével való kölcsönös kapcsolat 
jellemző (tipikus példa: Borenich Hugó Donji Miholjac-i tutajosai, akik horvát 
táncdalokra ropják a táncot, de közben egy-egy csárdás üteműt is eljárnak. . .)

A Jugoszláviai Magyar Népzene Tára Bodor Anikó szerkesztette köteteiből is 
tucatszámra idézhetnénk a zenefolklorisztikai interetnikus párhuzamokat, ehelyett 
azonban a líra műnemével kapcsolatban utaljunk még csupán a „kétnyelvű dalaink" 
szakmai vitát is kiváltott jelenségére: a gombosi, szabadkai, pirosi tréfás dalok
ra/dalparódiákra, melyekben nemcsak magyar—szerb szövegfolklorisztikai 
(motivikai és verstani), illetve zenefolklorisztikai (dallamtani) átfedések talál
hatók, hanem nyelviek is (a két nyelv hangállományából, szókincséből, 
szószerkezetkészletéből merítettek), vagy például a Dráva menti rákászdalra 
(foglalkozási dalra), mely horvát szavakban is bővelkedik, és horvát népzenei hatást 
is magába szívott. . . S a jugoszláviai magyar kiolvasókban is szerbhorvát, német 
és más nyelvi elemek találhatók, mondókáinkban pedig az európai nyelvek 
fonetikai-morfológiai jegyeinek tipológiai párhuzamait mutatta ki a kutatás. 
(Természetesen, mint a másik két műnemnél, népi líránknál is evidens nemcsak a 
hatás, hanem a kölcsön- és visszahatás ténye is; a muraközi magyar népi líra például 
erőteljes zenefolkloriszikai kisugárzást gyakorolt a muraközi és a zagoijei horvát 
népdalokra.)

Folklór epikánk reprezentáns verses műfajában, a népballadában ez ideig 
elsősorban a dallamtani párhuzamokra mutattak rá a gyűjtők. Észak-bánáti régi 
stílusú balladáinknak például mintegy egy harmada német(es) dallamú, s német 
eredetű melódia bukkant fel gombosi és kiskőszegi gyűjtésben is; a drávaszögi és 
szlavóniai helyi balladáinkban viszonylag gyakori a délszláv szereplők és 
cselekményszínhelyek felbukkanása, s előfordul a „kétnyelvűség" jelensége is; a 
drávaszögi balladakincs egészére viszont ennél is jellemzőbb a dallamtani rokonság: 
a bartóki C osztályba tartozó balladamelódiáink főként XVIII—XIX. századi 
németes és északszlávos hatást viselnek magukon, s az idegenből (és műzenéből) 
eredeztetett dallamok arány száma rendkívül magas (együttvéve mintegy 50 
százalék). S ugyanez, ti. az idegen eredetű s az idegen jegyeket még erősen magukon 
viselő dallamok viszonylagos gyakorisága jellemzi a bácskai-bánáti Tisza mente 
epikolírikus dalkincsét (epikus énekköltészetét) is.

A jugoszláviai magyar népmesék összevető vizsgálattal napjainkig legalaposab
ban elemzett műfaji csoportja, a hősmese — akárcsak általában a magyar 
hősmesekincs is — rendkívül gazdag honfoglalás előtti (finnugor, altaji, türk, keleti 
szláv stb.) elemekben. Egyebek közt hanti és manysi hitvilágmotívumok találhatók 
a bácskai és bánáti hősmeséinkben; ugyancsak keleti, de egyúttal nyugat-európai és 
balkáni motívumpárhuzamok is a drávaszögiekben és a vajdaságiakban; Eszak- 
Amerikában, Délkelet-Ázsiában és Nyugat-Európában is ismert, a magyarba 
nyilván bizánci közvetítéssel került motívumok a drávaszögi és dél-bánáti 
gyűjtésben; a honfoglalás előtti keleti motívumörökség mellett szerb, horvát, 
bimyevác, német, román és cigány motivikai átfedések a drávaszögi és bácskai 
hősmeséinkben; finnugor hagyományt konzerváló műfaji példák Észak- és Dél- 
Bánátból s a Drávaszögből. . . A szerémségi gyűjtés pedig —az európai motivikai 
közkincs számos eleme mellett — a délszláv próza- és verses epika, a szerémségi 
szerb és ruszin, illetve a bácskai ruszin mesekincs megannyi motívumát is tartal
mazza. Erotikus meséinknek viszont mintegy 40 százaléka az orosz és délszláv 
erotikus mesekinccsel mutat (elsősorban nyilván tipológiai s csak másodsorban



genetikai) rokonságot, míg a kopácsi népmesékben délszláv nyelvi hatás elemei is 
kiütköznek.

A minálunk is a népmese „árnyékában" lappangó, viszonylag ritkán gyűjtött 
másik prózaepikus műfaj, a monda tárházában szintén felbukkant néhány fontos in- 
teretnikus párhuzam. Az egyik boszniai származású magyar népi elbeszélő 
(regemondó) eredetmondája például a magyar mondakincsben változat nélkülinek, 
tehát nyilván délszláv eredetűnek bizonyult; a „Máriaülte gaz" motívumát tartal
mazó gombosi eredetmonda-változatnak szintén boszniai (és szerbiai) párhuzamai 
vannak; az embertestből állat alakban ki-bejáró lélek folklorizálódott, Európában, 
a Távol-Keleten, de nálunk Boszniában és Isztriában is ismeretes hiedelemmondája 
egyebek közt gombosi, csókái és temerini gyűjtésekben is előkerült; a vajdasági 
Tisza mente anekdotái behatóbban még nem elemzett, de így is nyilvánvaló nem
zetköziségről tanúskodnak; a feketicsi szólásokban és szóláshasonlatokban pedig 
szerbhorvát és német nyelvi beütések is elő-előtűnnek.

Külön kell említést tenni a verses és prózaepikák interetnikus kapcsolatának 
azon válfajáról, melyet a nemzeti történelmek egyes szereplőinek és eseményeinek 
más nyelvű népköltészetekben való előfordulása képvisel. Tanulmánygyűjte
ményünk lapjain ugyanis szintén találkozunk érdekes vonatkozó példákkal. így a 
Béla királyról és Bankó leányáról való ének című folklorizálódott széphistória 
(1570) horvát írásos forrásból való; a szerémségi magyarok prózaepikájában 
elevenül él Kraljević Marko alakja, aki ottani szerbek, horvátok és (magyarul is 
tudó) ruszinok közvetítésével került oda (a szerémségi „poétás emberünk", Tóth 
József például a saját elbeszélő gyakorlatában annak ellenére is intenzíven éltette a 
Marko-hagyományt, hogy ő maga nem tudott szerbül); a pirosi Szabolcski Julian
na Marko-meséiben és -mondáiban a szerb történeti szereplő viselt dolgai bácskai 
ruszin mesemotívumokkal kontaminálódtak; a szerémségi és bácskai magyar, il
letve ruszin mese- és mondahagyományban egybemosódva él Kraljević Marko és 
Mátyás király alakja; az egyik XV. századi délszálv epikus ének, mely Mátyást is 
szerepelteti, Muraköztől Moldováig megannyi népköltészet tartozéka lett; 
ugyancsak Mátyás alakja bukkan fel a bácskai ruszinok több verses és prózaepikus 
alkotásában, illetve egy bunyevác népballadában is. . .

E sajátos — történelmi — tematikájú nemzeti/nemzetiségi „parttalanságok" 
példáival ahhoz a természetszerű folklórkomparatisztikai tényhez érkeztünk el, 
hogy a jugoszláviai magyar népi epika sem csupán „ kapott", hanem „ adott" is a más 
nyelvű népepikáknak. Tanulmánygyűjteményünk vonatkozó példái közül említsük 
meg, hogy a zentai csata magyar mondahagyománya a bánáti németek körében is 
élt, a magyarul is tudó szerémségi ruszin budárok sokat merítettek az ottani 
magyarok epikus hagyományából is, a bácskai ruszin népmesekincsben pedig 
magyar (és délszláv) közvetítéssel is gyarapodott az európai közös motívumkészlet, 
miközben kimondottan magyar motivikai hatás is érte a ruszin népi epikát.

Végül terjesszük ki példatárunkat a színjátékszerü népszokások, illetve a 
szokásköltészet műfaj területére is. Névnapi köszöntőink dallamai például jórészt 
XVIII. századi idegen dallamkincsből valók; a népzene-történeti ritkaságnak 
számító sepsei karácsonyi köszöntőnk zenefolklorisztikailag XVII. századi flamand- 
német előzményre megy vissza; a gombosi siratóparódiáinkban német fonetikai 
beütések találhatók; a kórógyi regösének-törtáékntk szláv, germán és román műfaji 
párhuzamai vannak; a szajáni, verbicai, pádéi stb. szentiváni tűzgyújtás, illetve 
szentiváni ének különösen a szokáscselekmény tekintetében mutat nagyfokú 
rokonságot az ókori Egyiptom, Északnyugat-Afrika, a Földközi tenger keleti 
partjai, Franciaország, a Balkán-félsziget, Közép-Európa, sőt általában a középkori 
Európa nagyobb részének szokáshagyományával is, de a szóban forgó ének szöveg-



és zenefolklorisztikai párhuzamai sem jelentéktelenek; a muraközi Gergely-járás a 
csehek, szlovákok, lengyelek, németek és más kelet-közép-európai népek 
folklóijában is ismeretes volt; a bácskai bőcsőzés (bölcsőske) a színjátékszerű 
népszokások szlovák műfajrepertoáijában is szerepelt; a Bácskában is ismeretes 
háromkirályjárás dallama német eredetű. . .

Egészében szemlélve problematikánkat, annak az általános érvényű folklo
risztikai igazságnak a konkretizálásához jutunk, hogy a népköltészetek az anyagukat 
tekintve jórészt nemzetköziek, míg nyelvüket (s részben ritmika, verselési, 
melodikai stb. hagyományukat) tekintve már kifejezettebben nemzetiek. Ami a mi 
esetünkben is az jelenti, hogy a jugoszláviai magyar népköltészet anyanyelve /nem
zeti nyelve (s a magyar népköltészet bizonyos mértékig sajátos, azaz nemzeti 
specifikumokkal is bíró verselési és elbeszélő technikája) mint afféle folklór 
művészeti „kohó" magába olvasztotta, jórészt egybeötvözte a rendkívül szerteágazó 
tipológiai átfedéseket és genetikai kölcsönzéseket, a rokon vagy csak párhuzamos 
műnemi/műfaji matériákat, s így és ilyen értelemben vált magyarrá. Ami 
természetesen eleve nemjelenthet sem holmiféle „fajtisztaságot", azaz „vegytiszta" 
munemi/műfaji magyarosságot, sem pedig „abszolúte parttalan" nemzetköziséget: 
magyarnak és intemacionálisnak sajátságos népköltészeti dialektikája, kötődése és 
ámyalódása az alapja a jugoszláviai magyar folklór irodalom szövevényesen 
rétegezett belső gazdagságának is.

4. Folklórszociológiai parttalanságok

A hagyományos magyar folklorisztika népköltészet-fogalmával összhangban a 
jugoszláviai magyar folklór irodalom is elsősorban és mindenekelőtt a dolgozó 
népé. Azon szociológiai kategóriáé tehát, amely alatt az osztálytársadalmak 
történetében a kétkezi munkájából élő, a maga teremtette értéktöbblettől megfosztott
— tehát kizsákmányolt — vagy „csak" szociális, politikai és művelődési tekintet
ben jogfosztott — azaz alávetett vagy elnyomott — osztályokat és rétegeket értjük; 
az ő közösségi, íratlan kultúrájuk és művészetük a feudalizmus korával bezárólag 
kifejezetten hagyományos és hagyományőrző. Magyar viszonylatban a folklórnak 
és folklór művészeteknek e tipikus osztályalapját jórészt a szegényparasztságra 
korlátozta a régebbi szellemi néprajz.

Az újabb folklorisztikák azonban a folklór esztétikai és esztétikán kívüli 
jelenségeinek létalapját egyre határozottabban kiteijesztik az ún. összekötő vágy 
közvetítő rétegekre is. Azokra a szociológiai képződményekre tehát, amelyek 
nemcsak az exploatáció, hanem egyértelműen az alávetettség (elnyomottság) 
kritériumával sem minősíthetők. A feudalizmus kori jobbágyság és a kapitalizmus 
kori agrárproletariátus „eszményi" folklór bázisa mellett az újabb folklórtörténetek
ben így kap egyre fontosabb szerepet a céhesek, kézművesek, deákok, alsópapság, 
kolduló rendek, kiskereskedők, falusi/mezővárosi tisztviselők, kisiparosok rétege is 
(Voigt Vilmos). Az általuk is közvetített/éltetett „tiszta" folklór mellett jórészt ezek
hez a rétegekhez fűződik az ún. félnépi folklór gazdag jelenségköre is. Ez vol
taképpen a hivatásos/individuális és a nem hivatásos (közösségi) kultúrák és 
művészetek között afféle természetszerű átmenetet képező folklorisztikai jelenségek 
gyűjtőfogalma, amelyben nemcsak az egyéni, de az írásbeli is fokozott kulturális 
szerephez jut, mindenekelőtt a tankönyv-, a kalendárium- és a ponyvairodalom 
révén.

Ha a dél-magyarországi, illetve a történelmi Magyarország déli peremvidékein



kibontakozott magyar népköltészet első nagy történeti időszakát a honfoglalástól a 
török hódoltságig teijedő időkerettel határoljuk le, akkor a fenti folklórszociológiai 
tények lényegesen árnyalni fogják népköltészetünk „előtörténetének" a 
kizsákmányolt osztályokhoz, illetve a kétkezi dolgozó rétegekhez való kötődését. 
Vessünk hát futó pillantást — Kósa László nyomán — a magyar folklórszociológia 
néhány vonatkozó történeti tényére.

Szellemi néprajzunk létalapja már a népi és nem népi, hivatásos és folklór 
kultúránk határozott megoszlásának kezdetén — a XIII. században — sem volt 
„tiszta" kategória: az alsópapság, a kézművesek, sőt a nemesség tömegei is a 
jobbágyi/népi kultúrát birtokolják inkább, s nem pedig a hivatásosat; még a későbbi 
századokban sem ritkák az olyan nemesi falvak, amelyekben egyetlen írástudó sem 
volt, tehát a nemesség szintén a népi kultúrára volt utalva (Sárkány Mihály). A 
magyar népi, azaz tradáló kultúra ily módon egészen a XVIII—XIX. század for
dulójáig közel sem csupán a magyar szegényparasztságé volt; e leginkább 
kizsákmányolt osztályunk tipikus rétegei — az uradalmi és birtokos cselédek, a 
szolgák, a summások, a részes aratók, a kubikosok, a parasztkertészek s a közösségi 
tradíció nagyfokú hasonlósága révén hozzájuk sorolható pásztorok és halászok — 
mellett a magyar feudalizmus századaiban folklór kultúrát ápoltak a céhiparosok, 
céhlegények, nemesfém- és sóbányászok, illetve a kohászok közösségei is, és 
természetesen a parasztság módosabb rétegei, a kisnemesség és a fent említett írás
tudó és félírástudó egyéb rétegek is jórészt.

Ami viszont a vidékeink XVIII—XIX. századi újratelepítésével kezdődő 
időszakot illeti, alapvető folklórszociológiai tényként azt kell kiemelni, hogy a 
XVIII. század végétől a magyar népi kultúra hordozói a voltaképpeni agrárpro
letariátus mellett a kisnemesség, a birtokos jobbágyság, a zsellérség s a falusi és 
mezővárosi lakosság számos egyéb szociális-professzionális rétege volt, miközben 
a népi társadalom maga is eszménynek, példának, követendő mintának tartotta 
nemcsak a nemesi/kisnemesi társadalmat, de annak kultúráját is. Ennek folytán — 
különösen 1848-at követően — igen jelentőssé vált a kisnemesség mint közvetítő 
réteg a népi és hivatásos kultúra között. Noha a XIX. századtól a magyar népi 
(tradáló) műveltség erőteljesebben kötődik a parasztsághoz, mint az előbbi időszak
ban, a XX. század folyamán egy újabb atipikus réteg, a falusi, mezővárosi és városi 
kispolgárság kap jelentős szerepet a magyar folklór életében. Népköltészetünk 
életrajzának viszont a folklórszociológiai „parttalanítás" tekintetében a kaláka 
„intézményének" fontosságával is vetekedő meghatározója lesz a piac, a kocsma, a 
vásár, a ponyva, a kalendáriumkiadás, a félnépi sajtó s egyéb újabb kori művelő
déstörténeti vívmány és eszköz.

Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy a magyar népköltészet műfaj történetében
— épp e folklórszociológiai többneműség, heterogénség következtében — számos 
olyan műfajt találunk, amely nemcsak hogy nem „vegytisztán" szegény paraszti, 
hanem épp ellenkezőleg: kifejezetten más szociológiai rétegekhez is kötődő. Népi 
líránk műnemében például ilyen a templomi előénekesek, búcsúvezetők és vásári 
adománykérők speciális műfaja, a koldusének, továbbá a kántorok, kántortanítók 
szerzeményeként folklorizálódott félnépi halotti búcsúztató, a kis- és középbirtokos 
parasztság által is kedvelt panaszdal, az iparosok és árusok jellegzetes foglalkozási 
műfajaiként számon tartott segéd- és mesterdal, céhes rigmus, vándordal és vásári 
kikiáltás, illetve a gőzhajózás előtti idők hajóvontatóinak műfaja, a hajósdal, a 
nemesi kúriákról diákok és kántorok közvetítésével népi körökbe is eljutó s ott 
szintén kapóssá vált, irodalmias elemekben bővelkedő névnapi köszöntő és egyebek. 
Jórészt e folklórszociológiai heterogénség következménye népi líránk történetében 
az is, hogy a XVIII. század végétől kibontakozni kezdő ún. új stílusrétegben oly



nagy szerepet kapnak a félnépi műfajok. (A líra mellett a folklór epika műneméből 
is felhozhatók vonatkozó példák; a XIV—XVIII. században pl. a népi és nem népi
— hivatásos — epika „parttalanításában" különös fontossággal bírt a magyar 
deákság és általában az iskolás gyerekek rétege, a népszerű kisepikus műfaj, a vicc 
jórészt az értelmiségieké volt és maradt, s a magyar balladaénekesek körében 
középbirtokosok, sőt nagygazdák is akadtak a túlnyomórészt szegényparaszti 
előadók mellett.)

Mindezek ismeretében egyáltalán nem mondható különösnek, sem rendha
gyónak, hogy tanulmánygyűjteményünk lapjain a jugoszláviai magyar népköltészet 
folklórszociológiai „parttalanságainak" is megannyi példájával találkozunk. Gon
doljunk csak Borenich Hugó rétfalusi néptanítójára és református kántorára, aki 
orgonakísérettel ad elő igazi népdalokat (s maga is gyűjti a szlavóniai munkadal- 
hagyományt!), illetve bukovaci ezermesterére, aki tárogatózik és kuruc „búcsúzót" 
énekel. . . A Tisza menti népi anekdotakincsünk éltetői között iparost, kereskedőt, 
munkást, tisztviselőt, pedagógust, ügyvédet, bírót, mérnököt, orvost, patikust és 
kántort is regisztrált a kutatás, az ugyancsak Tisza menti (Zenta környéki) szólások 
és szóláshasonlatok jó ismerői között pedig agrármérnököt és jogászt is . . . 
Lakodalmi köszöntőink éltetőinek köre szinte azonos az adott falu lakosságának 
szocio-professzionális megoszlásával, a kopácsi mesemondók lelkésztől, tanítótól 
és muzsikus cigánytól is tanulták a műfaj csínját, s maguk sem csupán a halászok, 
hanem egyebek közt a kisiparosok és vasutasok köréből valók. . . A Zenta környéki 
népi betlehemezés szövegét pap ellenőrizte/korrigálta, a göntérházi gergelyjárásét 
pap ts kántor írta, selső, könyv alakban is napvilágot látott „paraszti önéletírásunk"
— a közelmúltban elhunyt Zabosné Geleta Piroska élettörténete — sem igazán 
paraszti . . .

Meglehet, hogy fenti példatárunk értelmiségi személyei részben paraszti, eset
leg szegényparaszti származásúak, azonban ennek ellenére is okkal állítható, hogy 
a jugoszláviai magyar népköltészet létének folklórszociológiai alapja a (magyar) 
dolgozó nép, im e  szociológiai kategóriát esetünkben is jócskán fel kell lazítani, s 
folklór irodalmunk élettörténetének tevékeny, közel sem jelentéktelen tényezői 
között mindenképpen számon kell tartanunk az összekötő, illetve közvetítő rétegek 
megannyi típusát is.

5. A kollektív vagy nem hivatásos és az individuális vagy hivatásos 
jelleg parttalanságai

A népköltészet — a miénk is — a tágan értelmezett „dolgozó nép" kollektív 
költészete, azonban egyáltalán nem olyan értelemben, amilyenben a régebbi 
folklorisztikák a közösségi jelleget értelmezték — és abszolutizálták.

Ma már ugyanis szakmai közhelynek számít, hogy a folklór irodalom — 
akárcsak a folklór zene, tánc és képzőművészet — nem holmi amorf, osztatlan 
népközösség költészete, hanem e közösség kisebb vagy nagyobb mértékben tehet
séges egyéneinek a kollektív szellemi, nyelvi és műfaji hagyományok által meghatá
rozott, a jakobsoni-bogatirevi „közösségi preventív cenzúrávalM erőteljesen 
determinált irodalma. A mai folklorisztikák ezért egyaránt elvetik a herderi „nemeti 
közösség” népköltészeti szerepének abszolutizálását, a Jákob Grimm-i „Das Volk 
dichtet" koncepcióját, illetve általában a romantika „kaláka"-elméletét, de ugyanak
kor a „lesüllyedt kultúrjavak" hipotézisét is, miszerint a nép csak passzív-rep
roduktív módon átveszi a hivatásos/individuális kultúrák és művészetek



„lesüllyedő" javait, de ő maga — alkotó individuumok híján — képtelen a 
teremtésre. . .

Más szóval, a korszerű népköltészet-elméletekben immár nem az a vonatkozó 
alapkérdés, hogy vajon az amorf népközösségek vagy pedig azok istenáldotta egyedi 
őstehetségei-e a népköltészetek éltetői és fenntartói, hanem az, hogy e két, egyaránt 
fontos folklorisztikai tényezőnek milyen szerves kapcsolata érvényesül a folklór 
irodalmak életében. (A közelmúlt magyar folklorisztikájában ezt a viszonyt legtel
jesebben Ortutay Gyula életműve tárta fel, egyéninek és közösséginek sajátságos 
dialektikáját taglalva a népköltészeti alkotás létrehozásának, a hagyományőrzésnek, 
a hagyomány módosításnak s a népköltészetnek mint folklór művészetnek létrejötte 
és fennmaradása szintjén.)

A népközösség és népi alkotó egyén sajátságos együtt-teremtését, dialektikus 
kölcsönkapcsolatát feltételező közösségi jelleg szerepe, fontossága, eszmei
esztétikai, nyelvi-formai és műnemi-műfaji determináló ereje a népköltészetekben 
jóval kifejezetteb, mint a hivatásos/individuális irodalmakban; a két irodalomtípus 
szakszerű disztingválásának manapság épp ez az egyik alapvető szempontja. Mivel 
pedig a maga közössége által kifejezettebben determinált, ama „közösségi preventív 
cenzúrával" jobban megkötött népi alkotó egyén alapvetően abban különbözik a 
nem folklór, azaz hivatásos irodalomban tevékenykedő alkotótársától, hogy az ő 
számára nem élethivatás, nem szellemi professzió a (nép)költészet művelése: a 
folklór irodalmak kollektív jellegének egyik szinonimája joggal lett a nem hivatásos 
jelleg.

A magyar népköltészet mindhárom műnemének életrajza is azt tanúsítja azon
ban, hogy e feltétlenül számon tartandó differentia specifica, a hivatásos—nem 
hivatásos oppozíció közel sem abszolút érvényű, s népköltészet és hivatásos (írott 
vagy szóbeli) irodalom határvonala ilyen szempontból is gyakran fellazul, olykor 
egybe is mosódik.

Sőt, a folklór és nem folklór képzőművészetek határmezsgyéjén működő ún. 
naiv művész vagy parasztfestő analógiájára a magyar népköltészetkutatás is számon 
tartja a parasztköltő vagy népi verselő típusát, aki épp a hivatásosság—nem 
hivatásosság tekintetében haladja meg a népköltészeti alkotó egyén szerepkörét, 
azonban nem éri el, csupán megközelíti a hivatásos („nemzeti") költő individuum 
professzionális alkotói státusát.

Eltekintve e szélsőséges példatípustól, a magyar népköltészet mindhárom 
műnemében megannyi „közönséges" esetét találjuk a szóban forgó „part- 
talanságnak".

így népi líránk egyik legkedveltebb műformája, a dal — mint köztudott — 
zenefolklorisztikailag az európai hivatásos zene, közelebbről a gregorián ének
hagyomány leszármazottja (legalábbis egyik műfajtörténeti ágán), s folklór líránk 
régi stílusrétegén egészében is szembeötlő nyomai maradtak e nem folklór hatásnak. 
A középkor második feléből való laikus (nem hivatalos) egyházi népénekek viszont
— melyek latin műfaji hagyományhoz, illetve hivatásos verselőkhöz és műfordí
tókhoz kötődtek, de szöveg és dallam tekintetében a népköltészethez/népzenéhez is 
igazodtak — egyrészt a zenés népszokásaink műfajaira gyakoroltak erőteljes dallam
tani hatást, másrészt pedig a szövegük is folklorizálódott, egyebek közt parodizált 
formában is. . . Népi líránk ún. személyes műfajainak kialakulásában nagy szerepe 
volt a magyar reneszánsz, manierizmus és barokk hivatásos irodalmának is, szerel
mi népdalaink zöme pedig a nyugat-európai műköltészet szerelmi daltípusaival 
rokonult, nem utolsósorban a XVII. századi kéziratos énekköltészet közvetítő 
szerepe révén. Kuruc dalaink a magyar barokk zene dallamvilágában fogantak, 
negyvennyolcas dalaink}ó része műköltői eredetű, szociális dalaink számos műfaján



erőteljesen kiütköznek a nem folklór eredet nyomai — a magyar arató- és kubikos- 
dalok például a félnépi műdalköltészet, a panaszdalok a XVIII. századi, jórészt latin 
eredetű porcióénekek, bányászdalaink az ún. „magyar nóta", amerikás dalaink 
pedig a hivatásos mozgalmi zene szembeötlő nyomait viselik magukon —, s még a 
legarchaikusabb lírai műfajok közé tartozó bölcsődalunkon is ki-kiütközik az 
iskolás hatás, akárcsak bordalainkon és mulatónótáinkon, míg köszöntőink az 
egyházi irodalom biblikus hagyományának konzerválói is egyúttal. S a már említett 
„magyar nóta" szöveg- és zenefolklorisztikai hatása mellett nem lehet szem elől 
téveszteni az ún. „cigányzene" népi líránkra gyakorolt fél- és álnépi hatását sem.

Folklór epikánk műnemében a verses műfajok kivétel nélkül a szóban forgó 
„parttalanság" példái is egyszersmind. A XVI—XVII. század legkedveltebb 
népköltészeti műfaja, a históriás ének például a hivatásos énekköltészet folklorizá- 
lódott műfaja, akárcsak a novellisztikus verses elbeszéléseket tartalmazó széphistó
ria is, balladakincsünk pedig főként zenefolklorisztikailag rokonuk a hivatásos 
művészettel, bár a vonatkozó szövegfolklorisztikai behatás sem ritka (pl. a vallásos 
témájú régi stílusú balladák és románcok esetében). Folklór prózaepikánk legnép
szerűbb műfaja, a népmese a magyar reneszánsz, azon belül pedig a reformáció 
irodalmának nyomait viseli magán, verses meséink kifejezett iskolás hatásról 
tanúskodnak, trufaszeru (főleg erotikus) népmeséink az irodalmi trufaműfaj 
folklorizálódott formái, s a kisepikus találósok egyik fontos műfaji forrása szintén 
az íráskultúra volt.

Színjátékszerű népszokásaink és  ̂ szokásköltészetünk műfaj repertoárjában 
ugyancsak akadnak vonatkozó példák. így a köszöntők — legalábbis egyik águkon
— az egyházi/állami hivatalos szokáshagyományhoz kötődnek, s például karácsonyi 
köszöntőink egyik legnépszerűbb műfaja, a kántálás is egyházi eredetű, folklori
zálódott műfaj. Népi-dramatikus vallási játékaink — pl. a betlehemezés, paradic
somjáték, Zsuzsánna-játék — egyrészt a Biblia motívumkincséhez, másrészt az 
egyházi dráma (misztériumjáték) hagyományához fűződnek, de például a pünkösdi 
királyválasztás és az újkori (folklór) regölés is az egyház által közvetített 
krisztianizált népszokások körébe tartozik.

E mindhárom műnemből vett példatárunk is egyértelműen azt bizonyítja, hogy 
tarthatatlan a séma, miszerint az irodalmak története a hivatásos írásművészetek 
története, a népköltészetek története viszont a nem hivatásos irodalmaké; általában 
véve érvényes e disztinkció, de épp a szóban forgó „parttalanságok" teszik szüksé
gessé és megkerülhetetlenné a kétféle irodalomtípus határmezsgyéinek esetenkénti 
fellazítását.

A korszerű folklorisztikákban, mint köztudott, e „lazítás" legfőbb szakmai 
eszköze a folklorizmus és folklorizálódás fogalompárja; míg előbbi a hivatásos 
(„nemzeti") irodalmak és művészetek szigorúan/sematikusan vett határvonalának 
feltörését jelenti a nem hivatásos (közösségi, népi) irodalmak és művészetek által, 
utóbbi az ellentétes művészettörténeti folyamatot: a folklór művészetek „meg
nyílását" tanúsítja a hivatásos kultúrelemek és művészeti/műfaji hagyományok 
előtt. Míg nemzeti irodalmunk történetében a magyar rokokó, majd a romantika s 
külön a nép-nemzeti iskola, illetve az e századi „izmusok" és „posztmodem" 
irányzatok a folklorizmus legjelentősebb képviselői, a folklorizálódás folyamata 
nem korlátozódott népköltészetünk néhány életszakára, hanem áthatotta egész tör
ténetét — a középkortól napjainkig. Mint fenti példatárunk is tanúsítja, a népivé 
válás jelenségkörében különösen fontos szerepe van az eredetileg nem népi (elsősor
ban egyházi és iskolai) tartalmak, illetve az ugyancsak nem népi irodalmi műfajok 
folklorizálódásának. (Utóbbiak körében különösen érdekes magyar műfaj a XVI—



XVII. századi széphistória, mely eredetileg folklorizmust is magába ötvözött, hogy 
aztán hivatásos irodalmi műfajként ismét a népi régiókhoz kerüljön közel — 
folklorizálódás révén. . .) E szakadatlan folklorizálódási folyamat igen fontos tech
nikai eszköze volt, magyar viszonylatban is, a kéziratos énekeskönyv, a ponyva, az 
olvasókönyv és a kalendárium, legfontosabb alkotói/előadói típusai pedig a 
jokulátorokf igricek, lantosok, mlovagi " (rekordáló és mendikáló diák) énekmondók, 

epikusok és lírikusok, majd a népszerű reneszánsznak és barokknak 
szóbeliséget éltető irodalmár képviselői voltak. (Mindezek „parttalanító" szerepe 
természetesen kétirányú volt: egyaránt egyengették a folklorizmus és a folklo
rizálódás útjait.)

A jugoszláviai magyar népköltészet máig feltárt műfajkészletében termé
szetesen szintén jelen van a szóban forgó (hivatásos—nem hivatásos) „pirttalanság" 
jelenségköre.

Jelen v,v a kétféle alkotó egyén átmeneti típusát képviselő, már n n  egészen 
„népi" és me  ̂ nem egészen „professzionális" szóbeli előadó személye is. Példaként 
az észak-bánáti jtótás ember", Jneklós emberm — sőt család! — figuráját/figuráit 
hozhatnánk fel, kiknek egyik egyházaskéri képviselőjéről azt olvashatjuk 
tanulmánygyűjteményünkben, hogy kétkezi dolgozó lévén a kapálásba hegedűvel 
járt, s a munkaszünetekberi muzsikált és énekelt is a kapálótársainak, illetve velük 
énekelt/zenélt, afféle előénekesként, karvezetőként. . . A csantavéri lakodalmi kur
jantok mondói között pedig ^szakszerűen tevékenyH kurjantó személyeket is talált a 
kutatás, a Zenta környéki betlehemezők körében viszont egy kivételesen hozzáértő 
embert, aki már-már amatőr színjátékrendező módján irányította a betlehemesek 
folklórtevékenységét. . . A legjellegzetesebb vonatkozó példa azonban az 1983-ban 
elhunyt Borenich Hugó szlavóniai (jelengrádi) citerás népi muzsikusa, ístye Marci, 
aki keresztelőkön, lakodalmakban, halotti torokon már-már a professzionális 
énekes/citerás szerepét töltötte be, miközben szívesen „elnótázta" a grófkisasszony 
és a pórlegény szerelmi históriáját — széphistóriáját — tartalmazó Jelengrádi 
legendát, a magyar nyelvű Janus Pannonius-népéneket, a Zrínyi-balladát, s a 
Szigetvár első kapitányáról, Sztáncsics Horvát Márkáról szóló hősköltemény . . . 
E Tinódi és Ilosvai egyik kései utódjának is tekinthető „nótás emberünk" példájában 
jellegzetes megtestesülését látjuk annak az általános népköltészettani felismerésnek, 
miszerint a nép körében élő, kivételesen tehetséges alkotói személyiségek teljes 
mértékben kötődnek még ugyan a népi, közösségi, nem hivatásos irodalmi 
hagyományhoz, azonban alkotói/előadói tevékenységükben már megközelítik — ha 
egészében még nem is érik el — a specializálódásnak azt a szintjét, amely a hivatásos 
irodalmár típusát jellemzi, s jellemezte különösen a szóbeliség századaiban és 
műfajaiban, esetünkben az említett jokulátor, igric, lantos, „lovagi", deák stb. 
szóbeli költészetben.

Ha az átmenetiség e legkézenfekvőbb és leglátványosabb szlavóniai példájának 
tipikus voltát nem is érik el, azt kisebb-nagyobb mértékben nyilván megközelítik 
népköltészetünk újabb kori gyűjtőinek legkiválóbb alanyai: például a kopácsi Baka 
János, a verbicai Borbély Vera, a csókái Csehák Vera, a kórógyi Késa apó, a her- 
telendi Kovács Júlia, a zentai Mangurás Anna, a pirosi Szabolcski Julianna, a 
kopácsi Szalai Áron, Tyúkos Horvát Antal és mások. Specializálódásuk/pro- 
fesszionalizálódásuk fokáról és mértékéről gyűjtőink tudnának konkrétabb isme
reteket nyújtani.

Amiről viszont immár jóval-jóval több ismeretünk van, az a jugoszláviai 
magyar népköltészet újabb kori életét is jellemző folklorizálódás.

Tanulmánygyűjteményünk lapjain a „parttalanság" eme jelenségének néhány 
analitikusan feltárt példájával is találkozhatunk: Zenta vidéki folklór líránk dallam-



kincsében a XII—XIII. századi Guirant de Bomelh hajnalnótája trubadúrdallamának 
folklorizálódására bukkant a kutatás, a „mi" Guntram-mondánkban is a VIII. 
századi Paulus Diaconus írásműve kísért hivatásos irodalmi előképként, Bornemi
sza Ördögi kísértetekének (1578) egyik papcsúfolója Laskón, Dobai István kesergő 
énekének (1690) Kórógyon, Szakáll Lajos panaszversének (1843) Harasztiban, 
Arany Zács Klárájának (1855) Kopácson, míg Petőfi Alkujának (1845) 
Egyházaskéren, Oroszlámoson, Szajánban, Vörösmarton, Laskón, Kopácson, 
Várdarócon, Temerinben és másutt tűnt fel folklorizálódott változata.

Kevésbé látványos szórvány adatokat találunk azonban, méghozzá szép 
számban, népköltészetünk mindhárom műnemének ez ideig feltárt műfajaiban is.

Folklór líránk műfaj területén például a középkor végi és reneszánsz kori 
hivatásos énekköltészet — közelebbről: a históriás ének — folklorizált nyomai 
kerültek elő a szlavóniai magyarok népdalaiban; a XVI. század elejéről való 
szerémségi bordalunk a diák közvetítés emlékét ^ zi félnépi jegyeiben, az egyik 
magyarszentmártoni szociális felhangú bordalim pedig Losonczi László népies 
panaszdalával mutat rokonságot; aDoroszlón is ismert névnapi köszöntök egyikének 
dallamtanilag középkori latin szekvencia az előképe, József-napi szlavóniai párjá
nak viszont a XVIII. századi német rokokó zene a melodikai forrása; a korógyi 
derenka csárdásdallama Szabadi Frank Ignác mozgalmi műdalszövegével társult; a 
behatóan megvizsgált félszáz vajdasági társadalmi dalnak mintegy egyharmada nem 
népi eredetűnek bizonyult; az egyik zentai kubikosdal valójában szerelmi műdal 
utánzata; a vajdasági panaszdalok és kukásdalok között is gyakori a (népies/félnépi) 
műdallam; Egressy Béni melódiájával jegyeztek vajdasági aratódalt, Dankó Pista 
„magyar nótájának" dallamával napszámosdalt, Simonffy Kálmán melódiájával 
pedig szajáni tiltakozó dalt. . . Katonadalaink szakzsargonja szintén nem népi 
eredetre vall, s körükben is sok nyom vezet Simonffyhoz; Vajdaságban félnépi 
gúnydalt, a Dráva mentén népies dallamú csúfolót, Horgoson középkori volta dal
lamot konzerváló lakodalmast rögzítettek a gyűjtők, s a vajdasági szerelmi dalok 
közt is szép számmal akad műdal (egyebek közt a „magyar nóta" vadhajtásai és 
Bodrogi Zsiga műdalainak rokonai).

A folklorizálódásnak — és folklorizmusnak — nálunk is valóságos melegágya 
a mozgalmi dalköltészet. A vidékeinken is meghonosodott agrárszocialista dalok
ban például Mónus József, Morócz Jenő, Szatmári Sándor s főként Csizmadia 
Sándor szövegeire, illetve a már többször említett Simonffy dallamaira mutatott rá 
a kutatás, a vajdasági szakszervezeti egyesületek 1945 előtti dalrepertoárjában pedig 
a szociális tartalmú valódi parasztdalok és népies műdalok együttélésére. E kez
dettől fogva vegyes, a hivatásos és népi átmeneti típusát képviselő, a folklorizmus
nak és folklorizálódásnak egyaránt szabad teret biztosító mozgalmi dalkincsünk 
egyféle újraéledése/aktualizálódása következett be a népfelszabadító háború magyar 
résztvevőinek s külön a Petőfi brigád harcosainak körében, ahol is a régebbi, a 
második világháború előtti agrárszocialista műdalkészletünk részben folklori- 
zálódva, lészben eredeti formájában került petőfistáink repertoárjára — egyebek 
közt az új stílusú parasztdallamokkal ötvözött műdalszövegek aktualizált variánsai 
mellé. . . S olyan zenei közegbe, ahol a valódi magyar parasztdallam a maga prag
matikus/harci funkciójában jól megfért az észak-amerikai néger indulóval, az orosz 
októberi forradalom Csajkovszkijt variáló egyik műdalával s Egressy Béni, 
Simonffy Kálmán és Müller József melódiáival. . .

Folklór líránk életében tehát egyaránt fontos szerepet játszott a szöveg- és dal
lamtani folklorizálódás és folklorizmus, kifejezettebb fontossága viszont mégiscsak 
a muzikológiai „parttalanodásnak" volt. Olyannyira, hogy az eredeti (hivatásos —



nem hivatásos) határvonalak néha a szakértő számára is már-már feltárhatatlanoknak 
bizonyulnak: „Határt az elnépdalosodott műdal, vagy az elműdalosodott népdal 
között ( . . . )  csupán szerkezeti és dallamépítkezési furcsaságok szabnak. Pontos 
megkülönböztetési kritériumaink nincsenek/ (Bodor Anikó) Ilyen szemponból 
zenefolklorisztikánk különös fontosságúnak ítélte meg a magyar népszínmű- 
irodalom műdalözönének folklorizálódását vidékinken is, például Kálmány Lajos 
egyik kedvelt kutatóterületén, Észak-Bánátban: „Kálmány Lajos gyűjtéseinek ideje 
nagyrészt megegyezik a népszínmű virágkorának végével, amikorra a divatos dúr 
és moll dallamáradat, amely a XIX. század Magyarországát meghódította, tovább 
élt és formálódott a nép ajkán, siettetvén a régi dallamok kihalását, elszegényítvén 
az ornamentikát, egyszerűsítvén a dallamot. A bonyolultabb dallamok kivesznek, 
az előadás lírai hőfoka csökken, a népdal tolmácsolása egyre inkább a beszédhez 
hasonló, sőt ettől csak hangereje különbözteti meg. Ez a folyamat folytatódik a 
századelőn." (Székely Mária)

Folklór epikánk máig feltárt anyagában szintén számos nyomát találjuk a 
folklorizálódásnak. A kopácsi népmesék lexikájából például kiütközik a nem népi, 
hivatásos kultúrából eredő szóhasználat, a mesekezdő helyszín-meghatározásokban 
irodalmi beütések is találhatók, a záróepizódokban pedig a régi magyar irodalom 
egyik népszerű műfaja, az állatlakodalmas is kísért olykor. Borbély Mihály 
meséiben viszont az egyházi irodalom népszerű műfaja, a legenda folklorizálódá
sát mutatta ki a kutatás. A jugoszláviai magyar folklór epika gazdag Mátyás
hagyománya — Mátyás-meséi és -mondái — mögé a vonatkozó elemzések híján is 
oda kell gondolnunk az irodalmi hatást, míg drávaszögi találósaink egy részének 
nem népi eredetét s a jugoszláviai magyar mondókák műköltészeti elemeit és 
szöveg-betétjeit már nemcsak hipotetikusan, hanem pozitíve, agyűjtők elemzéséből 
is tudjuk.

Népi epikánk esetében azonban a folklorizálódást ez ideig nem a szöveg-, hanem 
a zenefolkbrisztika dokumentálta alaposabban, éspedig népballadáink dallamtanát 
vizsgálva. így került be például szakmai köztudatunkba, hogy a Kálmány Lajos 
nyomán újragyűjtött észak-bánáti balladakincsünk metodikája egyebek közt 
bőségesen merített az egyházi énekek, a XVII. századi históriás énekek, a népies 
műdalok, mulató- és táncnóták, sőt egy-egy műdallamú folklorizált Petőfi-vers és 
Szentirmay-dal zenei elemeiből is. Észak-bánáti balladaénekeseink pedig — még a 
legtehetségesebbek is — a maguk személyi repertoáiján egyforma buzgalommal 
éltetik a régi stílusú parasztdalt és a silány műdalt, s éneklésmódjukban is fel-fel- 
bukkan „a nótázó ember érzelgősségével s a magyar parasztdal előadásától idegen 
modorban" énekelt ballada (Székely Mária). A „műdalos modorosság” két fő típusa, 
„az érzelgős-hallgatónótás" és a „heire-duhaj hetyke-mulatós" tálalás a drávaszögi 
balladaénekeseinknél sem ritka, s «. közelmúltban a körükben felvételezett bal
ladáknak a fele sem hangzott el valódi népi ízű előadásban (Olsvai Imre). Hasonló 
a tapasztalata a Topolya és környéke balladakincsét vizsgáló muzikológusnak is, 
mivel e balladák dallamanyaga csak mintegy 50 százalékban tartozik a magyar 
népzenéhez, a másik fele viszont a magyar műzenéhez és az idegen eredetű, jórészt 
szintén nem népi dallamkincshez (Horváth Valéria).

Végül szokásköltészetünk és színjátékszeru népszokásaink eddig számba vett 
anyagában is fel-felbukkan a folklorizálódás jelensége. A dallamkíséretű jugoszlá
viai magyar köszöntőkben például szembeötlő nyomai vannak az egyházi és iskolai 
műveltségnek, ami különösen a drávaszögi köszöntőinkre jellemző, melyek 
körében, egyebek közt, a zenefolklorisztikai ritkaságnak számító sepsei 
református karácsonyi köszöntő szövege a XVIII. századi magyar cantatióra 
megy vissza. A hertelendi református kántálás szövege voltaképpen Luther egyik



énekének fordítása, az ugyanott felvizezett katolikus kántálás szövegmodellje vi
szont Batizi András éneke volt (dallamtani előzményei pedig egészen a huszita dal
lamkincsig nyúlnak vissza). A göntérházi Gergely-járás szövegéből szintén és 
természetszerűen kiütközik az iskolás eredet, hisz e műfaj a kötelező népoktatás 
bevezetése s annak iskolai propagálása révén vált népszokássá, miközben a „ren
dező" és szövegbetanító kezdetben maga a helybeli tanító volt. Vonatkozó példa a 
bácskai betlehemesszövegekben is található, melyeket a helybeli papság ellenőrzött, 
miközben például meghagyta a torzított formájú, a néhai egyházi (intézményes) bet- 
lehemezés és az antikvitás kapcsolatát őrző személyneveket . .

Ha mindehhez hozzáadjuk még, hogy népköltészetünk ellenkező irányú — a 
folklorizmus fogalmával jelölt — kötődését a nem folklór, azaz hivatásos kultúrához 
és irodalomhoz gyűjteményünk lapjain csupán a századvégi, az e század eleji és a 
két világháború közötti novellisztikánk folklorizmusa dokumentálja, ám ugyanez a 
jelenség könnyűszerrel kimutatható lenne például a vajdasági magyar avantgárd líra 
hőskorában és neoavantgárd áramában (Ladik Katalin, Tóth Ferenc, Utasi Mária és 
mások költészetében), valamint a felszabadulás utáni „hidasok" (pl. Fehér Ferenc) 
lírájában egyaránt, akkor nyilvánvaló lesz, hogy a szóban forgó „parttalanság" nem 
valami marginális jelenség népköltészetünk (és honi irodalmunk) életében sem, 
hanem szerves tartozék, lényeges determináns mindkét irodalomtípusban.

6. A szóbeliség és írásbeliség parttalanságai

A jugoszláviai magyar népköltészet is — magától értetődik — elsősorban és 
mindenekelőtt szóbeli irodalom, s a szóbeliség ez esetben sem pusztán formális 
meghatározó jegy.

Hisz egyrészt a folklór irodalmi alkotások keletkezésének és előadásának, 
terjedésének és variálódásának, hagyományozódásának és „széténeklésének", azaz 
születésének, létének és elhalásának is alapvető formája, eszköze és közege a 
szóbeliség. Ennek folytán pedig ez a látszólag csak külső meghatározó jegy a 
népköltészet belső természetének, immanens élettörvényeinek is fontos deter
minánsa lett: „Az írásbeliség hiánya azért döntő ismérve a folklór irodalomnak, 
mivel (. . .) ilyen módon itt nem az írásnak, másolásnak, később sokszorosításnak 
megfelelő esztétikai élettörvények alakultak ki, hanem egy (. . .) önálló és eltérő 
művészi teremtési gyakorlat. . . "  (Voigt Vilmos) Innen van az, hogy a népköltészet 
élettörvényei még akkor is különböznek az irodaloméitól, ha egy-egy műfaj mindkét 
irodalomtípusban megtalálható (irodalmi mese és népmese, műballada és népbal
lada stb.).

Másrészt a népköltészeti alkotások eleven léte mindig egyféle „előadóművé
szetet" is föltételez: mindig „színre vitt", megjelenített művészetet képviselnek — 
szemben az írott irodalommal, melynek általában csak egyik műnemére, a drámára 
vonatkozik ez. Márpedig a szóbeli előadásmód bizonyos immanens érték-, illetve 
hatástöbblettel is gazdagítja a népköltészeti alkotást: „Az írásbeli rögzítés nélkül, 
csupán az emlékezet és a szó erejével fennmaradó prózai és verses alkotások sorsát 
az határozza meg, hogy az élőszó erejével, az előadók személyes hitelével gaz
dagítva" realizálódnak (Ortutay Gyula).

Harmadsorban, a szóbeliség/íratlanság következményeként létrejött önálló, az 
írott irodalométól alapvetően eltérő művészi teremtési gyakorlat a népköltészet 
életében azt is eredményezi, hogy a folklór művészetek két alapvető közös jel
lemzője, a tradáló és a variábilis jelleg itt sajátos módon, a jzá/hagyományozás



révén érvényesül, minek folytán a népköltészeti alkotások nemcsak az írottt irodal
mi műveknél „nyitottabb", tehát változékonyabb — „javítható" vagy „leront
ható/széténekelhető" — szerkezetek, hanem a népi díszítő és ábrázoló művészetek, 
a folklór táncművészet és a folklór instrumentális zene alkotásainál is. (Rokona vi
szont a népköltészet, ilyen szempontból, a folklór zene másik — vokális — 
alkotásfajának.)

Mindezek alapján jogos tehát a folklorisztikai általánosítás, miszerint a 
szóbeliség a népköltészet differentia specificája, létezésének egyik alapvető 
kritériuma, ami azonban nem kizárólagosan népköltészeti kritérium, hisz a 
hivatásos irodalmak egyik régebbi létformája — pl. a középkori lovagköltészeté — 
szintén a szóbeliség volt.

Épp az előző fejezetünk tanúsította viszont, hogy a legnagyobbrészt szóbeli 
előadásformában élő és terjedő népköltészet a maga forrásaiban közel sem ennyire 
szócentrikus: a hivatásos íráskultúrával és irodalommal való kapcsolata egyik fő 
formájának, 2l folklorizálódásnak épp az írásbeliség az alapja.

A „tiszta" szóbeliségnek nyilván a népi analfabetizmus középkori századaiban 
volt csaknem egyeduralmi szerepe a folklór irodalmak életében. Az íráskultúra 
szekularizálódásával, lassú, kínkeserves demokratizálódásával azonban az 
írásbeliség egyre nagyobb teret biztosított magának a népköltészet életében is, mind 
az alkotások létrejötte, genézise, mind pedig befogadása és terjedése szintjén. A 
magyar népköltészet-történet ezért tartja oly fontosnak az 1848-as iskolatörvényt s 
még inkább az általános és kötelező népoktatás bevezetését (1868). Utóbbinak vol
taképpen egyenes következménye lett a paraszti írásbeliség kilombosodása, amely 
folklóresztétikai szempontból részben irreleváns dokumentumokat, részben viszont 
nagyon is fontos és számon tartandó írásgyakorlatot eredményezett. E folyamat 
betetőzésének minősíthetjük a már említett parasztköltő/népi verselő színre lépését 
verbális és írásos kultúrálok XVIII. századi határmezsgyéjén: neki már — írástudó, 
betűismerő lévén — nemcsak az adatott meg, hogy verselgető tevékenységében 
írásos forrásokat is felhasználjon, hanem az is, hogy saját szerzeményeit ne csupán 
élőszóbeli előadással, de írott formában is teijessze.

A magyar népköltészet történetében szóbeliség és írásbeliség „parttala- 
nításának" elsősorban azon instrumentumait kell számon tartanunk, amelyek az 
anyagforrás, a téma-, szüzsé- és motívumkölcsönzés, azaz folklorizálódás szem
pontjából képviseltek igen fontos eszköztárt, vagyis a népi alkotások keletkezésének 
szintjén váltak fontos forrásaivá népi alkotótevékenységünknek.

Itt mindenekelőtt a XV. századtól számon tartott népkönyv institúcióját kell 
említenünk, ezt a kezdetben kézírásos, majd nyomtatott könyvtípust, amely a népi 
olvasmányok alapforrásává vált nálunk is a középkor, reneszánsz és barokk 
századaiban, s amely különösen a középkori irodalmak nemzetközi közkincsének, 
a kalandos-regényes prózai elbeszélésnek vált fontos közvetítőjévé a magyar 
népköltészet irányába is: a Nagy Sándor- és Trója-regény, a Gesta Romanorum, a 
Ponciánus-história és egyebek motívumai és szüzséi mindenekelőtt a népkönyvek 
közvetítésével kerültek be népmeséinkbe, humoros folklór műfajainkba és prover- 
biumainkba.

Történeti sorrendben a népi kultúránkban már 1538-tól számon tartott 
kalendáriumot kell említenünk, mely különösen a rigmusköltészet folklori- 
zálódásábanjátszott nagy szerepet, majd a vallásosponyvafuzeteket, amelyek főként 
a legnépszerűbb egyházi írásműfajok — legenda, példa, vízió, prédikáció — 
csodatörténeteinek folklorizálásával járultak hozzá a népi szóbeliség és írásbeliség 
„parttalanításához".



A világi ponyvakiadványok viszont mindenekelőtt a társadalmi élet 
„ csodatörténeteit" — a szerelmi és betyárhistóriákat, rabló- és gyilkosságtör
téneteket, helyi mondák csodás szüzséit stb. — közvetítették népköltészetünk felé, 
méghozzá igen erőteljesen, ahogy erről például népballada- és mondakincsünk 
egészében is tanúskodik.

Míg az írásos kommunikációnak e folklorisztikai szempontból talán legfon
tosabb eszközei népköltészetünk alkotáskészletének létrejöttében játszottak nagyon 
jelentős szerepet, a hasonló rekvizítumok egy másik csoportjának inkább az el
terjedésükben és továbbélésükben volt ugyancsak fontos rendeltetése. Ezek egy 
része kéziratos másolatok formájában teijedt, s a népköltészet természetes — szóbeli
— hagyományozódásával szemben egy paradox — írásos — változatképződési és 
hagyományozódási formát honosított meg. A kézről kézre járó, újból és újból 
átmásolt paraszti nótáskönyvek, daloskönyvek, vőfélykönyvek, szerelmi levelezők, 
katonakönyvek és halottaskönyvek a legkülönfélébb — főként lírai — műfajok 
részben félnépi, de ugyanakkor népi, autentikus folklór alkotásait is teijesztették 
ily paradox vagy legalábbis atipikus módon, miközben legjelentősebb szerepe 
mégiscsak a XVI. század óta számon tartott kéziratos énekeskönyv jelenségének volt. 
A hivatásos, fél- és álnépi írásművek mellett ugyanis a maguk virágkorát a magyar 
késő reneszánsz és barokk idején élő kéziratos énekeskönyvek eredeti folklór 
alkotások lejegyzéseit is tartalmazták, s különösen a vaskosabb tematikájú szerel
mi líránknak és politikai költészetünknek lettek paradox/atipikus teijesztői, variálói 
és tradálói.

E kéziratos formákkal szemben a könyvnyomtatás vonatkozó, folklorisztikai 
fontossággal is bíró eszközei az iskoláskönyvek (tankönyvek) és az „irodalmiasított" 
(Benedek Elek-féle) népköltészeti átdolgozások voltak a folklór irodalom történe
tének még eleven időszakában, amikor is a világi ponyvakiadványok szintén ren
delkeztek nemcsak anyagközvetítő, de a „kész" népköltészeti alkotásokat teijesztő 
funkcióval is. A fél- és álnépi, illetve dilettáns „hivatásos irodalmári" irományok 
mellett gyakran ponyvára kerültek ugyanis a nemzetközi mese-, fabula-, ballada- 
és vándormondakincs alkotásai, s az autentikus, azaz folklór líra — pl. lakodalmi 
és szerelmi dalok — értékes alkotásai úgyszintén.

Népi szóbeliségünk és írásbeliségünk határvonalainak nem ritka fellazulásáról 
tanúskodik továbbá az a tény is, hogy a magyar népköltészet műfaj szerkezetének 
kialakulása és véglegesedése részben a magyar népi, félnépi és értelmiségi 
írásbeliség függvénye volt.

A fentiekben futólag már említett műfajok mellett emeljük ki példaként szerel
mi népdalainkatf melyek egyrészt a XVI—XVIII. századi hivatásos szerelmi 
költészetünk rokon dal típusainak folklorizálódott változatai; a verses szerelmi levél 
részben félnépi, az írni alig tudó parasztközönség szerelmi életében praktikus 
funkciót is betöltő műfaját, mely a „szerelmi leveleződnek nevezett falusi (értel
miségi/félnépi) ponyvafüzetek egyenes leszármazottja; a történeti és vitézi éneket, 
mely jórészt ugyancsak irodalmi eredetű, folklorizálódott műfaj; a vőfélyverset, 
mely a diákköltészetnek, a kéziratos énekeskönyveknek, a nemesi lakodalmi mű
költészetnek, legközvetlenebbül pedig a kéziratos vőfélykönyveknek a terméke; a 
temetés költészetét, mely egészében is az egyházi (írott) költészet függvénye volt, 
különösen pedig a kéziratos és nyomtatott egyházi népének műfajáé, ahogy ezt 
például a félnépi/szóbeli virrasztóénekeink is tanúsítják.

Folklór epikánk legkézenfekvőbb vonatkozó példái a históriás énekek és 
históriás balladák, amelyek — folklorizálódás révén — fontos műfajtörténeti kap
csolatot tartottak fenn a hivatásos és félnépi epikus énekköltészet bomlás



termékeként számon tartott, megtörtént aktuális vagy újraaktualizált eseményekről 
szóló, nyomtatásban terjesztett história műfajával. De említhetjük a kisepikus 
prózaműfajok egyes képviselőit: a szállóigét, a jelszót, a rigmust és az anekdotát 
is, a színjátékszerű népszokások köréből pedig a dúsgazdagolást, melynek műfaji 
elődje az egyházi drámairodalom volt, s ponyvaközvetítéssel folklorizálódott.

Itt kell szólnunk három olyan műfajról, mely nem a paraszti, hanem az értel
miségi írásbeliség jelenségkörébe tartozik ugyan, de az előbbivel is érintkezik. Az 
ún. képmutogató ének a jórészt fordítás révén készült véres szerelmi és 
rablóhistóriáival jobbára a mezővárosi/városi kispolgárság XIX. században virágzó 
műfaja volt, de vásári ponyvacikk lévén a parasztság körében is hatott. A XX. század 
első felében virágzó hírvers viszont afféle rigmusos, főként a paraszti 
olvasóközönségnek szánt hírlappótló műfaj volt, melynek nyomtatásban megjelent 
szövegei egyebek közt az új stílusú magyar népdal és népballada műfaji eszköztárát 
is kamatoztatták. Végül a XVIII. század alkonyától a XX. század elejéig dívó 
diákköltészet mindhárom műnemének annyi köze volt a népi szóbeliséghez, hogy 
szövegeik magukon viselték a közösségi és félnépi jelleget, egyes műfajaik pedig 
erőteljesebben is rokonultak a szóbeli, azaz folklór irodalom műfajaival — például 
a mozgalmi és szerelmi dalokkal, helyi mondákkal, trufákkal és anekdotákkal.

Az írásbeliséggel kapcsolatos genezis, a paradox — írásbeli — közvetítés és 
hagyományozódás, valamint a fenti átmeneti műfajok mellett a szóban forgó 
„parttalanság" jelenségkörében találunk aztán olyan műfajokat is, amelyek nem 
csupán átmenetet képeznek szóbeliség és írásbeliség között, hanem egészében is az 
utóbbihoz tartoznak. A folklór jellegű paraszti írások verses és prózai műfajaira 
gondolunk, vagyis azokra az önálló parasztfogalmazványokra, amelyek egyéni szer
zemények ugyan, de kisebb-nagyobb mértékben magukon viselik a népköltészet 
kollektív és tradáló jellegét is. Folklorisztikánk itt tartja számon a verses levél és a 
feliratköltészet műfaját (a kocsmai, a kapu-, a butélia-, a házhomlokzat- és a fej- 
farigmusokkal), illetve a XIX. század második feléig még verses formájú paraszt
önéletírást, a prózaepika műnemében pedig a XVII—XVIII. századi nemesi és 
polgári amatőr emlékiratok modorában készülő parasztkrónikát, illetve a próza for
májú parasztönéletrajzot. Utóbbi a XX. század elején önállósult külön műfajként, 
s kivételes helyet foglal el a folklór jellegű paraszti írások egész műfajrepertoár
jában, mivel legközelebb áll a szóbeliséghez, a paraszti élőbeszédhez és 
előadásmódhoz: „elvi szempontjaiban, megfigyeléseinek, élményeinek általános 
irányában a klasszikus paraszti kultúra íratlan törvényeihez alkalmazkodik" (Bálint 
Sándor).

A jugoszláviai magyar népköltészet kutatása még nem terjedt ki az írásbeliség 
fent számba vett szerteágazó jelenségkörének módszeres vizsgálatára, azonban 
ennek ellenére tanulmánygyűjteményünk lapjain máris fontos szórványadatokat és 
utalásokat találhatunk.

Az egyik kórógyi énekesasszonyunk például a maga virrasztóénekeit kéziratos 
énekeskönyvbe is bejegyezte, s előénekesként szükség esetén le is diktálta a falubeli 
virrasztóknak; a kivételes tehetségű vojlovicai Kovács Juli néni a személyi reper
toárján szereplő dalait és balladáit szintén rögzítette kéziratos könyvecskéjébe; a 
Petőfi brigádban kéz- és gépiratos füzetek is terjesztették a részben mű-, részben 
viszont autentikus folklór dalkészletet; az észak-bánáti balladaénekeseink egy része 
könyvből, illetve ponyvanyomtatványokból ismerte meg és sajátította el bal
ladarepertoárja bizonyos hányadát; a gombosi és drávaszögi balladákban ponyvái 
eredetű szüzséket és motívumokat is találtak a gyűjtők, az utóbbiak esetében pedig 
a Kopácsi énekeskönyv és a Laskói vofélykönyv hatását is konstatálták; a Kálmány 
Lajos gyűjtötte állatmesék ún. tanítómese válfajának anyaga a prédikációirodalom



és az egyházi példatárak szembeöltő jegyeit viseli magán; Borbély Mihály meséin
— noha ő maga nem ismerte a betűvetést — könyvszerető édesanyja közvetítésével 
nyomot hagyott az egyházi és világi ponyva is, írni tudó, szintén mesemondó fia 
viszont nyilván az édesapa Kálmány kiadta mesekötetéből tanulta el meséi egy 
részét, s jelképesnek is tekinthető az adat, hogy neves mesefánk egyik unokája már 
csakis könyvből tanulja a mesemondást. . . Úgyszintén könyvekből tanult mesék a 
kopácsi mesemondók repertoáiján is szerepelnek (egyikük Benedek Elek „ irodai- 
miasított" meséit isolvasta), ők ugyanis kivétel nélkül írástudók, többségük újságol
vasó is, és a Toldi-, Kinizsi-, Hunyadi János-, Mátyás király-, Bogár Imre-, Patkó 
Bandi- és Rózsa Sándor-történeteket nyilván ponyváról (is) tanulták, s szerepel a 
repertoáijukonaBrunszvik-ésGenovéva-széphistóriais. . . A jugoszláviai magyar 
történelmi mondák elbeszélői egy-egy mondájuk „megtörténtségét" bizonyítván 
nagy előszeretettel hivatkoznak történelmi olvasmányaikra, a kopácsi Mátyás
mondákon viszont a ponyva is nyomot hagyott, míg a drávaszögi találósok anyagát 
a tankönyvek stilizált/„irodalmiasított" szövegközlései is meghatározták. Ugyanígy 
a horgosi betlehemezok a vallásos énekbetétek jelentős hányadát könyvből tanulták 
meg, a szlovéniai Gergely-járás szövege XVII. századi kéziratos énekeskönyvre 
megy vissza, az egyik sepsei újévi köszöntőé pedig XVIII. századira.

Itt kell emlékeztetni arra is, hogy szűkebb pátriánk népi írásbeliségének 
számos dokumentuma látott napvilágot a közelmúltban. S noha Márkus Antal 
vőfélykönyve, Katona József időszámítási könyve, Dóra Emil verses katona
krónikája, Király Rózsa levél formájú emlékirat-töredéke, Balázs Mátyás és 
Zabosné Geleta Piroska önéletírása még további folklorisztikai elemzésre vár, az 
már enélkül is nyilvánvaló, hogy az eddig közzétett anyag egészében nem tekinthető 
folklór jellegű paraszti írásnak, azonban kétségtelen folklorisztikai relevanciája is 
van. (Mint ahogy az egészében még közzé nem tett, de Pataky András által 
részletesen ismertetett Kopácsi és Csúzai daloskönyvnek is.)

Mindezek alapján — s a leendő kutatások hasonló eredményére számítva—jog
gal feltételezhetjük tehát, hogy a jugoszláviai magyarság szóbeli irodalmában az 
írásbeliségnek az eddiginél jóval nagyobb szerepet kell tulajdonítanunk.

7. Folklóresztétikai parttalanságok

A jugoszláviai magyar folklór irodalom is — mindenekelőtt és természetszerűen
— költészeti fenomén, amely viszonylag jól elkülöníthető a folklór egyetemes 
jelenségkörének esztétikán kívüli állagától, a maga önkörében pedig relatíve szintén 
jól körülhatárolható a népköltészetek mindhárom — lírai, epikai és drámai — 
műneme, azokon belül viszont nagyobb része azon műfajoknak, alműfajoknak, 
típusoknak és típuscsaládoknak is, amelyek a magyar nyelvterület egyéb régióiban 
is fellelhetők.

Ezek szerint népköltészetünket folklóresztétikai szempontból a kifejezett 
homogenitás, egyneműség, lehatároltság jellemezné? — Közel sem. A behatóbb 
vizsgálat ugyanis ilyen szempontból úgyszintén felszínre hoz megannyi, szerintünk 
legalább négy főbb típusba sorolandó, „parttalanságot".

a) Az esztétikai és esztétikán kívüli, de egyaránt folklór jelenség .parttalan- 
ságai" mint az elsődleges szinkretizmus kései csökevényei.

E típusra vonatkozó példákat bőségesen találhatunk népköltészetünk mind
három műnemében.



Folklór líránkban például szembeöltő a ráolvasás műfajának és a mágiának a 
kapcsolata, s valamelyest elhomályosultabb formában ugyan, az átokdal összefüg
gése is az őshit szómágia-hagyományával.

Folklór epikánkban viszont mindenekelőtt a népmonda gazdag műfaj spektruma 
tanúskodik esztétikum és azon kívüli verbális folklór és prefolklór jelenségek igen 
gyakori kapcsolatáról, „parttalan" egybeötvöződéséről. A kozmogóniai motivikájú 
mondákban például a közösségi tudat archaikus filozófiai elemei is kísértenek, 
dualisztikus teremtés- és vízözönmondáinkban a tételes vallás folklorizálódó 
hagyománya is, a természeti jelenségek, növény- és állatvilág keletkezéséről szóló 
eredetmondákban viszont a folklór természeti tudat s részben a folklór „természet- 
tudomány" (avagy Voigt Vilmos alternatív műszavával élve: a népi tudás) meg
annyi eleme épül be szervesen az epikumba. S az ún. helyi mondák is gazdag 
esztétikai „medrei" a folklór köznapi tudat különféle elemeinek, míg a hiedelem
mondák valóságos televényei a vallási tudatnak, néphitnek, babonának, folklorizá
lódott tételes vallásnak, s nem egy esetben (pl. a táltosmondákban) a pogány 
őshitnek is. Mondakincsünk kutatói azonban még a történeti mondák esetében is 
jelezték a rejtélyes tartalmú hiedelemképzeteknek mint folklór alkotófantáziát, azaz 
regélőképességet inspiráló motívumoknak ugyancsak „parttalanító" szerepét.

Mint ismeretes, a nemzetközi és magyar mondakutatás a műfaj esztétikai, 
másrészt pedig esztétikán kívüli valóságát a fabulat és mentorát fogalmi disz
tinkciójával is egyre inkább kiemeli és tudatosítja, miközben természetesen az 
epikus műalkotássá, folklór esztétikummá vált fabulatkincs esetében sem mellőzi a 
szóban forgó nem esztétikai jellegű folklór és prefolklór matériát, motívum
készletet.

Népmeséink vonatkozó, a kutatás által eddig felmutatott „parttalanságai" jóval 
szerényebb méretűek, bár például a többrétű — a sámánizmus, a zsidóhit, a hon
foglalás előtti kereszténység, sőt az iszlám bizonyos elemeit is ötvöző — magyar 
őshitnek és népmeséinknek a kapcsolatát általában is számon tartjuk, míg a folklór 
köznapi tudatnak — pl. a boszorkányhiedelmeknek és babonáknak —, illetve a 
vallásos-babonás képzeteknek és a meseepikumnak a szimbiózisát mindenekelőtt 
Kopács, illetőleg Borbély Mihály meserepertoáijában mutatta ki a műfaj eminens 
szakértője, Katona Imre.

Végül műnemünk ún. kisevikus állagában is felmutatott már néhány idevágó 
példát a honi kutatás: szólásainkban és szóláshasonlatainkban (pl. a Tisza mentiek
ben) a folklór természeti tudat és népi „természettudomány", valamint a „folklór 
filozófia" elemei hemzsegnek, közmondásainkban viszont az utóbbiak mellett a 
„folklór erkölcs" és „jog" beütései is, míg a találósaink (pl. a drávaszögiek) 
különösen a köznapi természeti tudat elemeiben gazdagok.

A szokásköltészet és színjátékszeru népszokások műfaji csoportjai ugyancsak 
bővelkednek az esztétikai és nem esztétikai folklór jelenségek „parttalan" 
egybefonódásaiban. A szokásköltészet a maga egészében is a néphittel való nagyfokú 
összefonódottságról tanúskodik, a köszöntök genetikus kapcsolatban vannak a népi 
varázshagyománnyal s külön a szómágiával, de a népi erkölcs és illem, babona és 
paraszti szertartáshagyomány elemeit szintetizáló rítussal is, az újkori (folklór) 
regösének pedig a varázsmondóka-betétek révén tapad ugyancsak a szómágiához. 
Színjátékszeru folklór műfajaink jó része a rítusok nem esztétikai elemeivel is 
ötvöződik, ugyanakkor pedig valóságos televénye a folklór vallási tudatnak és 
mágiának, míg a vallásos játékok nemcsak a tételes, de az apokrif vallás, illetve 
néphit hagyományából is jócskán merítenek.

£  vázlatos példatárunkból is az következik tehát, hogy a „parttalanságnak" ez 
a típusa közel sem másodlagos meghatározója népköltészetünknek, s hogy a verbális



folklór vagy szájhagyomány fogalma esetünkben is jóval-jóval tágasabb, mint a 
népköltészeté. Utóbbi ugyanis mint folklór szóbeli művészet, megannyi „parttalan" 
kapcsolatot tart fenn a verbális folklór ideológiai válfajaival — a vallási, jogi, 
filozófiai, erkölcsi és egyéb közösségi képzetekkel —, továbbá a köznapi tudat és 
folklór tudomány" (népi tudás) természeti, társadalmi és termelési típusaival, de 
ugyanakkor — a rítusok nem esztétikai elemeivel való kontaminálódása révén — a 
mindennapi élet folklórjával is. Más szóval, a jugoszláviai magyar népköltészet 
eddig számba vett újabb kori valósága is alátámasztja a magyar folklorisztika azon 
általánosító tételét, miszerint „a folklóron belül egy mágikus-vallásos-mitikus, il
letve egy esztétikai szféra elkülönülése igen erőteljes tendencia" ugyan, ám ez eled
dig nem vezetett gyökeres szétváláshoz is (Istvánovics Márton). Mindez pedig, 
tegyük hozzá, végső soron annak a következménye, hogy a népköltészet életében 
még ma is kísért — a másodlagos vagy folklór szinkretizmus uralma mellett — az 
elsődleges vagy ősművészeti szinkretizmus is, a „parttalanság" itt számba vett első 
típusában főként olyképpen, hogy a közösségi tudatmegnyilvánulások esztétikai és 
nem esztétikai formái részben még mindig az összemosódottság, elvegyültség, szim- 
biotikusság állapotában léteznek, ha ez a szimbiózis nem is olyan „feszes" immár, 
mint az ősköltészet, avagy a prefolklór közösségi költészet esetében volt.

A jugoszláviai magyar verbális folklór kutatása szempontjából nézetünk szerint 
egy fontos kutatás-módszertani konklúzió is következik mindebből. Nevezetesen 
az, hogy a puszta verbális folklór tény fenoménjét a gyűjtés, feldolgozás és közlés 
során nekünk is határozottabban el kellene különítenünk a folklór irodalmi 
alkotások fenoménjétől, mivel a folklór határvonalain belüli jelenségek közel sem 
„automatikusan" folklór esztétikai tények. Más szóval, nekünk is jobban kellene 
óvakodnunk az esztétikai és esztétikán kívüli folklór anyag egy bemosásától, olykor 
még a minimális fogalmi disztingválás elhanyagolásától is — azonban az efféle 
szakszerűtlenségeket meghaladó, feltétlenül szükséges disztinkciók megtétele után, 
vagyis az esztétikai és nem esztétikai határvonalak ismételt meghúzását követően a 
verbális folklórunk ezen két szférájának kapcsolatát, szerves kötődését jelentő 
„parttalanságokat" is újból és újból fel kellene mutatnunk és tudatosítanunk.

b) A népköltészet és a másik két folklór művészet: a népzene és néptánc másod
lagos szinkretizmusú kötődései.

A „parttalanságnak" ez a típusa valamelyest szerényebb jelentőségű az 
előbbinél, azonban közel sem elhanyagolható.

Vonatkozik ez különösen népköltészetünk és népzenénk organikus kapcsola
tára, hisz a folklór zene „egyik fele" — a vokális — a mi esetünkben is csakis és 
kizárólag a népköltészethez tapadva, vele viszonylag igen szoros folklórszinkretikus 
egységben létezik és létezhet.

Népzenénk énekes formái — a dal, a lírikus ének, a népi/népies nóta — 
legfőként folklór líránkkal élnek együtt, amelynek mintegy félszáz műfaji-tema- 
tikus válfaja között alig is akad néhány, zenekíséret nélkül is előadható műfaj. (Pl. 
a ráolvasás, a vásári kikiáltás és a verses szerelmi levél általában zenétien, a 
vofélyvers rendszerint, a táncszó pedig néha.)

Folklór epikánkban viszont csak a népballada és az epikolírikus ének kötődik 
szervesen a népzenéhez, a szokásköltészetben meg, részben, a köszöntök. A 
színjátékszerű népszokások műnemében azonban a vallásos játékok (pl. bet- 
lehemezés), a tréfás-szatirikus játékok (pl. farsangi alakoskodás) és a rítusénekek 
(pl. regölés) műfajcsoportjában egyaránt akad zenés betétű vagy egészében is a 
vokális népzenéhez kötődő műfaj.

A népköltészetnek e mindhárom műnemre kiterjedő szimbiózisa a népzenével 
természetesen nem pusztán formális jellegű, hanem lényegi műfajesztétikai követ -



keményekkel jár. Mégpedig olyannyira, hogy például a folklór líra műnemi/mű
faji belső természete meg sem közelíthető pusztán és csakis szövegfolklorisztikai 
vizsgálattal. (E kutatásmódszertani közhely honi népköltészet-kutatásunk újabb 
gyakorlatában is egyre örvendetesebben érvényre jut, praktikus alkalmazást nyer.)

A folklór irodalomnak a néptánchoz való kötődése valamelyest szerényebb 
jelentőségű, s így nem is csoda, hogy a köztudatban főként a népi líra műnemének 
egyetlen ilyen szempontból tipikus műfajára, a táncdalra korlátozódik. A magyar 
néptánckincs régi stílusrétegének főbb táncfajtái — az eszközös és eszköztelen páros 
táncok, a legényesek, ugrósok és leánykörtáncok —, valamint az új stílusréteget 
meghatározó verbunkok és csárdások jó része a folklór líránknak csakugyan ehhez 
a műfajához, a táncdalhoz kötődik, azonban számon kell tartanunk e művészetközi 
„parttalanságot" pl. a táncszók, az énekes-táncos előadású mondókák, a néhai tánc
balladák, a szintén énekes-táncos előadású, színjátékszerű betyárjátékok, illetőleg 
a pásztortáncbetétekkel is ékesített/dinamizált betlehemes játékok esetében is.

A népköltészetnek e kétféle művészetközi kapcsolata, mint ismeretes, végső 
soron a másodlagos vagy folklór szinkretizmus megnyilvánulása: a praktikus/lét
fenntartó közösségi tevékenységtől és a nem művészeti jellegű tudatmegnyil
vánulási formáktól jórészt — ha nem is teljesen — elkülönült folklór művészetek 
saját önkörükön belül még megtartják a csökkentett mértékű, csökevényes 
művészetközi szimbiózist. Es a műnemi-műfajit úgyszintén — amiből a szóban 
forgó „parttalanságok" harmadik típusa következik.

c) A népköltészeti műnemek és alműnemek, műfajok és műfajcsoportok, 
típusok és típuscsaládok, motívumok és motívumkörök határvonalainak gyakori 
fellazulása.

A folklór irodalom három műnemének és alműnemeinek a jugoszláviai magyar 
népköltészetben is megannyi összekötő szála, átfedési és kapcsolati formája van.

Az epika és líra vonatkozó „parttalanságainak" példáiként említsük meg a 
kisepikus prózaműfajok alműnemébe tartozó rigmusok és a folklór lírában számon 
tartott verses rigmusok rokonságát, a lírai bujdosóének epikai töltetét, a ritmikus- 
rímes-verses betéteket a prózaepikában s azon belül pl. a népmesékben és trufákban, 
mindenekelőtt azonban a verses-epikus folklór alműnem reprezentáns műfajának, 
a népballadának és a népi líra műnemének sokszálú kötődését, összefüggését, 
kölcsönös kapcsolatát. Megnyilvánul ez, például, a két műnem egy-egy alműfajának 
rokonságában (balladás dal és epikus dal, betyárballada és betyárdal), továbbá 
egész stílusrétegek rokonulásában (az új stílusú népballadakincs lirizálódása, illetve 
műnemi közeledése — pl. Észak-Bánátban, a Drávaszögben és a Tisza mentén — a 
szintén új stílusú népdalkincshez), nem kevésbé pedig a ballada és a dal 
zenefolklorisztikai „parttalanságaiban" is (pl. a topolyai népballadák dallamkin
csében katona- és summásdalok melódiája, az észak-bánátiakéban katona- és 
pásztordalok, keservesek és népi/népies nóták dallama került elő, a drávaszögi bal
ladák dallamkincse pedig csaknem azonosnak bizonyult az ottani népi líra dallam
kincsével).

S honi kutatásunk regisztrálta a magyar népköltészet műnemi spektrumából 
hiányzó, voltaképpeni folklór dráma pótlékának, a színjátékszerű népszokásoknak 
ugyanilyen „parttalanságait" is. Párosító dal, mondóka, epikus ének, újévi köszöntő 
formulája s rímes és rímtelen próza bukkant fel például betét formában a 
színjátékszerű műfajainkban, s a műnemi átfedést és átmenetiséget példázza az is, 
hogy betlehemes játékaink szövegei voltaképpen párbeszédesített/dramatizált 
epikát, a siratóénekek pedig egyidejűleg lírai és dramatikus műfajt is képviselnek.



Vannak aztán olyan műfajcsoportjaink, amelyek valóságos „kohói" a műnemi 
„parttalanításnak".

A gyermekfolklór műfajaiban például a különösen is gyakori műnemi 
átfedésekről tanúskodik a kisepikus találósok és a verses mesék, a táncmondókák és 
táncszók, a gyermekjátékdalok és mondókákf a mondókák és találósok meg népdal
éi népmeseelemek, továbbá a gyermeklíra és a népmonda, illetve általában is az 
epikus gyermekfolklór érintkezése, egymásba ékelődése, egybemosódása és 
együttélése a gyermekközösségekben.

Hasonló a helyzet a szokásköltészet műfajcsoportjában is, ahol nemcsak a 
folklóresztétikai és az esztétikán kívüli közösségi tudatmegnyilvánulásoknak, de a 
folklór lírának, folklór epikának és népi színjátszásnak is igen gyakori a kon- 
taminálódása. Végül itt emlékeztetünk rá, hogy az egyes műfajcsoportok mellett 
van egy különálló műfajunk, amely önmagában véve is a műnemi „parttalanítás" 
tipikus „kohójának" tekinthető: a népballadának, mint ismeretes, általános műfaji 
alapsajátossága, hogy hármas esztétikumú, ti. az epikum, a lirizmus és a drámaiság 
ötvözetére épül.

Említsük meg itt honi népköltészet-kutatásunk módszertanának s különösen 
rendszertani tevékenységének jobbítására is gondolva, hogy a műnemeknek és 
alműnemeknek e „parttalanságait" méltánylandó és kiemelendő az újabb magyar 
folklorisztika is alkalmazza az átmeneti műfajok kategóriáját, értve alatta azon 
műfajokat és műfajcsoportokat, amelyek csak nehezen vagy semmiképp se sorol
hatók be egyetlen műnembe. E kategória segítségével esetünkben is jól diszting- 
válható a színjátékszerű népszokások epikodramatikus és dramolírikus műfaj- 
csoportja, továbbá a balladás dalokat, románcokat és a lírai tartalmakkal telített 
epikus énekeket átfogó liroepikus műfajok együttese, illetve az elbeszélő keretű, 
polistrofikos, külsőleg balladára emlékeztető narratív dalt, széphistóriát, verses 
szerelmi levelet, lírai dalfüzért, sőt dalbetétes mesét is egybefogó epikolírikus 
műfajok csoportja.

A fentiekhez hasonlóan az azonos műnemen belüli műfaji „parttalanságok" honi 
példatára is meglehetősen gazdag.

Az epikában például nálunk is regisztrálták a népmese és a falucsúfoló, az 
erotikus mese és az erotikus vicc, a hazudós mese és a vofélymondóka, a 
mondókamese és a meseparódia, a népmese és a találósok, az élménytörténet és a 
monda (s különösen a mentorát), a találósok és a kérdés formájú viccek jkon- 
taminálódását és rokonulását, főként pedig az egyes műfajcsoportokon belüli 
átfedéseket. A kisepikus gyermekfolklórban például a gyermekjáték és a népbal
lada, a gyermeki okosságpróba és a „felnőtt" találósok, a gyermekmondókák és a 
proverbiumok, az ijesztő mese és a népmonda meg a meseparódia efféle 
„parttalanságai" bukkantak fel „gyermeki" epika és „felnőtt" epika relációin, míg 
Tisza menti epikus énekköltészetünkben a pásztordal, betyárdal, rabének, 
népbalada és a helyi eseményeket versbe szedő epikus ének átfedéseire mutatott rá 
a kutatás.

Kisebb számban ugyan, de a másik két műnemben is elő-előkerültek hasonló 
„parttalanságok": a szerelmi dal nálunk is kisugárzott a folklór líra megannyi 
műfajára, a rabénekek (pl. Szlavóniában) a kuruc dalokkal rokonultak, a köszöntök 
verses és prózai, énekelt és mondott formái között is tapasztalható műfajhatár-fel- 
lazulás, a szokásköltészethez tartozó kántálások (pl. Zenta környékén) dallam- 
tanilag kötődnek a betlehemes játékokhoz és más karácsonyi szokásokhoz stb.

A műfajközi, azonos műnemen belüli érintkezések néhány általánosítható 
típusát is körvonalazhatjuk a fentiek alapján.

Az egyik az azonos műnemhez tartozó alműnemek egyes műfajainak



„parttalanodása". Példaként hozhatjuk fel a verses epika reprezentánsának, a bal
ladának drávaszögi átváltásait prózaepikára, az ugyancsak verses széphistóriák 
kihatását a kopácsi népmesék sajátos mesei névadására vagy a széphistória 
érintkezését (az Árgiras-tematika révén) a drávaszögi tündérmeséinkkel.

A másik általánosítható eset az, amikor egy és ugyanazon műfaj „partta
lanodig, azáltal, hogy műfajesztétikuma jelleget vált. Gondoljunk például a 
tragikum és komikum fölcserélődésére a vajdasági és szlavóniai siratok és 
siratóparódiák, illetve az észak-bánáti tragikus és vígballadák esetében, s az epikum 
és komikum funkcióváltására a jugoszláviai „komoly" népmesék és meseparódiák 
műfajában.

A műfaji „parttalanodás" külön esetének tekinthető az is, amikor ezt a vándor- 
versszak idézi elő egy-egy eltérő műfajban — például panaszdalban és bordalban
— való felbukkanásával.

Végül a műfajhatárok fellazulásának jellegzetes eseteként tarthatjuk számon a 
zenefolklorisztikai rokonulást is (észak-bánáti epikus ének dallama ottani bal
ladaszövegekhez tapadva, históriás ének melódiája csókái balladával társulva, 
munkásmozgalmi műdal dallama topolyai mesterségcsúfolók kísérőjeként stb.).

Már csak e mindhárom műnemre kiterjedő műfaji „parttalanságok" viszony
lagos gyakorisága miatt sem tekinthető különlegesnek, hogy a jugoszláviai magyar 
nyelvterület énekeseinek, mesefáinak, regélőinek és más műfajokat éltető tevékeny 
folklór alanyainak (köz)tudatában is egybemosódik és fel-felcserélődik a mese és a 
monda, a mese és a trufa, illetve anekdota s a dal és a ballada fogalma, népi el
nevezése.

Ami az egyes műfajok típusainak „parttalanságait" illeti, csak röviden emlékez
tetünk rá, hogy a jugoszláviai magyar népköltészetben is egy általános érvényű 
folklór irodalmi törvényszerűség, az affinitás törvénye eredményezi ezt, minek 
következtében „rokon vagy hasonló típusok, szerkezetek vonzást gyakorolnak 
egymásra, s e vonzástörvények a variánsokon keresztül új típusok, formák meg
teremtésére vezetnek" (Ortutay Gyula). Eközben pedig a puszta közelítés vagy 
kontaminálódás, az organikus összeolvadás és az új, rokon típus és típus
bokor/típuscsalád létrejötte egyaránt lehetséges. Honi kutatóink vonatkozó 
példáiból hadd emlékeztessünk A halálra táncoltatott lány és A szégyenbe esett lány 
észak-bánáti ta/Zadötípusainak kontaminálódására egy-egy variáns révén, a típus
keveredés jellemző voltára a kopácsi mesekincsben, a típusösszevonás íratlan 
szabályára Borbély Mihály örököseinél s a horgosi betlehemes játék szövegében fel
mutatott két típus „szerencsétlen" — ti. szervetlen, jelentésbeli zavarokat is okozó
— találkozására.

A típusokhoz hasonlóan népköltészeti alkotásaink tartalmi kis egységei, a 
motívumok is keverednek, „vándorolnak", át- és átlépik a műfajok, műfajcsopor
tok, sőt műnemek határait is.

Folklór epikánkban például minálunk is a Mátyás-motívumkör a legjelleg
zetesebb ilyen szempontból, hisz a legendás „igazságos király" motívuma egyaránt 
megtalálható meséinkben, mondáinkban, anekdotáinkban, közmondásainkban, 
szólásainkban. Történelmi mondáink kedvelt motívuma, a kutyafejű tatár fel-fel- 
bukkan meséinkben is, akárcsak a törökök, akik a történeti monda és népmese műfaja 
mellett még gyermeklíránkban is motívumszereppel bírnak (például Bánátban). 
Magyar—délszláv közös balladamotívumot a szerémségi magyar népmesékben és 
mondákban is felmutatott a kutatás, míg a bácskai ruszinok Kraljević Marko 
tematikájú epikus énekeinek egyes motívumai előfordulnak neves mesefánk, 
Szabolcski Julianna magyar Marko -meséiben és -mondáiban is.

Nem kevésbé gyakori a szóban forgó jelenség folklór líránkban sem: katonadal-



motívumok jelenléte vajdasági napszámosdalokban (s ugyanott a szerelmi líra 
közhelykészlete, formulakincse is!); kubikosdalok létrejötte más tematikájú 
népdalok (és műdalok) átalakulásával, egyebek közt betyármotivikn beiktatásával 
is (pl. Zentán); mulatónóta és katonadal motívumainak előfordulása kapásdalaink 
között; szerelmi és bordalok átalakításaként létrejött kukásdal, azaz dohányosnó\2i\ 
katonadal átformálása (Észak-Bánátban) béresdzUí, s ugyanott szerelmi dal 
motivikájának bevivése fatföwödalokba stb. stb.

Tételzáró konklúzióként azt mondhatjuk tehát, hogy a mi folklór irodalmunkat 
is egyebek közt épp az választja el ősszinkretikus történeti elődjétől, hogy jellemzője 
immár a műnemek és alműnemek, műfajok, alműfajok és műfaji csoportok, illetve 
típusok, típuscsaládok, motívumok és motívumkörök tagolódása, elkülönülése és 
önállósodása, azonban lehetetlen szem elől tévesztenünk az ellentétes irányú eleven 
folyamatot is: a kontaminálódás, egységesülés, „parttalanodás" tendenciáját. 
Amiből az következik természetszerű kutatás-módszertani követelményként, hogy 
népköltészetünk rendszertani vizsgálata közben a szakszerűség alapvető mini
mumaként kell biztosítanunk a pontos, precíz műnemi-műfaji-típustani-motivikai 
disztingválást, ám azzal egyidejűleg a vonatkozó árnyalást, az átmenetek érzékel
tetését, a „parttalanságok" rugalmas kimutatását és tudatosítását úgyszintén.

d) A folklór esztétikum, az esztétikai megvalósulatlanságok és a folklór giccs 
„parttalanságai" a népköltészeti alkotásokban/variánsokban, személyi és közös
ségi/területi műfajrepertoárokban.

A jugoszláviai magyar népköltészet napjainkig begyűjtött és publikált 
műnemi/műfaji valósága is arról tanúskodik, hogy a folklór irodalom életéből, 
esztétikai teremtő folyamatából csakugyan lehetetlen kirekeszteni az esztétikai 
polivalencia jelenségét. Vagyis azt a folklorisztikai törvényszerűséget, hogy a 
másik három folklór művészethez hasonlóan a népköltészet valamennyi életformáját 
is az esztétikai többértékűség jellemzi — az alkotás és variáns, a verzió, típus és 
típuscsalád, a műnem és műfaj, az egyéni és közösségi/területi repertoár, a táji és 
etnikai műfaj struktúra, azaz a teljes műfaj szerkezet, illetve egy-egy népköltészet 
adott időben létező teljes alkotáskészlete szintjén egyaránt.

Ha ugyanis nem pusztán a népköltészeti empíriában való általános folklo
risztikai, műfaj szerkezeti és műfajtörténeti tájékozódás szándékával, hanem 
egyúttal a folklóresztétikai értékelés igényével vesszük kézbe honi népköltészet
kiadványainkat, rendre azt tapasztalhatjuk, hogy valamennyi műfaj és valamennyi 
tájegységünk eddig begyűjtött és publikált népköltészeti összkincse, de még a 
legértékesebb nóta- és mesefáink, balladaénekeseink és egyéb kiváló előadóink 
személyi produkciója is meglehetősen heterogén, elegyes, kiegyensúlyozatlan az 
immanens költészeti értékek tekintetében.

Meglehetősen — és nagyon is érthetően — ilyen! Hisz legjobb kiadványaink 
jórészt mentesek immár a szelektív gyűjtés, antologikus szerkesztés és „szebbítő" 
folklórtextológia jellegzetes „tizenkilencedik-századiságaitól", s ennek hála, ezek 
a szakszempontból is igényesebb publikációk népköltészetünk kisebb vagy nagyobb
— egy vagy néhány településre, külön tájegységekre vagy az egész jugoszláviai 
magyar nyelvterületre is kiteijedő — valóságszegmentumainak immár nem csupán 
az „égi mását", de földközeli realitását is tükrözik, vagy legalábbis föl-föl villantják 
(ha másutt nem, a jegyzetekben). Költészeti értékek, viszonylag teljes értékű folklór 
alkotások s kivételes minőségű megvalósulások egyrészt, másrészt pedig az ún. 
széténeklés folyamatából kiemelt, töredékessé vált variánsok, mechanikus, értel
mezési zavart is keltő változat-összevonások, félreértett vagy rossz memóriára val
ló szövegátvételek, hiperurbánus és kispolgári, álnépies invariánsok s a tömény



folklór giccs szörnyszülöttei sorjáznak ily módon a szakmai szempontból 
igényesebb kiadványaink lapjain, s azt is mondhatnánk, ez az értéktani heterogénség 
paradoxmód annál kifejezettebb, minél szakszerűbb, azaz idealizálástól mentesebb 
egy-egy kiadványunk koncepciója.

Mert napjaink népköltészettanában a szakszerűség egyik alapvető kritériuma 
éppen ez: a gyakorlati (s nem pusztán deklaratív) elrugaszkodás a népköltészet 
esztétikai hipertrofálásának azon programatikus hagyományától, amely nemcsak a 
romantika korára, de közelmúltunk évtizedeinek kelet-közép-európai „szocreál" és 
„posztszocreál" folklorisztikájára is oly jellemző volt, s amelynek esztétikai 
kritikátlanságában méltányolhatjuk ugyan a szellemi demokratizmus, néppártiság 
és népvédelem nemes szándékát, de magát a folklóresztétikai apológiát aligha. A 
magyar folklorisztika—s vele együtt a jugoszláviai magyar is — napjainkban immár 
a szociális retrográdság, szellemi arisztokratizmus és értelmiségi szektagőg vádja 
és önvádja nélkül is tudománytalannak és szakszerűtlennek minősítheti azt a roman
tikában fogant folklorisztikai babonát, miszerint a változatképződésnek és 
hagyományozódásnak a népköltészetben is csupán a szebbítés az egyetlen iránya (s 
nem az affinitás törvénye révén érvényesülő semleges esztétikai lehetőség, azaz 
puszta mássá válás, illetve a felejtés, a változatképzésben részt vevő foklór szub
jektumok alkotótehetségének kisebb-nagyobb vagy teljes hiánya s más okok miatt 
is fennálló szét éneklés, azaz esztétikai leromlás tendenciája is).

Amikor tehát a szóban forgó kritikaigénnyel olvassuk a vajdasági magyar 
népdalokat, s külön a Dunatáj, Dél-Bánát és Drávaszög népi líráját prezentáló 
kiadványokat; a horgosi, zentai, gombosi, doroszlói népdalok gyűjteményeit; a 
történeti énekek és katonadalok Kálmány gyűjtötte vajdasági korpuszát; a vajdasági 
gyermekjátékdalok füzetét; Zenta és környéke juhásznótáit és betyárdalait, rab
énekeit, pásztor- és katonadalait; a jugoszláviai magyar mondókák könyvét; a 
jugoszláviai magyar népmesék Penavin Olga szerkesztette két reprezentáns kötetét; 
a Borbély család meserepertoáiját, a kopácsi és szajáni népmeséket s a vajdasági 
erotikus mesék gyűjteményét; a drávaszögi találósok és a Zenta környéki anekdoták 
könyvét; az észak-bánáti, szlavóniai és drávaszögi vagy a zentai, gombosi és 
topolyai népballada-publikációinkat, akkor a szóban forgó vád és önvád nélkül mi 
is megmosolyogni valónak minősíthetjük „nép-nemzeti iskolánk" s a „szocreál" 
folklóresztétika „antologikus" túlzásait. Egyebek közt a magyar hegelianizmus 
kiváló képviselőjének, az efféle kritikátlanságoktól általában mentes Erdélyi János
nak romantikusan naiv hipotézisét, miszerint „a nép, mint patak vize a kövecset, 
addig forgatja dalait, míg utoljára kisimítja, kerekíti, mert öntudatlanul bár, de 
ösztönileg ragadtatik a művészet felé". . . S aztán a színtiszta néppártiságát egy 
grandiózus életművel is hitelesítő, ám a folklóresztétikai romantizmustól szintén 
nem mentes Arany János tirádáját is, miszerint „ama folyók partjain, tábori 
tüzeknél, sátor vagy isten szabad ege alatt hallgató nép visszautasítá, ami nem életre 
való; s ha mit elfogadott, kellett abban lenni valami derekasnak, méltónak, hogy 
emlékezetbe vésse, tovább adja, firól-fira örökítse. Míg most a költő-egyén munkája 
hibáival, fonák részeivel, hézagaival, kinövéseivel átmarad ivadékról-ivadékra: a 
hajdani — ha szabad új szót gyártanom — panpoéticus korban minden továbbadó, 
minden egyes dalnok, minden következő nemzedék rátette kezét a műre, hibáit 
kijavítá, darabosságát elegyengeté, betölté hézagait, megigazítá, a mi fonák volt 
benne . . . "  S nem utolsósorban ugyancsak megmosolyoghatjuk Makszim Gorkij
nak a „polgári individualista művészetet" egyenesen a huliganizmussal kiegyenlítő 
s vele szemben a népköltészet szellemi és esztétikai értékeit imigyen hipertrofáló 
panegiriszét: „A nép nemcsak az összes anyagi értékeknek teremtője, hanem a szel
lemi értékeknek is egyetlen és kiapadhatatlan forrása; az alkotás idejét, szépségét



és zsenialitását tekintve az első filozófus és költő, minden nagy eposznak, az összes 
tragédiáknak és köztük a legnagyobbnak: a világkultúra történetének szerzője 
(. . .) Milton és Dante, Mickiewicz, Goethe és Schiller akkor emelkedtek a leg
magasabbra, amikor a kollektíva alkotása adott szárnyakat nekik, amikor a 
mérhetetlenül mély, kimondhatatlanul változatos, erőteljes és bölcs népköltészet 
forrásából merített ihletet. . . "

S tehetjük e nemzeti és világirodalmi nagyságok sokat idézett „antologikus" 
nézeteinek elutasítását annak a folklorisztikai alapigazságnak a tudatában, hogy az 
esztétikai polivalencia törvényének méltánylása véletlenül sem a hírhedt, a 
népművészeteket a „lesüllyedt kultúijavakkal" kiegyenlítő teória igenlését jelenti, 
s hogy közel sem a folklór irodalom értékteremtő képességeinek „pesszimisz
tikusan" szélsőséges kétségbevonására ösztönöz, hanem csupán és csakis arra a 
folklorisztikai realizmusra, miszerint akárcsak az ún. hivatásos irodalmakban, a 
folklórban is az esztétikai átmenetek, árnyalatok és fokozatok számbavehetetlen 
sokasága van jelen a totális giccstől a már-már tökéletes népi műalkotásig terjedő 
virtuális értékskálán. A nálunk is mindeddig elmaradt, beható kritikai elemzés a 
honi kiadványaink körében ezt konkrétan is bizonyíthatná.

Miközben természetesen nem feledkezhetne meg arról a konkrét társadalom- 
történeti időszakról, szociológiai és művelődésszociológiai közegről és művészet- 
történeti periódusról sem, amelyeknek koordinátái között még a legsilányabb, 
legértéktelenebb, legselejtesebb népköltészeti (ál)produktumaink is megkaphatják 
reális magyarázatukat, ha nem is apológiájukat.

Arra a szakmai közhelyre gondolunk, hogy a népköltészetek passzív vagy 
részben tevékeny befogadói s aktív és kivételes tehetségű kreatív művelői a 
történelmi munkamegosztással „kiosztott" helyzetükből eredően a szellemi s külön 
az esztétikai (receptív és alkotó) tevékenységet csupán másodlagos tevékenység
ként, de nem alapvető élethivatásként, professzióként tudhatják magukénak. Minek 
folytán aztán „az öt érzék világtörténelmének* zrm lukácsi processzusában, illetve 
a marxi ^zeneieden fü l* történelmi kiképzésében számukra kétségtelenül a 
hátrányosabb pozíció jutott saját osztálytársadalmi közegük ilyen szempontból 
privilegizált rétegeihez/egyéneihez viszonyítva, ám ugyanakkor az előnyösebb 
poszt az ősközösségek létfenntartó tevékenységgel még inkább determinált, 
elsődlegesen szinkretikus „összművészeteinek", illetve „előművészeteinek" 
alanyaihoz képest. Előbbiekhez mérten tehát elvben és általánosságban nagyobbak, 
utóbbiakhoz, a „szellemi munkások" alkotó rétegéhez viszonyítva pedig elvben és 
megint csak általában kisebbek az esztétikai értékteremtő lehetőségeik.

Záijuk hát tételünket magunk is egy metaforikus hipotézissel. A jugoszláviai 
magyar népköltészet eddig közreadott kiadványait lapozgatva nyilván egyetlen 
topolyai, laskói vagy muraszombati költőnk, írónk sem ragadtatná magát a 
nevezetes Kemény Zsigmond-i gesztusra, mondván, egész életművüket odaadnák 
egyetlen topolyai népballada, laskói népdal vagy muraszombati népmese 
szépségéért. . . De ugyanakkor aligha akadna egyetlen bácskai, drávaszögi vagy 
muraközi irodalomkrítikusunk is, aki saját szűkebb régiójának eddig publikált 
népköltészeti anyagában ne találna, a legszigorúbb kritikaigénnyel is, igazi irodal
mi gyöngyszemeket. . .

Az eleddig nem sok életjelt mutatott — igaz, a nemzeti folklorisztikánkban sem 
túlságosan eleven — népköltészet-kritikánknak nyilván e két végső értékpont között 
kellene és lehetne is felmutatnia a maga realisztikus, az esztétikai túlértékelés és 
devalválás prekoncepcióitól egyaránt mentes gyakorlati álláspontját.



8. Abszolút parttalanM folklór irodalom, „abszolút medertelen" 
jugoszláviai magyar népköltészet?

Időben és térben, folklór és nem folklór kultúrákban, anyanyelvi és kom- 
paratisztikai régiókban kalandozva, vizsgálódásunk, mint láttuk, honi magyar 
népköltészetünknek sokféle — szám szerint „mesésen" hétféle — „parttalanság"- 
típusát próbálta körvonalazni. Miközben azt is észlelhettük, hogy e típusok közel 
sem „tiszták", önmagukban létezők, hanem igen sokszor „metszik" és „keresztezik" 
is egymást: a szóbeliség ellenpontja, az írásbeliség olykor folklórszociológiai 
atipikusságot és folklórkomparatisztikai „parttalanulást" is jelent, a területi- és 
történelmihatár-föllazulások legtöbbször műnemit/műfajit is föltételeznek stb. (A 
szintetikus, egyidejűleg sokféle „parttalanulás" kézenfekvő példájaként a rene
szánsz — vagyis hivatásos irodalmi — olasz — tehát komparatisztikai oppozíciót 
jelentő — polgári — avagy folklórszociológiailag atipikus — műfajnak, a trufának 
sajátosan folklór, egyebek közt magyar, illetve magyar paraszti válfaját 
említenénk.)

Ezzel a 7 szempontú elemzéskísérlettel a jugoszláviai magyar népköltészet 
felszíni „kérge", a köztudatban meglehetősen egynemű látszatvalósága alól egyebek 
közt felszínre került számos olyan valóságréteg is, amely semmiképp sem mond
ható tősgyökeresen jugoszláviai magyar folklóresztétikai elemnek. Honi népkölté
szetünk alábbi hozadékrétegeire gondolunk elsősorban:

a) a nem népköltészeti (folklóresztétikán kívüli), de folklór (és prefolklór) 
hozadék;

b) a honfoglalás előtti etnogenetikai múltban gyökerező, magyar és nem 
magyar ősköltészeti (elsődlegesen szinkretikus) hozadék;

c) a más magyar nyelvterületekről való (s nem a mai Jugoszlávia magyar 
nyelvterületeiről származott) népköltészeti (másodlagosan szinkretikus) hozadék;

d) szintén népköltészeti, de nem magyar (komparatisztikai) hozadék;
e) magyar, de nem népi alkotók (ún. összekötő rétegek) szóbeli irodalmi 

tevékenységéből eredő s végül
f) a magyar és nemzetközi hivatásos kultúrából és műzenéből s külön az 

írásbeliségből és az írott v. nemzeti irodalomból származó hozadék.
Azt jelentené mindez, hogy népköltészetünk összvalóságát jórészt csupa olyan 

„idegen" elemek alkotják, amelyek nem mondhatók sem népieknek, sem 
költészetieknek, sem jugoszláviai magyaroknak?

Közel sem. Hisz esetünkben is természetszerűen érvényesül a folklór irodalmak 
azon általános törvényszerűsége, hogy egyes népnyelvi/területi egységeik, kisebb 
vagy nagyobb organizmusaik mindenkor átalakító, transzformáló hatást gyakorol
nak önnön területi, történelmi, szociológiai, nyelvi, folklóresztétikai s egyéb, 
látszólag összebékíthetetlenül „idegen" anyagforrásaikra, tartalmi-tematikai és for
mai-műfaji hozadékaik egészére. Más szóval, a népköltészetek konkrét nyel
vi/területi realizációi — alkotás-, variáns-, típus- és típuscsaládkészletei, illetve táji 
és nemzeti műfajrepertoárjuk, műnemi és műfaji szerkezetük összprodukciója — 
olyan természetszerű folklóresztétikai jnedret" alkotnak, amelyekbe az „idegen", 
térben és időben „távoli", folklórszociológiai és folklóresztétikai szempontból „in- 
adekvát" hordalékok — „erek", „patakok" és „búvópatakok" — szinte eleve úgy 
folynak bele, hogy jórészt — ha nem is maradéktalanul! — az átalakulás, hozzáido- 
mulás, egységesülés, szervesedés „sorsára" vannak ítélve. Ahogy ezt például oly 
szembeötlően tanúsítja a folklorizálódás és a genetikus intemacionalizálódás jelen
sége valamennyi nép szóbeli költészetében.



A jugoszláviai magyar népköltészet sem olyannyira „parttalan" tehát — min
den sokrétű, kétségtelen „parttalansága" ellenére sem —, hogy ne beszélhetnénk 
egy viszonylag lehatárolható, viszonylag sajátos .medréről", részben specifikus 
„folyamáról", relatíve önálló organizmusáról is, amelynek elsődleges meghatá
rozója ugyan az anyanyelvűség és szóbeliség, de amelyben az „atipikus" jegyek 
„parttalanító" sokasága sem holmi szabályt erősítő kivételhalmaz csupán, hanem az 
organizmus szervessé lett, lényegi tartozéka. Hisz ez az organizmus, mint láttuk, az 
önmagukban ahomogén elemek szövevényes, látszólag kibogozhatatlanul „kusza" 
sokféleségéből tevődik össze, ám valamennyi sikeres folklóresztétikai megvalósu
lásunk esetében e heteronímiák jórészt elmosódnak, „megbékélnek", viszonylag 
harmonikus egységbe oldódnak, azaz szervesülnek.

Távol áll hát tőlünk a szándék, hogy vizsgálódásunk végső metodológiai 
konklúziójaként Garaudy maestro negyedszázaddal ezelőtti módszertani túlzását — 
az irodalmi realizmus határvonalainak szinte végtelen kitágítását — szorgalmazzuk 
analóg módon, a népköltészettanban is „üdvösen" kamatoztatható eljárásként. 
Következésképp távol áll tőlünk a folklorisztika ún. diffuzionista hagyományának 
apológiája, nevezetesen az a torzító, a folklór empíriájától jórészt elrugaszkodott 
szemlélet is, amely a népi kultúrát „atomisztikus módon a (. . .) különféle eredetű 
jelenségek rendszertelen halmazának" tekinti (Kósa László). Magunk is úgy látjuk, 
hogy vizsgálódásunk főbb tapasztalatai alapvetően nem mondanak ellent a sokat 
idézett kodályi tételnek, miszerint a magyar népi kultúra a vidékenkénti eltérései 
ellenére is „egységes, homogén kultúra", mint ahogy nem cáfolják vizsgálódásaink 
a magyar foklór táji-történeti megoszlása fent idézett eminens szakértőjének azon 
általánosítását sem, hogy a népközösségek „olyan műveltséget hoznak létre, 
amelyik rendszerként működik, döntően belső fejlődés- és mozgástörvényei van
nak; amely rendszerekben a műveltségi javak cseréjének, vándorlásának ténye 
másodlagos fontosságú a rendszerbe épülés és az abban kialakuló funkciónyerés 
folyamatával szemben".

Amit honi népköltészetünk újabb kori valóságának izgalmasan sokrétű 
szerkezete mellett némi absztraháló metodológiai szándékkal akarnánk kiemelni, az 
csupán annyi, hogy egy olyan népköltészet-fogalmat szorgalmazunk, amelyben az 
átmenetiségnek, le nem zártságnak, dinamikának és dialektikának legalább akkora 
a szerepe, mint az állandóságnak, lehatároltságnak, izoláltságnak és mozdulat
lanságnak. Amelyben tehát a területi/földrajzi, történelmi/időbeli, anyanyelvi/ 
anyanemzeti, népi/paraszti, nem professzionális művészeti, szóbeli és folklór
esztétikai determinánsok mellett és velük szerves egységben el nem hanyagolható 
fontosságot kapnak a területközi, metatörténelmi és metaszociológiai, interetnikus 
és tipológiai, továbbá a nem népi és nem paraszti, az írásbeli és hivatásos irodalmi, 
illetve az esztétikán kívüli folklórdeterminánsok is — azonban nem mint a puszta 
mechanikus „kölcsönzés", terméketlen „átvevés" többé-kevésbé statikus tényezői, 
hanem mint az eleven kapcsolatok, kötődések, homogenizálódások sajátos folklór
esztétikai faktorai.

Hogy egy ilyen tartalmú népköltészet-fogalom mindennemű sarkító szándék és 
generalizáló módszertani erőszaktétel nélkül is jól és adekvátan vonatkoztatható a 
jugoszláviai magyar népköltészet újabb kori — 1945 óta feltárt — valóságára, abban 
nincs különösebb okunk kételkedni.

Viszont egyelőre nyílt, izgalmas és ismereteinket meghaladó kérdéssor 
számunkra, hogy e dinamikus, a „parttalanságok" (de nem az „abszolút meder- 
telenségek"!) szövevényes rendszerével fémjelzett népköltészet-fogalom meny
nyiben fedi s fedi-e egyáltalán a folklór irodalmak mindenkori öntörvényűségét. 
Mennyiben jellemzi az európai és magyar, délszláv és jugoszláviai magyar



népköltészetek régi és újabb stflusrétegeit, középkori „aranykorukat" és huszadik 
századi „utóéletüket"? S viszonylag azonos-e az extenzitása és intenzitása a 
„parttalanodás" szóban forgó tendenciájának egy-egy nyelvterület központi 
régióiban és a peremvidékeken, vagy pedig netán egyenes arányban növekszik a 
nyelvterület széleihez való közelítéssel, ami a magyar s különösen a XX. századi 
magyar népköltészet esetében azonos lenne a magyar kisebbségi/nemzetiségi szóbeli 
költészetek régióihoz való közelítéssel is?

Folklór irodalmunk újabb kori életrajzának fenti jellemzéskísérletét három
kötetes tanulmánygyűjteményünk adalékainak hazai és magyarországi szerzői s a 
jelen zárókötetben publikált, félezer tételes kutatástörténeti bibliográfiánk 
aposztrofálj ai tették lehetővé számunkra gazdag és sokrétű terepi kutatásaikkal és 
analitikus részmunkáikkal. Illesse őket mindezért köszönet, s szóljon nekik az 
ajánlás is: az itt fölvetett nyílt kérdéseket mindenekelőtt őnekik, a szakma avatot
tjainak szíves figyelmébe ajánljuk.

Újvidék, 1989 decemberében

Jegyzet az 5. oldalhoz: Vö.: Jugoszláviai magyar népköltészet. I—III. Válogatta, szerkesztette, 
az előszókat és a jegyzeteket írta Bosnyák István. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézete, Újvidék 1985 (I. kötet, 284 old.), 1988 (II. kötet, 215 old.) és 1989 (III. kötél, sajtó 
alatt).

Az /. kötet tartalma: Előszó (Bosnyák István). I. Kutatástörténet: 1. Bevezető (Bori Imre), 2. 
Népköltészet-kutatásunk mérlege 1976-ban (Bori Imre). II. Folklór Ura: 1. Dráva menti népdalok 
(Borenich Hugó), 2. Legrégibb bordalunk szövegemlékei (Katona Imre), 3. Vajdasági és szlavóniai 
siratóparódia-szövegek (Matijevics Lajos), 4. Társadalmi jellegű vajdasági népdalok (Katona Imre), 
5. Katonadalaink és az aktualizálás (Kónya Sándor), 6. A Petőfi brigád dalai Topolyán (Tóth Ferenc, 
Kónya Sándor), 7. Vajdasági magyar munkásmozgalmi dalok nyomában (Király Ernő). III. Folklór 
epika. A. Verses epika: 1. Tisza menti epikus énekek és balladák (Burány Béla, Bodor Anikó), 2. Gom
bosi népballadák (Matijevics Lajos, Horváth Valéria), 3. Topolya és környéke népballadái (Tóth 
Ferenc, Kónya Sándor), 4. Az észak-bánáti népballadák élete (Tóth Ferenc, Székely Mária), 5. A 
Kálmány Lajos nyomán gyűjtött régi stílusú észak-bánáti balladák dallamvilága (Székely Mária), 6. 
Drávaszögi magyar népballadák (Katona Imre, Lábadi Károly, Olsvai Imre). B. Prózaepika. Népmese: 
1. A kopácsi népmesék (Katona Imre), 2. Borély Mihály meséi (Katona Imre), 3. Vajdasági magyar 
erotikus népmesék (Burány Béla). Népmonda: 1. A Szlavóniából és Boszniából Majsra települt 
magyarok mondái (Bosnyák Sándor), 2. Temerini hiedelemmondák (Csorba Béla), 3. Jugoszláviai 
magyar hiedelmek, népmondák a törökökről és tatárokról (Ferenczi Imre). Jegyzetek a kiadásról (B. 
I.). Névmutatók.

A // .  kötet tartalma: Előszó (Bosnyák István). III. Folklór epika. C. Kisepikus folklór műfajok. 
Proverbiumok: 1. Feketicsi szólások és szóláshasonlatok (Vajda Zsuzsanna), 2. Szólások és 
szóláshasonlatok a Tisza mentén (Tripolszky Géza). Találósok: Drávaszögi magyar találósok (Lábadi 
Károly). Epikus gyermekfolklór: 1. Jugoszláviai magyar mondókák (Matijevics Lajos), 2. Kishegyesi 
fonorejtvények (Voigt Vilmos). Tréfás és humoros prózaműfajok: A Tisza mente anekdotái (Toké 
István). Folklór jellegű írásművek: Önéletírás Horgosról (Burány Béla). IV. A népszokások költészete. 
A. Mondott rítus. Kurjantok: Csantavéri falusi lakodalom a kurjantok tükrében (Sinkovits Ferenc). 
Köszöntők: 1. Köszöntők a drávaszögi Alfalukban (Lábadi Klára), 2. Köszöntők a jugoszláviai magyar 
népzenében (Kiss Lajos). Népi színjátszás és párbeszédes szokásköltészet. Ünnepi rítusének: 
Regösének-töredékek az észak-bánáti falvakban (Burány Béla). Állat-alakoskodás: A disznótori 
kántálások Zentán (Burány Béla). Adománykérő alakoskodás: Gergely-járás Göntérházán (Varga 
Sándor). Betlehemes játék: 1. A betlehemezés Zentán és vidékén (Burány Béla), 2. A betlehemes játék 
hagyománya Észak-Vajdaságban (Papp György). Jegyzetek a kiadásról (B. I.). Névmutatók.

AIII. kötet tartalma: V. Folklorizálódás és folklorizmus. A. Folklorizálódás: 1. Egy trubadúrdal 
népzenei emlékei Vajdaságban (Bodor Anikó), 2. A magyar irodalom XVI— XIX. századi műveinek 
folklorizálódása szájhagyományunkban (Katona Imre, Székely Mária, Pataky András), 3. Petőfi 
Alkujának folklorizálódása népköltészetünkben (Tóth Ferenc, Katona Imre, Lábadi Károly, Csorba 
Béla). B. Folklorizmus: 1. Egy Ady-vers tárgytörténetéhez (Csorba Béla), 2. A Tisza-vidék népélete 
Móra István írásai tükrében (Tripolszky Géza), 3. Folklorizmus a régebbi novellisztikánkban (Bori 
Imre). VI. Népköltészetünk egybevető vizsgálata. A Folklór líra: 1. Egy szerelmi varázsló eljárás és 
ráolvasástípüs pannon-balkáni összefüggéseinek kérdéséhez (Jung Károly), 2. Magyar—szerb 
zenefolklorisztikai párhuzamok (Bodor Anikó), 3. Egy szerb dallam a vajdasági magyar gyermek



dalokban (Burány Béla), 4. Tanulságos vita a .kétnyelvű népdalokról" (Matijevics Lajos, Tóth Ferenc, 
Dudás Károly). B. Folklór epika. Népmese: 1. Keleti elemek a jugoszláviai magyar népmesékben 
(Beszédes Valéria), 2. A magyar és a délszáv népmese motívumai a bácskai ruszinok népmeséiben 
(Veselinović-šulc Magdolna), 3. Mátyás király és Márkó király Vajdaságban (Veselinović-Sulc Mag
dolna, Mati jevics Lajos). Népmonda: 1. Komparatisztikai adatok egy eredetmagyarázó mondatípus el
terjedéséhez (Jung Károly), 2. A Guntram-monda új magyar nyelvű változata (Jung Károly). 
Népballada: Népballadák a magyar—délszláv együttélésből (Pataky András). C. A népszokások 
költészete: A szentiváni tűzgyújtás szokásának interetnikus kutatásához (Dömötör Tekla). D. Kom
paratisztikai kitekintés: A magyar folklór helye az összehasonlító balkáni folklorisztikában (Voigt 
Vilmos). Jegyzetek a kötet írásairól (B. I.). Névmutatók.

Penavin Olga népköltészeti tanulmányait, melyek gyűjteményes formában szintén Intézetünk 
kiadásában jelentek meg s ezért nem kerültek be antológiánkba is, vö.: Penavin Olga: Néprajzi 
tanulmányok. Válogatta és az előszót írta Mati jevics Lajos, szerkesztette Bosnyák István. A Magyar 
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1983,324 old.
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BEVEZETÉS

Tanulmány-antológiánk mindhárom könyvének számos résztanulmánya s 
különösen az első kötet (1985) kutatástörténeti fejezete gazdag bibliográfiai 
adalékokat is szolgáltatott népköltészetünk 1945 utáni — s részben előtti — 
kutatásához. Úgy gondoltuk mégis, hogy kiadványunk gyakorlati hasznát csakis 
növelhetné egy összesítő szelektív bibliográfia elkészítése és közzététele a 
sorozatzáró könyvben.

így jött létre e bibliográfiai összesítésünk, melynek használatához az alábbiakat 
előlegezzük:

1. Tartalom, tematika, címanyag

Bibliográfiánk a négy folklór művészet közül természetesen csak a népköl
tészetre korlátozódik, ám bizonyos folklór művészeti átfedések (pl. a népi líra és a 
népzene, ill. a néptánc között) ezúttal is megkerülhetetleneknek bizonyultak.

Vonatkozik ez a verbális folklór esztétikai és esztétikán (többé vagy kevésbé) 
kívüli jelenségeinek esetenkénti átfedéseire is: a népmondával kapcsolatos cikkek, 
tanulmányok például gyakran a néphitkutatáshoz is besorolhatók lehetnének, mint 
ahogy a szokásköltészetünket is érintő adalékok jó része elsősorban a rítuskutatás 
általános folklorisztikai (s nem folklóxesztétikai) problémakörébe kívánkozik bib
liográfiai szempontból is.

A besorolás, a címanyagszelekció tehát a tárgy természeténél fogva sem lehetett 
szigorúan és kizárólagosan népköltészet-centrikus; a nem egészében, csak részben 
népköltési tárgyú könyvek, cikkek, tanulmányok ezért rendre bekerültek váloga
tásunkba.

Ugyancsak nem volt szigorú a területi szempont érvényesítése sem. Bibliográfi
ánk ugyan legnagyobbrészt a jugoszláviai magyar népköltészet vizsgálatát tükrözi, 
de esetenként felvettünk olyan fontosabb tételeket is, amelyek a magyar népköltészet 
közös jelenségeit értelmezik, ám példatárukban lényeges jugoszláviai magyar 
utalásokat is találunk. Ellenben kihagytuk honi folkloristáink azon részmunkáit, 
amelyek csakis a magyar népköltészet és a magyar—délszláv népköltészeti kapcso
latok és párhuzamok általános kérdéseit érintik, jugoszláviai magyar vonatkozások 
nélkül. Ily módon bibliográfiánk anyaga jóval gazdagabb a jugoszláviai magyar 
népköltészet vizsgálata, semmint az anyanyelvű honi folklorisztikánk népköltészet
kutató összprodukciója tekintetében.

Válogatásunk minőségi kritériuma sem volt túl szigorú: egyaránt bevettük a 
gyűjtéseket/gyűjteményeket s az adatközlő,- értelmező és -értékelő tanulmányokat, 
tanulmányköteteket s a fontosabb újságcikkeket is szép számban. Az általános és 
középiskolai népköltési gyűjteményeink felvételétől viszont jobbára eltekintettünk, 
szerény mértékű folklorisztikai hitelességük és zömmel nem jugoszláviai magyar 
anyaguk miatt.



2. Klasszifikálás, címanyagelrendezés, szerkezet

Amint ezt bibliográfiánk tartalommutatója előre jelzi, anyagunk elrendezése 
nem szerzői vagy pusztán évrendi, hanem műnemi, műfaji és műfaji-tematikai (I—
III. fejezet), illetve kutatásmódszertani (IV—VI. fejezet) alapelvet érvényesít. Ekét 
szempontú klasszifikálásban gyűjteménysorozatunk általános rendeltetése, ti. a 
terepi gyűjtés, az iskolai és egyetemi felhasználás és a szakmai kutatás közös 
igényeinek szem előtt tartása vezérelt bennünket.

Az időrendi szempontot a fenti két alapelv keretében érvényesítettük, a szerzői
gyűjtői produkciók egyenkénti áttekintését pedig kötetünk személynévmutatója 
teszi lehetővé.

A címanyagban nem különítettük el a gyűjtést és a feldolgozást, s a jugoszláviai 
magyar nyelvterület egészén belül sem végeztünk táji/területi lehatárolást. Ez 
utóbbit azonban nélkülözhetővé is teszik részben a címleírások táji-területi pon
tosításai, részben pedig az egyes közlemények megjelenési helyének szem előtt 
tartása is. (Pl. napilapunk topolyai, temerini, zombori mellékletei s drávaszögi- 
baranyai hetilapunk adalékai is jórészt a közvetlen környezetben gyűjtött népköltési 
anyagot prezentálják és dolgozzák fel.) Külön segítséget nyújt ilyen szempontból 
kötetünk helynévmutatója is.

A műnemi-műfaji bontást, klasszifikálást nem az újabb magyar néprajzi bibli
ográfiák általános osztályzási elvei alapján végeztük el, hanem a jugoszláviai 
magyar népköltészet 1945—1985 közötti kutatásának filológiai anyaga alapján; 
fejezetet, alfejezetet természetszerűleg csak az a tárgykör kaphatott bibliográfi
ánkban, amelynek esetében felmutatható pozitív kutatási eredménnyel rendelkezünk 
mi is.

A lebontás mértéke — amint ezt alább az egyes fejezetek kapcsán külön is 
hangsúlyozni kívánjuk — sajnálatosan kiegyensúlyozatlan, s további időigényes 
munkát feltételez. Általános mentségként csupán azt hoznánk fel, hogy talán még 
a legkevésbé lebontott tárgyköreink, azaz műnemeink (pl. a színjátékszerű 
népszokások), műfajaink (népballada, népmese) és műfaji-tematikai csoportjaink 
(gyermekköltészet, mágikus és halotti líra) vizsgálói is kapnak azért némi segítséget 
pusztán e nagyobb tárgykörök bontatlan egységének időrendi tagolásával is. 
Feltéve, hogy elfogadják a korszerű magyar néprajzi bibliográfia megalapozójának, 
Sándor Istvánnak a nézetét, miszerint „a bibliográfia nagymértékben segítheti ugyan 
az önálló kutatást, de sohasem pótolhatja azt". . .

3. Az egyes fejezetekről, alfejezetekről

Az I. fejezet 1. egysége különösképpen tagolatlan; folklór líránk kutatóitól 
további alapos műfaji-tematikai bontást igényel.

A II. fejezet 3. egységében együtt szerepel a fabulat, a memorat, ill. a 
hiedelemtörténet, amit közelebbről maguknak a felvett közleményeknek a jellege
— a pontosabb műfaji disztinkció hiánya — indokol, távolabbról pedig a folklór 
monda műfaji természete is. Behatóbb tanulmányozással mindenesetre könnyen 
kideríthető, hogy egy-egy tételben melyik epikus formáról/formákról van szó.

A Szokásköltészet, színjátékszerű népszokások (III.) egybevont fejezete nem 
tagolja a címanyagot az újabb szakirodalmunkban Dömötör Tekla nyomán 
„népszokások költészete "-ként meghonosodott gazdag jelenségkör belső műfaji 
megoszlása szerint (szokásmagyarázó történet; mondott rítus; rítusének; párbe



szédes szokásköltészet), s a színjátékszerű, népi-dramatikus szokásaink műnemének 
rendszerét sem tükrözi (vetélkedő játék; bohózat; megjelenített mítosz; siratóének). 
Eljárásunk indoka egyrészt az volt, hogy honi kutatásaink még közel sem fogták át 
a teljes műnemi-műfaji rendszert, másrészt pedig a felvett címanyag jelentős 
hányadának több műfajt is érintő jellege van. Noha címleírásaink egy része 
világosan jelzi a vizsgálati tárgy műfaji hovatartozását, a további annotálás szüksége 
ezúttal is nyilvánvaló. S már itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy e fejezet anyaga 
nagyfokú átfedést, érintkezést mutat folklór líránk egyik egybevont műfaji
tematikai csoportjával, az I./2. g jelzetű Mágikus és halotti líra tételeivel.

A folklorizálódás és folklorizmus jelenségét vizsgáló adalékok egybevonására 
(IV. fejezet) egyrészt a bibliográfiai egységek viszonylag szerény számát, másrészt 
pedig azt hoznánk fel indokul, hogy a folklór és nem folklór (hivatásos) irodalmak 
érintkezésének, kölcsönhatásának végső soron egyazon — bár ellentétes irányú — 
jelenségköréről van szó.

Az V. fejezet — mint már jeleztük is — néhány kivételtől eltekintve csupán a 
jugoszláviai magyar népköltészet genetikus rokonságára és tipológiai párhuzamaira 
korlátozódik, s nem tartalmazza azokat a cikkeket, tanulmányokat, amelyek honi 
és külföldi folkloristák tollából (s ugyanilyen orgánumokban) a magyar és délszláv 
népköltészet általános komparatisztikai problémáival foglalkoznak. Bibliográfiánk 
ily módon honi folklorisztikánk egybevető tevékenységének valamelyest Melszegé
nyítettH képét tükrözi csupán, s nem a teljeset. Megjegyzendő viszont az is, hogy 
komparatisztikai digressziókat az V. fejezeten kívüli szakmunkákban is találunk, 
nem is olyan ritkán. Műfaji tagolást — antológiánk törzsanyagától eltérően — itt 
nem végeztünk, mivel ez legnagyobbrészt kiviláglik az egyébként is viszonylag 
kisszámú tétel címleírásából.

A VI. fejezet szintén nem a jugoszláviai magyar népköltészettel (is) foglalkozó 
kutatók 1945 és 1985 közötti folklorisztikai össztevékenységét tükrözi, hanem csak 
a jugoszláviai magyar folklór irodalommal való foglalatoskodásuk jelentősebb 
részét. A kutatástörténet bibliográfiai alfejezetében (VI./I.) átléptük az 1985-ös 
időkeretet, az egyes évi bibliográfiák megjelenésének szokásos késését tartva szem 
előtt. Ugyanott felvettük — a jugoszláviai magyar s elvétve délszláv bibliográfiák 
mellett — a magyar néprajztudomány jugoszláviai magyar népköltészeti kutatásokat 
(is) érintő bibliográfiáit. A VI./2. alfejezetben a jugoszláviai magyar folklór 
irodalom kutatói közül csak a lezárult életművű (elhunyt) szerzők szerepelnek; 
körükből is főként — bár nem kizárólag — az 1945 után tevékenykedő folkloristákat 
vettük fel, a megemlékező-értékelő írások pedig mind erre az időszakra esrlek. E 
fejezet utolsó egységében (VI./3.) honi népköltészetünk egyes kiadványainak, 
gyűjteményeinek könyvismertetőit külön-külön nem jelezzük, csupán az átfogóbb 
kritikai áttekintéseket tüntetjük fel.

4. Közlésmód, tipográfia

a  címanyag tartalmát helyenként [ ]-be iktatott annotációval konkretizáljuk, 
s így adunk műfaji pontosítást a következő esetekben: amikor a cikk vagy tanulmány 
címadataiból nem tűnik ki a vizsgálat tárgyát képező műfaj; amikor vegyes műfajú 
kiadványról van szó; amikor nem kimondottan népköltészeti publikáció népköltési 
anyagának műfaját/műfajait akarjuk kiemelni.

A több műfajú szövegközlések (kötetek és anyagközlő cikkek) esetében teljes 
címet és tételszámot csak a sorrendben elsőként feltüntetett műfaj * saj át" fej ezetében 
adunk, a fejezetek/alfejezetek végén pedig utalószámokkal kerüljük meg az 
ismétléseket.



A könnyebb áttekinthetőség céljából az évszámokat a margón is jelöljük; 
verzállal emeljük ki a népköltési gyűjteményeket és tanulmányköteteket; kiíijuk a 
folyóiratok, napi- és hetilapok teljes címét (a térmegtakarító, de visszalapozásokat 
igénylő jelzetek helyett).

A térrel való takarékoskodás céljából viszont nem jelöljük: a folyóiratok, 
évkönyvek, újságok évfolyamát; a napi- és hetilapok számát; a kettőnél több 
részletből álló folytatásos újságcikkek paginációját; a kiadványsorozatok címét és 
egyes köteteinek sorszámát (a füzetes kiadványok kivételével); a folyóiratok, 
évkönyvek stb. kiadási helyét — amit alább betűrendes jegyzékben közlünk.

5. Források, forráshelyek

Szelektív bibliográfiánk anyagát legnagyobbrészt a VI./I. fejezetben feltün
tetett munkákból merítettük; rajtuk kívül felhasználtuk saját, főként az 1945—1968 
közötti időszakkal kapcsolatos gyűjtésünket, valamint dr. Káich Katalin 
cédulaanyagát intézeti munkatársaink Intézeten kívüli publikációiról — amiért 
ezúton is nyilvános köszönetét mondunk.

Válogatásunkba a honi népköltési kiadványok mellett esetenként besoroltuk 
azokat a magyarországi gyűjteményeket is, amelyek a mai Jugoszlávia magyar 
nyelvterületein folytatott egykori gyűjtések eredményeit (vagy azok egy részét) tar
talmazzák.

A szakcikkek és tanulmányok esetében a hazai magyar lapokban, folyóiratok
ban, évkönyvekben, illetve a Magyar Köztársaság szakorgánumaiban jugoszláviai 
és magyarországi szerzők tollából eredő publikációk közül válogattunk, s csak 
kivételesen honi szerbhorvát nyelvű munkákból is.

Végezetül felsoroljuk a bibliográfiánkban szereplő orgánumokat, kiadási he
lyük feltüntetésével:

Alföld, Debrecen; Artes Populares, Bp.; Dolgozók, Újvidék; Ethnographia, 
Bp.; Évkönyv. A Horvátországi Magyarok Szövetsége kiad., Eszék; Forrás, 
Kecskemét; A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei1, Debrecen; 7 Nap, 
Szabadka; Híd, Újvidék; Honismeret, Bp.; Hungarológiai Értesítő, Bp.; A Hun
garológiai Intézet Tudományos Közleményei, Újvidék; Hungarológiai Közle
mények, Újvidék; Index Ethnographicus, Bp.; A Janus Pannonius Múzeum 
Évkönyve, Pécs; Közlemények a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi 
Intézetéből, Debrecen; A Községi Közművelődési Közösség Közlönye, Zenta; 
Létünk, Szabadka; Magyar Képes Újság, Eszék; Magyar Nyelvőr, Bp.; Magyar Szó, 
Újvidék; az újvidéki Magyar Szó heti mellékletei: Dunatáj, Zombor; Temerini 
Újság, Temerin; Topolya és Környéke, Topolya; Tiszavidék, Zenta; A Magyar 
Tudományos Akadémia /. [Nyelv- és Irodalomtudományok] Osztályának 
Közleményei, Bp.; Naptár. A szlovéniai magyarok szemléje, Muraszombat; 
Néprajz és Nyelvtudomány. A József Attila Tudományegyetem Bölcsészet
tudományi Kara néprajzi és nyelvészeti tanszékének évkönyve, Szeged; Néprajzi 
Hírek, Bp.; Néprajzi Közlemények, Bp.; Népújság, Lendva; Oktatás és Nevelés, 
Szabadka; Somogyi-könyvtári Műhely, Szeged; Tanulmányok/Studije. Az újvidéki 
Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének évkönyve / A Magyar Nyelv, 
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének évkönyve, Újvidék; Új Sym- 
posion, Újvidék; Üzenet, Szabadka; Valóság, Bp.

*



Bibliográfiánkat azzal a reménnyel nyújtjuk át az érdeklődőknek, hogy 
hiányosságai majd pótlásra serkentik a szakértőket, addig viszont talán így is ha
szonnal tudják forgatni terepi gyűjtőink, pedagógusaink, középiskolai és egyetemi 
ifjúságunk, a hivatásos folkloristák s a rokon diszciplínák művelői egyaránt.

Újvidék, 1988 decemberében



I. Folklór líra

1. Általános kérdések. Összefoglaló és vegyes műfajú kiadványok, 
szövegközlő és -feldolgozó cikkek

Sulhóf József: Magyar népdal, magyar nóta. Híd, 1950. 
7. sz. 512-519.

Vitkay Gyula: A mi dalaink. 7Nap, 1951. 5. sz. 5.

Kiss Lajos: ROZMARING. 91 magyar népdal. 
Zeneműkiadó, Bp. 1952. 116. (Második, jav. kiad.: 
1953)
Diamant Ernő: Magyar népdalok — magyar nóta. Híd,
1952. 1. sz. 35-43.

Penavin Olga: Néprajzi anyag Vojlovicáról. [Bujdosó 
ének, betyárdal, rabnóta, ballada.] Híd, 1954. 4. sz. 
213-216.

Kiss Lajos: A szlavóniai magyar népsziget zenéje. Az MTA 
/. [Nyelv- és Irodalomtudományok] Osztályának 
Közleményei, XIV. k. 1959. 1 -4 . sz. 269-311.

Király Ernő: VAJDASÁGI MAGYAR NÉPDALOK.
Gyűjtötte és kórusra feldolgozta-----. Savez muziCkih
druStava Srbije, Növi Sad, 1961. 36.

Király Ernő: MAGYAR NÉPDALOK. Vojvodanski 
muzej, Növi Sad, 1962. 77.

Ujváiy Zoltán: Népdalok és balladák egy al-dunai székely 
közösségből. Közlemények a debreceni KLTE Néprajzi 
Intézetéből, 1968

1969 10. Burány Béla—Fábri Géza—Tripolszky Géza: KÉT
SZIVÁRVÁNY KOSZORÚZZA AZ EGET. 142 népdal 
Zentánés vidékén. Zentai Füzetek 8/C. A Zentai Múzeum 
kiad., Zenta, 1969. 187.

11. Király Ernő: A jugoszláviai magyarok élő népzenéje. 
Magyar Szó, 1969. júl. 13., 12.

1971 12. Bori Imre: IDŐ, IDŐ, TAVASZIDŐ. A jugoszláviai
magyarság népköltészetéből. [Folklór líra, népballada, 
népmese, szokásköltészet.] Fórum Könyvkiadó, Újvidék
1971. 234. [Második, bőv. kiad.: 1975]
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1972

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

13. Kiss Lajos: A Zombor környéki magyar népzene. Magyar 
Szó — Dunatáj, 1971. dec. 29., 11.

14. Tripolszky Géza: Szövegváltozatok egy dallamra. A Hun
garológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1972. 11—
12. sz. 217-224.

15. Kiss Lajos: HORGOSI NÉPDALOK. Zentai Füzetek 
8/F. A Zentai Múzeum kiad., Zenta, 1974. 311.

16. Pataky András: A kopácsi daloskönyv 1—8. Magyar 
Képes Újság, 1975. ápr. 18. — aug. 1.

17. Kiss Lajos: Egy magyar szórvány népzenéje 
[Szlavóniában] 1—2. Magyar Képes Újság, 1976. júl.
15., 18.; aug. 1., 18.

18. Kiss Lajos: A Dráva-szög magyar népzenéje 1—4. 
Magyar Képes Újság, 1976. okt. 1.—nov. 15.

19. Kónya Sándor: Szöveg és dallam kapcsolata 
népdalainkban. A dallamvariánsok keletkezése. Hun
garológiai Közlemények, 1977. 32. sz. 51—78.

20. Bodor Anikó: Az Árgírus nóta dallama környékünkön. 
Híd, 1977. 1. sz. 89-106.

21. Bodor Anikó [szerk.]: TISZÁBÓL A DUNÁBA FOLYIK 
A VÍZ . . . Egy népdalvetélkedő dalaiból. Gyűjt. Bodor 
Anikó, Bodor Géza, Burány Béla, Tripolsky Géza. A 
Thurzó Lajos Közművelődési-Oktatási Központ Múzeumi 
Osztályának kiad., Zenta, 1978. 298.

22. Jung Károly [szerk.]: GOMBOS (BOGOJEVO). írások 
egy nyugat-bácskai falu jelenéről és múltjáról. [Folklór 
líra és szokásköltészet is.] Arany János Művelődési 
Egyesület kiad., Gombos, 1978. 167.

23. Pénovátz Antal: VAJDASÁGI MAGYAR NÉPRAJZI 
KALAUZ. [Folklór líra és szokásköltészet is.], Fórum 
Könyvkiadó, Újvidék, 1979. 126.

24. Pataky András: Csúzai füzet 2. Magyar Képes Újság,
1979. jan. 1., 26.

25. Pataky András: Csúzai füzet 4. Magyar Képes Újság,
1979. febr. 1., 30.

26. Csorba Béla: Csalfa mesék, csacska énekek [Folklór líra, 
népballada, népmese, népmonda.] Magyar Szó- Temerini 
Újság 1979. febr. l .- á p r .  5.

27. Burány Béla: Néhány komoly szó az obszcén 
népdalszövegekről. Új Symposion, 1979. 171—172. sz. 
285-286.

28. Lábadi Károly: Új népdalaink. Magyar Képes Újság,
1980. márc. 1., 30.



1981

1982

1983

1984

1985

29. Székely Mária: FÖLD, FÖLD . . . Gyűjtés a Dunatáj 
magyarságának szellemi néprajzi hagyományaiból. 
[Folklór líra, népballada, monda, folklorizálódás.] Az 
Apatini Irodalmi Kör kiad., Apatin. 1981. 161.

30. Penavin Olga: A NAGYCSALÁDSZERVEZET SZLA
VÓNIÁBAN (KÓRÓGYON). [Folklór líra, szokásköl
tészet is.] Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1981. 224.

31. Borenich Hugó: Mielőtt elnémulnak . . . Válogatás a 
Dráva menti népdalokból. Évkönyv 3., 1981. 291—303.

32. Székely Mária: A Duna menti leánytáncok gyűjtése. Hun
garológiai Közlemények, 1981. 42—43. sz. 89—109.

33. Lábadi Károly: Vízivilág a népköltészetben. Magyar 
Képes Újság, 1981. jún. 15., 30.

34. BálintJózsef: .Kis Pádéba' felépüt a mentagyár". Apádéi 
népdalénekesek. Dolgozók, 1981. aug. 13., 10.

35. Kiss Lajos: GOMBOS ÉS DOROSZLÓ NÉPZENÉJE. 
[Folklór líra, szokásköltészet. Bev.: Bori Imre.] A Ma
gyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intéze
tének kiad., Újvidék, 1982. 324.

36. Penavin Olga: NÉPRAJZI TANULMÁNYOK. Vál.: 
Matijevics Lajos, szerk.: Bosnyák István. A szerző 
folklorisztikai munkáinak jegyzékével. [Folklór líra, 
népballada, népmese, proverbiumok, szokásköltészet, 
népi írásbeliség, folklorizálódás.] A Magyar Nyelv, 
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének kiad., 
Újvidék, 1983. 323.

37. Csorba Béla: Népi énekesek dalaiból 1—6. Magyar Szó -  
Temerini Újság, 1984. márc. 22.—ápr. 26.

38. Kónya Sándor: Keverékszövegű dalok. Magyar Szó -  
Dunatáj, 1984. aug. 2., 9.

39. Katona Imre: „Nincserszényem, nincsen pénzem. Nincs is 
semmiemberségem... " Egy 16. századidaltöredékeanép- 
bagyományban. Magyar Képes Újság, 1984. nov. 1., 25.

40. Penavin Olga: A folklór nyelve és a nyelvjárás. In: A 
hagyományos műveltség továbbélése. Az I. magyar— 
jugoszláv folklór konferencia előadásai. MTA Néprajzi 
Kutatócsoport kiad., Bp. 1984. 145—152.

41. Bánó István: Egy jugoszláviai magyar népdalgyűjtemény 
szövegelemzésének néhány tanulsága. In: A hagyományos 
műveltség továbbélése. I. m. 153—168.

42. Bosnyák István [vál., szerk., bevez., jegyz.]: JU
GOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET I. [Folk
lór líra, népballada, népmese, népmonda, kutatástörté
net.] A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kuta
tások Intézetének kiad., Újvidék, 1985. 284.
L. a III. fejezet (szokásköltészet) tételeit is, valamint a
194. tételt.
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2. A folklór líra müfaji-tenuttíkai csoportjai

a) A gyermekköltészet műfajai

43. Penavin Olga: A szlavóniai szigetmagyarság 3. [gyer
meklíra is.] Híd, 1951. 1. sz. 62-69.

44. Dömelzra: Nótás gyermekjátékok. Magyar Képes Újság, 
1954. ápr. 15., 8.

45. Tőke István: Zentakömyéki népi gyermekjátékok. A 
Községi Közművelődési Közösség Közlönye, Zenta, 1967.
6. sz. 83-106.

46. Matijevics Lajos: A kishegyesi kiszámolók. Tanulmá- 
nyok/Studije, 1969. 187-222.

47. Matijevics Lajos: Kiolvasó mondókák nyomában 1—2. 
Magyar Képes Újság, 1972. okt. 1., 19.; okt. 15, 17.

48. Burány Béla: A mi utcánk játékai. [Gyermekjátékdalok, 
ki számolók is.] A Hungarológiai Intézet Tudományos 
Közleményei, 1972. 11-12. sz. 147-216.

49. Burány Béla: HEJ, SZÉNA, SZÉNA. 120 vajdasági 
magyar gyermekjátékdal. Zentai Füzetek 8/E. A Zentai 
Múzeum kiad., Zenta, 1973.201.

50. Matijevics Lajos: Hiedelemvilágunk nyomai a kiszámoló 
mondókákban. Magyar Szó, 1974. szept. 28., 11.

51. Voigt Vilmos: Kishegyesi fonorejtvények. Értelmetlen 
szövegek értelmezése. A Hungarológiai Intézet Tudomá
nyos Közleményei, 1975.23—24. sz. 169—187.

52. Matijevics Lajos: Bácskai helységneveket tartalmazó népi 
mondókák. 7Nap, 1975. jún. 13., 17.

53. Matijevics Lajos: TÍZ, TÍZ, TISZTA VÍZ. Jugoszláviai 
magyar népi mondókák. Fórum Könyvkiadó, Újvidék,
1976. 298.

54. CSITTENGŐRE, CSATTONGÓRA . . .  126 temerini 
népi mondóka. Gyűjtötték a Május 25. Egységes 
Középfokú Iskola tanulói. [Sokszorosított kiad.] 
Temerin, 1978.27.

55. Lóc Lídia: Temerini gyermekjátékok. [Mondókák is] 
Magyar Szó -  Temerini Újság, 1979. jún. 7., 3.

56. Kovács Ferenc: Kiolvasók, mondókák. Magyar Szó -  
Temerini Újság, 1979. jún. 14., 3.
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57. Répási Erika—Répási Zsuzsanna: Gyermekjátékok, 
mondókák. Magyar Szó -  Temerini Újság, 1979. 
jún. 21., 3.

58. Csorba Béla: Bölcsődalok. Magyar Szó, 1980. 
jan. 31., 3.

59. Répási Zsuzsanna: Értelmetlen szövegű kiolvasók. 
Magyar Szó - Temerini Újság, 1980. márc. 20., 3.

60. Bencze Sándor: O' te róka micsinyász? [Gyermekdal] 
Magyar Szó -  Dunatáj, 1981. okt. 14., 6.

61. Bencze Sándor: Szita, szita, péntek. Pajzán gyermekvers 
vagy rejtélyes színjáték? Magyar Szó, 1982. júl. 31., 15.

62. Bencze Sándor: Unokáink is szeretnék hallani. Csicsijja, 
csicsijja, ó te róka micsinyász? [Altatódal] Magyar Szó,
1982. szept. 25., 16.

63. Lábadi Károly: Lopi, lopi a szőlőt. Várdaróci gyer
mekjátékok. Magyar Képes Újság, 1985. jún. 13., 17.

b) A társas élet lírája

64. Tél József: Tüsköm ugrás. Gombosi néptáncok. [Táncda
lokkal.] Híd, 1951. 12. sz. 805-813.

65. Tél József: Gombosi néptáncok. Híd, 1952. 1. sz. 
44-48.

66. Katona Im re:. Vetus illa cantilena". Legrégibb bordalunk 
szövegemlékei. Hungarológiai Közlemények, 1977. 32. 
sz. 111-116.

67. Loboda Gábor: Hegyháti leánytáncok 1—10. [Táncdalok 
is.] Magyar Képes Újság, 1982. jún. 1 — nov. 15.

68. Székely Mária: Hegyháti leánytáncok 1—3. [Táncdalok 
is.] Magyar Képes Újság 1982. dec. 15 — 1983. febr. 1.

69. Katona Imre — Lábadi Károly: Nem ér ez a legény egy fej 
vöröshagymát! . . . Tréfás és gúnyos dalok a Drávaszög- 
ből és Szlavóniából 1—4. Magyar Képes Újság, 1984. júl.
26. — aug. 16.

c) Szerelmi líra

70. Katonalmre: „Lásd, mely tsudálatos a szerelem dolga. . ." 
Egy 18. századi szerelemének a Kopácsi énekeskönyv
ben 1—2. Magyar Szó-Dunatáj, 1977. okt. 12., 7.; okt.
19., 7.
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71. Katona Imre: „Ály előmbe ru[z] sám, had[d] butsuz[z]am 
tőled! . . . ” Egy 18. századi szerelmi búcsúdal a Kopácsi 
énekeskönyvben 1—2. Magyar Szó-Dunatáj, 1977. nov.
9., 7.; nov. 16., 7.

d) Munka- és foglalkozásdalok

72. Burány Béla —Fábri Jenő —Tripolszky Géza: S2 AZ 
KÚTGÉM, ÜRES VÁLÚ. Juhásznóták, Iviyá. Jók, 
balladák Zentán és vidékén. Zentai Füzetek ° !\  : 7,en- 
tai Múzeum kiad., Zenta, 1966. 92.

73. Tripolszky Géza: Egy juhászcsalád dalai. Hungarológiai 
Közlemények, 1976. 28. sz. 107-118.

74. Burány Béla [szerk.]: HALLOTTÁK-E HÍRÉT? Pásztor- 
dalok, rabénekek, balladák. Gyűjtötte Burány Béla, 
Bodor Anikó, Tripolszky Géza, Bodor Géza. A dallam
rendi mutatót és a dallamjegyzeteket készítette Bodor 
Anikó. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1977. 543.

75. Lábadi Károly: Budárdal 1—2. Magyar Képes Újság, 
1977. dec. l.,22 .;dec . 15., 22.

76. Csorba Béla: A foglalkozásdalok újabb rétege. Magyar 
Szó -  Temerini Újság, 1980. febr. 28., 3.

77. Katona Imre: Hej, halászok, halászok . . . Eltűnt halász
dalaink nyomában 1—4. Magyar Képes Újság, 1980. dec.
1. -  1981. febr. 15.

78. Csorba Béla: Pásztordalok. Magyar Szó -  Temerini 
Újság, 1981. máj. 14., 3.

79. Csorba Béla: Hej, kubikra kőne menni 1—4. [Kubikos
dalok.] Magyar Szó -  Temerini Újság, 1984. dec. 6. — 
dec. 27.

80. Katona Imre: .Szakadásba beúsztak a sügerek. . Két 
halászdal eddig nem közölt kopácsi változatai. Magyar 
Képes Újság, 1985. aug. 1., 17.

e) Panaszdalok

81. Penavin Olga: A szlavóniai szigetmagyarság 1. [Betyárdal 
is.] Híd, 1950. 11. sz. 795-801.

82. Katona Imre: .Zöld Martzi második nótája’ . Egy 
reformkori betyárvers utóélete a kórógyi szájhagyo
mányban 1—2. Magyar Képes Újság, 1976. jún. 15., 18.; 
júl. 1., 18.
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83. Katona Imre: Egy kuruc bujdosóének maradványa a 
Kopácsi énekeskönyvben 1—2. Magyar Szó -  Dunatáj,
1977. okt. 26., 7.; nov. 2., 7.

84. Csorba Béla: Koldusénekek. Magyar Szó -  Temerini 
Újság, 1982. dec. 2., 3.

L. még 72. és 74. [Betyárdalok, rabénekek.]

f) Történelmi és mozgalmi dalok

85. Kálmány Lajos népköltési hagyatéka 1. TÖRTÉNETI 
ÉNEKEK ÉS KATONADALOK. Szerk. Ortutay Gyula. 
Sajtó alá rend. és bevez. Dégh Linda. Az életrajzot írta 
Péter László. A jegyzeteket készítette Dégh Linda és 
Katona Imre. Közoktatásügyi Kiadó — Magyar Néprajzi 
Társaság, Bp. 1952. 824.

86. Király Emó: Vajdasági magyar munkásmozgalmi dalok 
nyomában. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közle
ményei, 1969. 1. sz. 153—204.

87. Burány Béla—Fábri Jenő—Tripolszky Géza—Bodor 
Géza: RUKKOLNAK A SZÉP ZENTAI LEGÉNYEK. 
Katonadalok Zentán és vidékén. Zentai Füzetek 8/D. A 
Zentai Múzeum kiad., Zenta, 1972. 144.

88. Katona Imre: Társadalmi jellegű vajdasági népdalok. A 
Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1975. 
23-24 . sz. 7 -4 0 .

89. Kónya Sándor: Katonadalaink és az aktualizálás. Hun
garológiai Közlemények, 1976. 28. sz. 59—106.

90. Katona Imre: A Kossuth-nóta ismeretlen változata egy 
múlt századi kéziratos daloskönyvben 1—2. Magyar 
Képes Újság, 1976. ápr. 1., 18.; ápr. 15., 18.

91. Katona Imre: A vesszőfutás emléke a Kopácsi énekes
könyv egy régi katonadalában 1—3. Magyar Szó -  Duna
táj, 1977. szept. 21. —okt. 5.

92. Balog Gyula—Kónya Sándor: Császár mundérjában. 
Katonadalok. Hungarológiai Közlemények, 1978. 35. sz. 
85-97.

93. Nagy Dezső: A vajdasági agrárszocialista mozgalom 
költészetének nyomában. Üzenet, 1979.1—2. sz. 18—24.
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94. Tóth Ferenc: A Petőfi brigád dalai. Munkásmozgalmi és 
háborús folklór hagyományok Topolyán. Hungarológiai 
Közlemények, 1980. 42—43. sz. 65—87.

g) Mágikus és halotti líra

95. G. Czimmer Anna: Babonák, ráolvasások. Híd, 1951.
10-11. sz. 725-732.

96. G. Czimmer Anna: Babonák, ráolvasások. Adatok Gom
bos néprajzához. Híd, 1956. 3. sz. 241—252.

97. Kiss Lajos: A szlavóniai magyar virrasztóénekek zenetör
téneti jelentősége. Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi 
Osztályának Közleményei XXII. k. 1965. 125-142.

98. Kiss Lajos: Zenetörténeti emlékek a szlavóniai virrasztó- 
énekekben. Ethnographia, 1966. 153—211.

99. Penavin Olga: Látogatás egy javasasszonynál. Népi gyó
gyítások, ráolvasások, babonák, hiedelmek. A Hungaro
lógiai Intézet Tudományos Közleményei, 1971. 7. sz.
132-138.

100. Matijevics Lajos: Ötszáz évvel a bagonyai ráolvasások 
után. Magyar Szó, 1972. máj. 14., 14.

101. Matijevics Lajos: Égető Rozália siratója. A Hungaroló
giai Intézet Tudományos Közleményei, 1972. 11—12. sz. 
253-260.

102. Matijevics Lajos: Vajdasági siratóparódia-szövegek. A 
Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1973.
15. sz. 107-120.

103. Matijevics Lajos: Egy ráolvasás a Bácskából. Hun
garológiai Közlemények, 1976. 28. sz. 37—43.

104. Pénovátz Antal: Hiedelemvilágunk pogány kori emlékei. 
Adalék a szemverés ráolvasásos gyógyításához. Hungaro
lógiai Közlemények, 1976. 28. sz. 43—47.

105. Lábadi Károly: Szlavóniai siratóparódiák. Magyar Képes 
Újság, 1976. febr. 15., 18.

106. Penavin Olga: Halotti búcsúztatók, koldusénekek, 
gyógyító ráolvasások. Hungarológiai Közlemények,
1977. 32. sz. 5 -2 2 .

107. Székely Mária: Regőcei siratok. Magyar Szó -  Dunatáj,
1978. ápr. 5., 6.

108. Székely Mária: Egy telecskai siratóról. Hungarológiai 
Közlemények, 1978. 35. sz. 141-147.
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109. Gyura Julianna: Új hold, új király. Zenta környéki 
ráolvasások. Híd, 1980. 2. sz. 222—240.

110. Silling István: Egy népi imádság Kupuszináról. Hun
garológiai Közlemények, 1981. 46—47. sz. 153—155.

111. Silling István: Kilenc nem kilenc. Kupuszinai ráolvasá
sok. Hungarológiai Közlemények, 1982. 51. sz. 251—
260.

112. Silling István: Archaikus népi imáinkról. Híd, 1983. 9. 
sz. 1077-1084.

113. Csorba Béla: Népi imák. Magyar Szó -  Temerini Újság, 
1984. jan. 12., 3.

114. Jung Károly: Egy ritka .rontóige" és egykorú párhuza
mai. Adatok a funkcióváltás—funkcióvesztés kérdéséhez, 
valamint az invariánsok egyik csoportjának értelmezésé
hez. Híd, 1984. 2. sz. 186-196.

115. Lábadi Károly: Húzik a harangot. Drávaszögi siratóparó
diák. Magyar Képes Újság, 1984. nov. 22., 25.

II. Folklór epika

1. Népballada

116. Penavin Olga: A szlavóniai szigetmagyarság 1. [Betyár- 
ballada is.] Híd, 1950. 11. sz. 795-801.

117. Penavin Olga: Szlavóniai magyar népballadák. Híd, 
1951. 10. sz. 714-724.

118. Bóna Júlia: Szlavóniai magyar népballadák és románcok. 
Híd, 1953. 6 -7 . sz. 463-468.

119. Tóth László: Temerini népballadák és változatok. Híd, 
1953. 11. sz. 745-753.

120. Döme Izra: Fehér László balladája. Magyar Képes Újság,
1953. nov. 1.

121. Penavin Olga: Fejér László balladája [Kórógyi változat]; 
Fejér László története [Vojlovicai változat]. Híd, 1960. 
7 -8 .  sz. 595-599.

122. Burány Béla: ZENTA VIDÉKI NÉPBALLADÁK. Zentai 
Füzetek 8. A Zentai Múzeum kiad., Zenta, 1964. 48.

123. Paksa Katalin: Kálmány Lajos nyomában a Bánátban. A 
Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1970. 
4: sz. 93-107.
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124. Katona Imre—Tripolszky Géza: Három magyar népbal
lada vajdasági változata. A Hungarológiai Intézet Tudo
mányos Közleményei, 1971. 7. sz. 17—38.

125. Burány Béla: Emberek, sorsok, balladák. Két zentai nép
ballada nyomán. A Hungarológiai Intézet Tudományos 
Közleményei, 1971. 7. sz. 39—71.

126. Katona Imre—Pataky András: Kopácsi népballadák. A 
Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1971.
7. sz. 102-131.

127. Matijevics Lajos: Ludasi népballadák. Tanulmányok- 
Studije, 1971. 3. fűz. 229-249.

128. Penavin Olga: Két bánáti székelytelep balladái. Tanulmá- 
nyok/Studije, 1971. 3. fűz. 263—303.

129 Tóth Ferenc: Kálmány Lajos nyomában 1—2. Magyar 
Szó, 1972. nov. 25., 13.; dec. 2., 12.

130. Székely Mária: „Veije meg az isten azt az édesanyát
[A szégyenbe esett lány.] Magyar Szó -  Dunatáj, 1972. 
dec. 27., 7.

131. Pataky András: Az építőáldozat nyomai a Drávaszögben. 
Magyar Képes Újság, 1973. jún. 1., 18.

132. Tóth Ferenc: A házasuló királyfi. Széljegyzetek egy bal
ladatípushoz. Magyar Szó, 1973. aug. 4., 13.

133. Pataky András: Históriás balladák. Magyar Képes Újság,
1973. okt. 15., 17.

134. Katona Imre: Észak-bánáti betyárballadák. A Hun
garológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1973. 15. 
sz. 15—42.

135. Tóth Ferenc: A halálra táncoltatott lány ballada tovább
élése Észák-Bánátban. A Hungarológiai Intézet Tudomá
nyos Közleményei. 1973. 15. sz. 43—57.

136. Pataky András: Szégyenbe esett lány. Magyar Képes 
Újság, 1974. máj. 15., 18.

137. Pataky András: Halálra táncoltatott lány. Magyar Képes 
Újság, 1974. jún. 1., 19.

138. Pataky András: A cséplőgépbe esett lány. Magyar Képes 
Újság 1974. jűl. 1., 17.

139. Pataky András: Olasz rablólovag kopácsi népballadában. 
Magyar Képes Újság, 1974. jűl. 15., 19.

140. Pataky András: Párosított betyárballadák. Magyar Képes 
Újság, 1974. aug. 1., 19.

141. Pataky András: Csali Pista. Magyar Képes Újság, 1974. 
szept. 1., 22.

142. Pataky András: A gyermekgyilkos leányanya. Magyar 
Képes Újság, 1974. szept. 15., 22.

143. Pataky András: A házasuló királyfi. Magyar Képes Újság,
1974. okt. 1., 22.
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144. Tóth Ferenc: Vígballadák és románcok Észak-Bánátban. 
A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1974. 
19-20. sz. 189-227.

145. Tóth Ferenc: KÁLMÁNY LAJOS NYOMÁBAN. Az 
észak-bánáti népballadák élete. Gyűjtötte Katona Imre és 
Tóth Ferenc. A dallamokat lejegyezte és bevezetővel 
ellátta Székely Mária. A Hungarológaiai Intézet kiad., 
Újvidék, 1975. 301.

146. Kovács Illona—Matijevics Lajos: GOMBOSI NÉPBAL
LADÁK. A Hungarológiai Intézet kiad., Újvidék 1975.
81.

147. Matijevics Lajos: Egyszer egy királyfi . . . Egy ismert 
balladánk szabadkai változatáról. 7 Nap, 1975. jan. 31.,
16.

148. Pénovátz Antal: Jaj, de széles, jaj, de hosszú ez az út. 
Pacséron gyűjtött balladák és balladás történetek. Üzenet,
1975. 11. sz. 856-865.

149. Székely Mária: A Kálmány Lajos nyomán gyűjtött észak
bánáti balladák dallamvilága. A Hungarológiai Intézet 
Tudományos Közleményei, 1975. 23—24. sz. 51—77.

150. Penavin Olga: Bácstopolya balladái, balladás történetei, 
balladás dalai. A Hungarológiai Intézet Tudományos 
Közleményei, 1975. 23—24. sz. 79—95.

151. Penavin Olga: KÓRÓGYI (SZLAVÓNIAI) NÉPBAL
LADÁK, BALLADÁS TÖRTÉNETEK, BALLADÁS 
DALOK. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézetének kiad., Újvidék 1976. 96.

152. Katona Imre: Kőmíves Kelemen Szlavóniában és 
Baranyában 1—2. Magyar Képes Újság, 1976. jan. 15.,
19.; febr. l.,2 2 .

153. Lábadi Károly: A halálra táncoltatott lány. Magyar Képes 
Újság, 1976. márc. 1., 19.

154. Szúnyogh Sándor: Egy betyárballada és amit tudnunk kell 
róla. A Csali Pistáról és az Őrségről. Népújság, 1976. dec.
31., 6.

155. Tóth Ferenc: A házasuló királyfi ballada egy újonnan 
gyűjtött variánsa. Hungarológiai Közlemények, 1976.28. 
sz. 49-58.

156. Kalapis Zoltán: Történelmes gyilkosságének. Egy újabb 
kori észak-bánáti ballada cselekményének valós háttere. 
Hungarológiai Közlemények, 1976. 28. sz. 137—157.

157. Bori Imre: Adalék. A Deák Gyuriról szóló ballada 
történetéhez. Hungarológiai Közlemények, 1976. 28. sz. 
159-160.

158. Burány Béla: Kórók és virágok. Népi epikánk perifériá
járól. [Műballada, ponyvaballada.] Híd, 1977. 7—8. sz. 
961-971.



159. Katona Imre: A vadász és a lánya. Egy rejtélyes népbal
lada Várdarócon 1—2. Magyar Képes Újság, 1977. szept.
15., 20.; okt. l.,2 4 .

160. Lábadi Károly: Még egyszer egy ponyvaballadánkról 1—
2. Magyar Képes Újság, 1977. nov. 15., 22.; dec. 1., 22.

161. Kalapis Zoltán: Lappangó szájhagyományok. Újabb kori 
törökbecsei népballadák nyomában 1—9. Magyar Szó,
1977. dec. l.-d e c . 9.

162. Matijevics Lajos: A szabadkai gunaras lány. Üzenet,
1978. 3. sz. 191-192.

1978 163. Katona Imre—Lábadi Károly: Hűtlen házastársak bal
ladáinkban 1 -2 . Magyar Képes Újság, 1978. júl. 1., 23.; 
júl. 15., 23.

164. Tóth Ferenc: A halálra táncoltatott lány. Szajáni népbal
lada Telecskán. Magyar Szó, 1978. okt. 14., 13.

165. Katona Imre—Lábadi Károly: Földrajzi nevek balladáink
ban 1—2. Magyar Képes Újság, 1978. okt. 15., 22.; nov.
1., 18.

166. Katona Imre—Lábadi Károly: Legnépszerűbb balladáink
1 -2 . Magyar Képes Újság,1978. nov. 15.,22.;dec.l., 23.

167. Kalapis Zoltán: Újabb kori törökbecsei népballadák 
nyomában. Hungarológiai Közlemények, 1978. 35. sz. 
96-126.

1979 168. Katona Imre—Lábadi Károly: Császár tömlöcéből szaba
dult úrfiak. Szilágyi és Hajmási. Híd, 1979. 1. sz. 90—
105.

169. Pataky András: Csúzai füzet, 3. [Ballada] Magyar Képes 
Újság, 1979. jan. 15., 20.

170. Katona Imre—Lábadi Károly: A drávaszögi magyar nép
balladák szociológiájához. Kísérlet a szociológiai mód
szer balladakutatásban való alkalmazására. Híd, 1979.11. 
sz. 1363-1372.

1980 171. Kalapis Zoltán: BALLADAÉNEKESEK, MESEMON
DÓK, VÁSÁROSOK. Népismereti riportok. Fórum 
Könyvkiadó, Újvidék 1980. 187.

172. Katona Imre-Lábadi Károly: ERDŐK, MEZŐK, VAD
LIGETEK. Drávaszögi magyar népballadák. A dal
lamokat lejegyezte és rendezte Olsvai Imre. A Fórum 
Könyvkiadó, a Magyar Képes Újság és a Horvátországi 
Magyarok Szövetsége kiad., Újvidék, 1980. 447.

1981 173. Tóth Ferenc: TOPOLYA ÉS KÖRNYÉKE NÉPBAL
LADÁI. A balladákat gyűjtötte Borús Rózsa, Tomik 
Erika, Tóth Ferenc és Vass Éva. A dallamokat lejegyezte 
és a népzenei apparátust Irta Kónya Sándor. A kéziratot 
gondozta és sajtó alá rendezte Jung Károly. A Magyar 
nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete és a 
Fórum Könyvkiadó kiad., Újvidék, 1981. 180.
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174. Katona Imre: Mondjak magának is labodát? [Kovács Júlia 
balladaénekesről.] Magyar Képes Újság, 1981. jan. 1.,
28.

175. Csorba Béla: Nem messze van ide Kismargita. Magyar 
Szó -  Temerini Újság, 1981. ápr. 2., 3.

176. Csorba Béla: Ja j, istenem, hogy kell nekem meghal
nom?’' Magyar Szó -  Temerini Újság, 1981. ápr. 9., 3.

177. Silling István: Kupuszina balladái 1—6. Magyar Szó -  
Dunatáj, 1981. szept. 30. — nov. 4.

178. Matijevics Lajos: Egy jellegzetes nyelvi betét a Halálra 
táncoltatott lány balladában. Hungarológiai Közlemé
nyek, 1981. 46-47 . sz. 129-148.

179. Katona Imre: Lábánál holdvilág, fejénél napsugár. A 
szálláskereső istenségek egy kései emléke Baranyában. 
Hungarológiai Közlemények, 1981. 46—47. sz. 149—
152.

180. Silling István: Kupuszina balladái. A házasuló királyfi. 
Magyar Szó-Dunatáj, 1982. nov. 10., 7.

181. Silling István: Horvát Jánost a csárdában megölték. Egy 
kupuszinai népballada születésének története. Hun
garológiai Közlemények, 1982. 50. sz. 107—113.

182. Burány Béla: Ritka vajdasági magyar népballadák. Híd,
1983. 2. sz. 232-253.

183. Csorba Béla: Téka 1—6. [Temerini népballada-változa- 
tok.] Magyar Szó -  Temerini.Újság, 1983. febr. 17.— 
márc. 17.

184. Tóth László: Temerini népballadák és változatok 1—2. 
Magyar Szó -  Temerini Újság, 1983. márc. 31., 3.; ápr.
7., 3.

185. Csorba Béla: Adalék a ritka vajdaisági magyar népbal
ladákhoz. Híd, 1983.4.-SZ. 523-524.

186. Silling István: Szilágyi népballadák 1—6. Magyar Szó -  
Dunatáj, 1983. júl. 27 .-okt. 19.

187. Kovács Endre: Babos Jancsi balladája. Magyar Szó -  
Dunatáj, 1983. okt. 5., 6.

188. Silling István: Helynevek nyolc országból. Földrajzi 
nevek a kupuszinai népballadákban. Magyar Szó, 1983. 
dec. 3., 15.

189. Katona Imre: Kőmíves Kelemenné „ feltámadása". Ballada 
egy kopácsi kőmíves hűtlen feleségének befalazásáról. 
Magyar Képes Újság, 1984. máj. 23., 25.

190. Katona Imre: Ami drávaszögi balladakötetünkből 
kimaradt. A révészek nótájának várdaróci változata. 
Magyar Képes Újság, 1984. aug. 16., 25.

191. Burány Béla: Mégiscsak zentai! Adalékok a Farkas Julcsa, 
azaz A cséplőgépbe esett lány népballada néhány 
kérdéséhez. Híd, 1985. 7 -8 .  sz. 1034-1040.
Vö. még: 5., 9., 12., 26., 29., 36., 42., 72., 74., 274.
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2. Népmese

192. Beke Ödön: CSALÓKA PÉTER. Katona Imre eredeti
gyűjtése nyomán közli-----.Szikra Kiadó, Bp. 1947. 93.

193. Bácskai népmese. Szerencsés Ferkó. Elmesélte Molnár G. 
Károly (Zenta). Híd, 1949. 5. sz. 262-271.

194. Penavin Olga: A mesék és nótafák nyomában. (Bité apó.) 
Híd, 1952. 4. sz. 230-236.

195. Bóna Júlia: Pap János, a mesemondó. Magyar Képes 
Újság, 1953. 17. sz. 2.

196. Penavin Olga: Juli néni meséi. Híd, 1961. 1. sz. 51—60.

197. Pataky András: Kopácsi népmesék. A Janus Pannonius 
Múzeum Évkönyve, 1964. 205—221.

198. Matijevics Lajos: Égig érő mesefa. (Bácskai népmesék.) 
Tanulmányok/Studije, 1970. 2. fűz. 73—94.

199. Penavin Olga: JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPME
SÉK I. Szerk. Ortutay Gyula. A mesék tipológiai megha
tározását készítette Dömötör Ákos. Akadémiai Kiadó, Bp. 
1971.623.

200. Penavin Olga: SZÉLÖRDÖG. Bácskai népmesék. 
Penavin Olga gyűjtéséből elmesélte a gyerekeknek Jékely 
Zoltán. Móra Könyvkiadó, Bp.—Fórum Könyvkiadó, 
Újvidék, 1971. 151.

201. Bori Imre: Borbély Mihály. A Hungarológiai Intézet 
Tudományos Közleményei 1971. 7. sz. 13—16.

202. Bányai János: A pingált szobák. Kísérlet egy népmese 
struktúrájának leírására. A Hungarológiai Intézet Tudo
mányos Közleményei, 1971. 7. sz. 72—88.

203. Katona Imre: SÁRKÁNYÖLŐ IKERTESTVÉREK. Ko
pácsi népmesék. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1972.
416.

204. Matijevics Lajos: Egy mondókamese tanulságai. Tanul
mány ok/Studije, 1973. 6. fűz. 97—118.

205. Baranyai Schneider Júlia: A Dráva-szög meséi 1—4. 
Magyar Szó -  Dunatáj, 1974. jan. 30.—febr. 20.

206. Bori Imre: Borbély Mihály. Létünk, 1975. 3—4. sz. 46—
53.
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207. Beszédes Valéria: Borbély Mihály meséinek továbbélése. 
Üzenet, 1975. 7. sz. 485-496.

208. PINGÁLT SZOBÁK. Borbély Mihály meséi. Kálmány 
Lajos gyűjtése. Sajtó alá rendezte, az utószót és a jegyze
teket írta Katona Imre. Borbély Mihály életrajzát Bori 
Imre írta. A kiegészítő gyűjtés Beszédes Valéria munkája. 
Fórum Könyvkiadó, Újvidék 1976. 418.

209. Penavin Olga: Erős Teréz meséiből. 7Nap, 1976. jún. 3.

210. Kalapis Zoltán: A bánáti mesemondó. Adalékok Borbély 
Mihály életnyzához. Hungarológiai Közlemények, 1977.
32. sz. 79-99.

211. Beszédes Valéria: JÁVORFÁCSKA. Félszáz szajáni 
népmese. Életjel Könyvek, Szabadka 1978. 169.

212. Beszédes Valéria: Szajáni mesemondók. Üzenet, 1978.3. 
sz. 185-190.

213. Csorba Béla: „Eccé vót égy embér . . .* 1—2. Magyar 
Szó-Temerini Újság, 1980. júl. 3., 3.; júl. 10., 3.

214. Csorba Béla: Miikó királyfi. Magyar Szó -  Temerini 
Újság, 1980. júl. 17., 3.

215. Csorba Béla: Csaba királyfi. Magyar Szó -  Temerini 
Újság, 1980. júl. 24., 3.

216. Csorba Béla: A halott vőleginy. Magyar Szó -  Temerini 
Újság, 1980. júl. 31., 3.

217. Csorba Béla: Bolondos Mihók 1—2. Magyar Szó -  
Temerini Újság, 1980. aug. 7., 3.; aug. 14., 3.

218. Csorba Béla: Meghalt-e a mese? Magyar Szó -  Temerini 
Újság, 1980. aug. 21., 3.

219. Bőrűmre: Móra Ferenc csókái népmeséje. Hungarológiai 
Közlemények, 1980.42-43. sz. 161-163.

220. Penavin Olga: A 170 éves török megszállás nyomai a 
jugoszláviai magyar népmesékben. Üzenet, 1981.12. sz. 
587-593.

221. Beszédes Valéria: írók tanítómestere. Megemlékezés 
Borbély Mihály születésének 100. évfordulójáról. 7Nap,
1982. okt. 8., 12.

222. Csorba Béla: Téka 1—2. [Hazudozó és tréfás mese.] 
Magyar Szó -  Temerini Újság, 1983. ápr. 21., 3.; ápr.
28., 3.

223. Penavin Olga: JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPME
SÉK I. [Az 1971-es gyűjtemény változatlan kiad.] Akadé
miai Kiadó, Bp.—Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1984. 
623.
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224. Penavin Olga: JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPME
SÉK n. A mesék tipológiai meghatározását készítette és a 
jegyzetek bevezetőjét írta Kovács Ágnes. Akadémiai 
Kiadó, Bp.—Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1984., 470.

225. Burány Béla: SZOMJAS A VAKLÓ. Hatvanhat vajdasági 
magyar erotikus mese. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 
1984.134.

226. Katona Imre: A pingált szobák meséjének művelődéstör
téneti háttere. Híd, 1984.2. sz. 181—185.

227. Lábadi Károly: A galamb, a réce meg a lúd. [Demjén 
Kálmán gyűjt, állatmese.] Magyar Képes Újság, 1984. 
nov. 8., 25.

228. Katona Imre: .A világ végéig alhattál volna .,. . * A hősi 
álom a kopácsi népmesékben. Magyar Képes Újság 1985. 
ápr. 4., 12.

Vö. még: 12., 26., 36., 42., 171.

3. Monda, memorat, hiedelemtörténet
229. Katona Imre: Szlavóniai népnyelvi szövegek Szentlászló- 

ról. [Babonás történetek is.] Magyar Nyelvőr, 1946.113.

230. Katona Imre: Népnyelvi gyűjtés — Természetmagyarázó 
hagyományok [Kopácson], Magyar Nyelvőr, 1947.1. fűz.
31.

231. B. Szabó György: Szlavóniai jegyzetek [Kincsmonda 
Harasztiban.] 7Nap, 1950. aug. 2., 3.

232. Kvazimodo István: Rózsa Sándor nyomán a ludasi lápon. 
7Nap, 1954. 18. sz. 12.

233. Penavin Olga: Mátyás-mondák a Vajdaságból. Néprajzi 
Közlemények, 1959. 4. sz. 107-115.

234. Kovács Ágnes: A hat Mátyás-monda . . . [Hozzászólás 
PenavinOlga: Mátyás-mondák a Vajdaságból c. közlemé
nyéhez.] Néprajzi Közlemények, 1959. 4. sz. 115—116.

235. Pataky András: A kopácsiak hiedelme a „vezérhaT-ról. 
Eihnoraphia, 1963. 500—501.

236. Matijevics Lajos: Népi magyarázatok két szabadkai 
víznév keletkezéséről. A Hungarológiai Intézet Tudomá
nyos Közleményei, 1971. 7. sz. 141—147.

237. Matijevics Lajos: Hogyan kerül Mátyás király Rumenká- 
ra? Magyar Szó, 1972. szept. 23., 13.
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238. Matijevics Lajos: Mátyás király Piroson. Magyar Szó,
1972. szept. 24., 21.

239. Bodor Géza: A zentai csata a szájhagyományban. A Hun
garológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1972. 11—
12. sz. 225-230.

240. Baranyai Schneider Júlia: A Dráva-szög mondája 1—2. 
Magyar Szó-Dunatáj, 1974. jan. 16., 6.; jan. 23., 6.

241. Ferenczi Imre: A táltos és garabonciás képzete a jugoszlá
viai magyaroknál. Ethnographia, 1974. 262—275.

242. Ferenczi Imre: Rózsa Sándor és társai. Jugoszláviai 
magyar néphagyományok. Somogyi-könyvtári Műhely, 
1974. 3. sz. 309-320.

243. Gyura Julianna: Boszorkány történetek. A Hungarológiai 
Intézet Tudományos Közleményei, 1974. 19—20. sz. 
173-185.

244. Matijevics Lajos: Angyal Bandi a telecskai szájhagyo
mányban. Tanulmányok/Studije, 1974. 7. fűz. 53—78.

245. Székely Mária: Amint nagy Mátyás király . . . Magyar 
Szó-Dunatáj, 1975. jan. 22., 6.

246. Penavin Olga: Székelykeve népének hitvilága. Természeti 
jelenségekhez fűződő hiedelmek. Magyar Szó, 1975. jűl.
26., 11.

247. Gyura Julianna: 111 babona. Híd, 1975. 8. sz. 705-716.
248. Bosnyák Sándor: A Szlavóniából és Boszniából Majsra 

települt magyarok mondái. A Hungarológiai Intézet 
Tudományos Közleményei, 1975. 23—24. sz. 147—156.

249. Baranyai Júlia: Egy helyi vonatkozású monda. Hogyan 
jutottak Mátyás elé a leány vári panasztevők. In: Baranyai 
Júlia: VÍZBE VESZŐ NYOMOKON. Fejezetek a Dráva- 
szög történetéből. Horvátországi Magyarok Szövetsége, 
Eszék—FórumKönyvkiadó, Újvidék, 1976., 284—293.

250. Matijevics Lajos: A ludasi mocsárvilág történelmi mon
dáiból. 7Nap, 1976. aug. 20., 14.

251. Borús Rózsa: Topolya betyárvilága a szájhagyományban. 
Hungarológiai Közlemények, 1976. 28. sz. 119—133.

252. Lábadi Károly: Mátyás-mondák. Magyar Képes Újság,
1978. okt. 1., 22.

253. Penavin Olga: A betyárvilág emlékezete vidékünkön. 
Hungarológiai Közlemények, 1978. 35. sz. 47—63.

254. Ferenczi Imre: Jugoszláviai magyar hiedelmek, népmon
dák a törökökről és a tatárokról. Néprajz és Nyelvtudo
mány XXII-XXIII. k., 1978-79., 181-224.

255. Bencze Sándor: A váltott gyerök. A szlavóniai sziget- 
magyarság hagyományainak tárházából. Magyar Képes 
Újság, 1979. febr. 15., 29.
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256. Csorba Béla: Lidérccsirke, lidérccsikó. Magyar Szó -  
Temerini Újság, 1979. nov. 8., 3.

257. Csorba Béla: Eredet- és névmagyarázó mondák. Magyar 
Szó -  Temerini Újság, 1979. nov. 15., 3.

258. CsorbaBéla: Táltosok nyomában. Magyar Szó- Temerini 
Újság, 1979. dec. 6., 3.

259. [—]: Vörösmart környéki mondák. Magyar Képes Újság,
1980. jan. 15., 25.

260. Csorba Béla: Egy szemfényvesztő története, avagy P. 
Mátyás viselt dolgai. Magyar Szó -  Temerini Újság,
1980. márc. 13., 3.

261. Maronka János: Kincsek és kincskeresők. A ballagó idő 
nyomában. Magyar Szó -  Topolya és Környéke, 1980. 
nov. 28., 7.

262. Matijevics Lajos: De rossz ló! Két múlt századi monda 
Doroszló nevének eredetéről. Magyar Szó, 1980. dec.
13., 14.

263. Csorba Béla: Temerini hiedelemmondák. Hungarológiai 
Közlemények 1980. 42—43. sz. 111—141.

• 264. Matijevics Lajos—Veselinović-Šulc Magdolna: Mátyás 
király alakja egy mai bácskai mesemondó mondáiban. 
Hungarológiai Közlemények, 1980. 45. sz. 77—89.

265. Bencze Sándor: Beszédes adatok a szlavóniai népmon
dákról. Magyar Szó, 1981. máj. 16., 14.

266. Jung Károly: Doroszló hiedelemvilágához. Híd, 1981. 
10. sz. 1204-1210.

267. Kovács Endre: DOROSZLÓ HIEDELEMVILÁGA. 
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1982. 327.

268. Lóc Lídia: Hiedelemtörténetek. Magyar Szó -  Temerini 
Újság, 1982. febr. 18., 3.

269. Jung Károly [vál., szerk., utószó és bibi.]: JUGOSZLÁ
VIAI MAGYAR FOLKLÓR. A Magyar Nyelv, Irodalom 
és Hungarológiai Kutatások Intézetének kiad., Újvidék, 
1983.350.

270. Jung Károly: Török kincsek hagyománya. Magyar Szó,
1983. okt. 8., 15.

'271. Jung Károly: Ismétlődő elemek a hiedelenmiondákban. 
Magyar Szó, 1983. nov. 12., 15.

272. Demjén Kálmán: Mátyás király és Vörös Márta. [Újra- 
közl. Lábadi Károly.] Magyar Képes Újság, 1984. jan.
12., 25.

273. Jung Károly: Rejtett kincsek nyomában. Magyar Szó,
1984. jan. 21., 15.

274. Katona Imre: Török rabság két fürt szöllőért. Szilágyi és 
Hajmási fogságba esésének története egy kopácsi mondá
ban. Magyar Képes Újság, 1984. ápr. 4., 25.
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275. Jung Károly: A haldokló lélekállatról. Magyar Szó, 1984. 
nov. 24., 15.

276. Jung Károly: A kígyókirály nászajándéka. Magyar Szó,
1984. dec. 29., 15.

Vö. még: 26., 29., 42.

4. Kisepikus műfajok
a) Proverbiumok

277. Vajda S. Zsuzsanna: Feketicsi szólások. A Hungarológiai 
Intézet Tudományos Közleményei, 1971.8. sz. 133—141.

278. Bóna Júlia: Szólások, közmondások, állandósult szókap
csolatok. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közlemé
nyei, 1972. 13. sz. 65-72.

279. Tripolszky Géza: Szólások és szóláshasonlatok a Tisza 
mentén. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közlemé
nyei, 1974. 19-20. sz. 229-244.

280. Patalcy András: Szólásainkról 1—2. Magyar Képes Újság,
1974. febr. 1., 16.; febr. 15., 18.

281. Katona Imre: Ki a Duna vizét issza. Félezer újonnan 
gyűjtött baranyai szólás tanulságai 1—2. Magyar Képes 
Újság, 1976. márc. 1., 18.; márc. 15., 18.

282. Penavin Olga: A proverbiumokról. A jugoszláviai magya
rok szólás- és közmondáskincse alapján. Hungarológiai 
Közlemények, 1979. 39-40. sz. 155-180.

283. Péter Sándor: Szólósaink, közmondásaink. Magyar Szó -  
Temerini Újság, 1980. márc. 6., 3.

284. Matijevics Lajos: Az Ormos-gyűjtemény szólás- és köz- 
mondás-anyagából. Hungarológiai Közlemények, 1980. 
42-43. sz. 157-161.

285. Penavin Olga: Társadalmi ellentétek a közmondásokban 
és szólásokban. Hungarológiai Közlemények, 1980.42—
43. sz. 49-63.

286. Pozsanec Mária: Töredékek Muravidék közmondáskin- 
cséhez. Naptár 1981., Murska Sobota, 1980

287. Csörgits József: Vörösmarti szólások, közmondások 1—
3. Magyar Képes Újság, 1982. jún. 1.—júl. 1.

288. Matijevics Lajos: Nyomon beszél. Finta Julianna szólá
sai. Magyar Sió, 1982. szept. 11., 13.
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289. Silling István: Egyik kutya, másik eb. Kupuszinai szólá
sok és közmondások a kutyáról. Magyar Szó, 1984. jan.
14., 15.

290. Lábadi Károly: Sorba megy, mint Kőben a bíróság. A 
bírói tisztségről, a bírókat emlegető proverbiumc’cról a 
Drávaszögben. Magyar Képes Újság, 1984. ápr. Ír , 25.

291. Lábadi Károly: Szállóigék a drávaszögi proverbkmok- 
ban. Magyar Képes Újság, 1984. szept. 13., 25.

292. Lábadi Károly: Vízivilág a szólásokban. Magyar Képes 
Újság, 1985. febr. 14., 17.

293. Hegedűs Ágnes: A .népi bölcselem közhelyei* avagy 
.nyelvűnk virágai* 1—4. Magyar Szó -  Temerini Újság,
1985. aug. 23.—szept. 12.

Vö. még: 36., valamint Penavin Olga [vál., előszó, bibi.] 
—Bosnyák István [szeik., sorozatbevez.]: JUGOSZLÁ
VIAI MAGYAR NYELVJÁRÁSOK. A Magyar Nyelv, 
Irodalom & Hungarológiai Kutatások Intézetének kiad., 
Újvidék, 1982

b) Találósok

294. Virág Gábor: Kishegy esi találós kérdések. A Hunga
rológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1973. 15. sz.
133-160.

295. Csorba Béla: .Ennyihány birkának . . .' Magyar Szó -  
Temerini Újság, 1981. márc. 5., 3.

296. Lábadi Károly: HOLD LETETTE, NAP FELKAPTA. 
Drávaszögi magyar találósok. A Magyar Képes Újság 
kiad., Eszék, 1982., 171.

c) Anekdoda

297. Tőke István: Mosolygó Tisza mente. Zentai, Zenta 
környéki élcek, népi anekdoták. Híd, 1970.1. sz. 1—21. 
[Melléklet.]

298. Tőke István: Mosolygó Tisza mente. Zentai és Zenta 
környéki népi anekdoták. Üzenet, 1972. 11. sz. 684— 
693.

299. Tőke István: Nagygazdák és cselédek a zentai népi anek
doták tükrében. Létünk, 1975. 3 -4 . sz. 54-73.

300. Burány Béla: Ott, ott, öreganyám! [Erotikus népi anek
doták], ÚjSymposion, 1979. 171-172. sz. 287-288.
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301. Tőke István: MOSOLYGÓ TISZA MENTE. Zentai, 
Zenta környéki élcek, népi anekdoták. [Előszó: Szeli 
István.] Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1983. 294.

302. Szeli István: Élcek, népi anekdoták. [Tőke István 
gyűjtésében.] Híd, 1983. 5. sz. 604—609.

303. Demjén Kálmán: Mátyás és az öreg szántó. [Újraközl. 
Lábadi Károly] Magyar Képes Újság, 1984. febr. 23., 25.

304. Lábadi Károly: Hogyan lett a vízi gödörből kút? Magyar 
Képes Újság, 1984. ápr. 26., 25.

305. Demjén Kálmán: Csúzai anekdoták. [Újraközl. Lábadi 
Károly] Magyar Képes Újság, 1984. okt. 18., 25.

5. Népi írásbeliség

306. Pénovátz Antal: .Márkus Antal vőfélykönyve". A Hun
garológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1975. 23— 
24. sz. 157-165.

307. Király Rózsa füzetei. Levelek Brazíliába 1—2. Híd, 1977. 
6. sz. 780-789.; 9. sz. 1114-1125.

308. Németh István: Egy-két szó Király Rózsáról. Híd, 1977. 
6. sz. 789-791.

309. Németh István: Egy ház, egy világ. [Király Rózsa 
füzetei.] Híd, 1977. 9. sz. 1125-1126.

310. Balázs Mátyás: A letűnt pásztorvilág. Híd, 1979. 3. sz. 
356-366.

311. Bori Imre: Egy .naiv" életíró. [Balázs Mátyás.] Híd,
1979. 3. sz. 353-356.

312. Penavin Olga: A realisztikus folklór egy terméke. Dóra 
Emil verses beszámolója katonáskodásáról. Hungaroló
giai Közlemények, 1980. 45. sz. 37—75.

313. Kalapis Zoltán: Katona József időszámítási könyve. Hun
garológiai Közlemények, 1982. 50. sz. 91—106.

314. ZabosnéGeletaPiroska: ÍGY ZAJLOTT AZ ÉLETEM. 
A szöveget gondozta és sajtó alá rendezte dr. Burány Béla. 
[Utószó: Jung Károly] Fórum Könyvkiadó, Újvidék,
1983. 262.

315. Burány Béla: A földközeliség élménye. Zabosné 
Geleta Piroska: .így zajlott az életem" című könyvéről — 
utólag, a sajtó alá rendező szemével. Magyar Szó, 1984. 
ápr. 7., 15.

Vö. még: 16., 24., 25., 36., 169.



III. Szokásköltészet, 
színjátékszerű népszokások

1951

1953
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1973
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316. Penavin Olga: Kórógyi lakodalom. Híd, 1951. 6. sz. 
445-454.

317. Bóna Júlia: Lakodalmi szokások. 7Nap, 1951. 8. sz. 8.

318. Degrel, Stevan: Narodni običaji Čango Madara u Voj- 
lovici kod Pančeva. Rád Vojvodanskih muzeja, Növi Sad, 
1953.200-201.

319. Bóna Júlia: Lakodalmi szokások Harasztiban. Híd, 1954. 
7 -8 .  sz. 374-377.

320. Király Ernő: Pokladno veselje kod Madara u Vojvodini. 
RÁD IX KONGRESA FOLKLORISTA JUGOSLAVIJE 
1962. Sarajevo, 1963. 383-390.

321. Körmöd Erzsébet —Szabó Jolán: Halotti szokások Zentán 
[I.] A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 
1970.2. sz. 104-112.

322. Botka János—Matijevics Lajos—Penavin Olga: Székely- 
kevei betlehemes játék. Bukovinai hagyomány. A Hun
garológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1970. 3. sz. 
107-120.

323. Penavin Olga: Az elveszettnek hitt, de megtalált regös
ének. Magyar Szó, 1972. júl. 8., 7.

324. Kiss Lajos: Köszöntők ajugoszláviai magyar népzenében. 
A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1972.
11-12. sz. 43-84.

325. Bóna Júlia: Néphagyományok. Szlavóniai nyelvjárású fal
vak. [Lakodalmi szokásköltészet is.] A Hungarológiai 
Intézet Tudományos Közleményei, 1972. 11—12. sz. 
231-251.

326. Pataky András: Szokások és a régmúlt. [Lakodalmi 
szokások Kopácson.] Magyar Képes Újság, 1973. febr.
1., 18.

327. Penavin Olga: . Lakodalom aggodalom'. Lakodalmi szo
kások a szlavóniai magyaroknál régen és most. A Hun
garológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1973. 15. 
sz. 71-86 .

328. Burány Béla: A disznótori kántálások Zentán. Híd, 1974.
10. sz. 1151-1175.

329. Tőke István: Ijujujú, lakodalom! Magyar Szó -  Tisza- 
vidék, 1974 dec. 25., 11.
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330. Katona Imre: Jeles napok és ünnepi szokások maradványai 
Észak-Bánátban. Beszámoló egy felderítő jellegű gyűjtés
ről. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 
1974. 19-20. sz. 23-51.

331. Gunda Béla: Folklore-gyűjtés a Szerémségben. A Hun
garológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1974. 19—
20. sz. 53—68.

332. Pénovátz Antal: A karácsonyi ünnepkör szokásai, hiedel
mei Pacséron. A Hungarológiai Intézet Tudományos 
Közleményei, 1974. 19-20. sz. 77-82.

333. Sinkovits Ferenc: Csantavéri falusi lakodalom a kurjantók 
tükrében. A Hungarológiai Intéztet Tudományos Közle
ményei, 1974. 19-20. sz. 83-138.

334. Penavin Olga: Betegség, halál és temetés Szlavóniában. A 
Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1974. 
19-20. sz. 139-151.

335. Bóna Júlia: Halotti szokások a szlavóniai nyelvjárás terü
letén. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei,
1974. 19-20. sz. 153-157.

336. Körmöd Erzsébet—Szabó Jolán: Halotti szokások Zen
tán. [II.] A Hungarológiai Intézet Tudományos Közle
ményei, 1974. 19-20. sz. 159-172.

337. Schram Ferenc: Reformkori népszokások a Vajdaságból. 
A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1974. 
19-20. sz. 247-255.

338. Borús Rózsa: Adatok a régi farsangokról 1—2. Magyar 
Szó- Topolya és Környéke, 1975. febr. 9., 6.; febr. 16., 
6.

339. Lábadi Károly: Drávaszögi lakodalom 1—7. Magyar 
Képes Újság, 1975. júl. 15.-nov. 1.

340. Burány Béla: Adalékok a jeles napok népszokásainak 
megismeréséhez. A betlehemezés Zentán és vidékén. Híd,
1975. 8. sz. 717-745.

341. Tóth Ferenc: A néphit és népszokások rendszere Ünnény- 
házán a szerelemtől a keresztelőig. A Hungarológiai Inté
zet Tudományos Közleményei, 1975. 23—24. sz. 
119-145.

342. Papp György: A betlehemes játék hagyománya Észak- 
Vajdaságban. Tanulmányok/Studije, 1975. 8. fűz. 93— 
122.

343. Ujváry Zoltán: A farsang temetése a hertelendyfalvi szé
kelyeknél. A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közlönyei 
XXV., 1975. 60-65.

344. Székely Mária: .Ez új évnek első napján*. Magyar Szó -  
Dunatáj, 1976. jan. 7., 7.

345. Tóth Ferenc: Téli népszokások Észak-Bánátban. 7 Nap,
1976. jan. 9., 17.

346. Borús Rózsa: Disznótor. Népi hagyományaink nyomában. 
Magyar Szó-Topolya és Környéke, 1976. jan. 11., 2.
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347. Jung Károly: Gombos néphagyományai I. A születéssel 
kapcsolatos népszokás- és hiedelemvilág 1. Hungaroló
giai Közlemények, 1976.28. sz. 11—35.

348. Varga Sándor: Gergely-járás [Göntérházán]. Naptár '77. 
1976.101-107.

349. Jung Károly: Gombos néphagyományai I. A születéssel 
kapcsolatos népszokás- és hiedelemvilág 2. Hungaroló
giai Közlemények, 1977. 32. sz. 23—49.

350. Jung Károly: AZ EMBERÉLET FORDULÓI. Gombosi 
népszokások. [Utószó: Voigt Vilmos]. Fórum Könyv
kiadó, Újvidék, 1978. 329.

351. Tóth Ferenc: Farsangi népszokások az újabb közép-bánáti 
gyűjtések fényében. Hungarológiai Közlemények, 1978.
35. sz. 135-140.

352. Tóth Ferenc: Farsangi mulatságok. Szokások és doku
mentumok. Magyar Szó, 1979. febr. 24., 18.

353. Bencze Sándor: A szlavóniai szigetmagyarság hagyomá
nyának tárházából 1—5. [Lakodalmi szokások is.] Ma
gyar Képes Újság, 1979. jún. 1.—okt. 1.

354. Burány Béla: Regösének-töredékek az észak-bánáti fal
vakban. Híd, 1979 9. sz. 1086-1095.

355. Hegedűs Ágnes: Téli népszokások. Betlehemezés. 
Magyar Szó- Temerini Újság, 1980. jan. 10., 3.

356. Lábadi Klára: Köszöntők az Alfalukban. Évkönyv, 2. fűz., 
1980.235-245.

357. Borús Rózsa: TOPOLYA NÉPSZOKÁSAI. A Magyar 
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének 
kiad., Újvidék, 1981.186.

358. Magyar László: Egy régi bácskai pohárköszöntő. Magyar 
Szó, 1981. júl. 11., 14.

359. Lábadi Károly: Éva napi köszöntő Laskóról. Magyar 
Képes Újság, 1982. jan. 1., 30.

360. Csorba Béla: A disznótorok költészete. Magyar Szó -  
Temerini Újság, 1982. dec. 9., 3.

361. Ferenczi Imre: Drávaszögi és szlavóniai népszokások. 
NÉPRAJZI TANULMÁNYOK DANKÓ IMRE TISZ
TELETÉRE. Debrecen, 1982.903-942.

362. Lábadi Károly: Farsangi játékok és alakoskodók. Magyar 
Képes Újság, 1984. márc. 1., 25.

363. Tripolszky Géza: Farsangi szokások. Tél és tavasz küz
delme. Termékenységvarázslás. Magyar Szó, 1985. febr.
16., 17.
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364. Jung Károly: A hegedősök utódairól. [Lakodalmi szoká
sok.] Magyar Szó, 1985. aug. 24., 14.

364/a Tripolszky Géza: Disznótor. Magyar Szó, 1985. dec. 25.,
17.

Vö. még: 12., 22., 23., 30., 35., 36., valamint a Mágikus 
és halotti líra vonatkozó tételeit (95—115.)

IV. Folklorizálódás és folklorizmus

365. Bori Imre: Népiességünk változatai. Híd, 1971. 7—8. sz. 
839-853.

366. Bori Imre [vál., utószó, jegyz.]: FÖLD ÉS MAG. [Móra 
István, Novoszel Andor, Kristály István és Cziráky Imre 
vál. elbeszélései.] Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1971.
399.

367. Penavin Olga: Petőfi a jugoszláviai magyarok emlékeze
tében. Tanulmányok/Studije, 1972. 4. fűz. 119—139.

368. Tóth Ferenc: A közösség válogató szűrője. [Petőti-versek 
folklorizálódása.] A/agyar Szó, 1974. máj. 4., 11.

369. Pataky András: Zács Klára. Magyar Képes Újság, 1974. 
jún. 15., 18.

370. Székely Mária: Dobai István emléke. [Folklorizálódott 
panaszdal.] Majgyar Szó-Dunatáj, 1975. szept. 10., 7.

371. Tóth Ferenc: Ujabb adatok Petőfi Alkujának folklorizá- 
ciójához. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közlemé
nyei, 1975. 23-24 . sz. 41-49.

372. Tripolszky Géza: A Tisza-vidék népélete Móra István 
írásai tükrében. A Hungarológiai Intézet Tudományos 
Közleményei, 1975. 23-24 . sz. 199-213.

373. Katona Imre: Petőfi nem alkuszik. Nagy költőnk egy 
népdallá vált verse Baranyában. Magyar Képes Újság,
1976. jan. 1., 18.

374. Lábadi Károly: Petőfi Alkuja Baranyában. Magyar Képes 
Újság, 1976. máj. 15., 18.

375. Katona Imre: .Baranyába' Kő vidékin . . . "  Mutatványa 
Baranyában kedvelt népies műdalokból 1—2. Magyar 
Képes Újság, 1976. szept. 1., 19.; szept. 15., 21.

376. Katona Imre: .Megkövetem a nagyságos vármegyét". 
Szakáll Lajos 1843-ból való versének maradványa a 
haraszti szóhagyományban 1—2. Magyar Képes Újság,
1977. jan. 1., 22.; jan. 15., 20.
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377. Bodor Anikó: Egy trubadúrdal és népzenei emlékei. Híd,
1979. 2. sz. 202-234.

378. Katona Imre: Sírás — nevetés. Bornemisza Péter egy pap
csúfoló történetének négy évszázados fennmaradása a las- 
kói szájhagyományban. Magyar Képes Újság, 1984. jún.
7., 25.

379. Katona Imre: .Siralmas volt nékem világra szület
nem. . . " Dobai István háromszáz éves énekének fenn
maradása Szlavóniában 1—2. Magyar Képes Újság, 1984. 
szept. 27., 25.; okt. 4., 25.

380. Csorba Béla: Két folklorizálódott Petőfi-vers helyi vál
tozata. Magyar Szó -  Temerini Újság, 1985. júl. 4., 3.

381. Csorba Béla: Egy Ady-motívum eredete után kutatva . . . 
1—2. Magyar S zó - Temerini Újság, 1985. júl. 25., 3.; 
aug. 1., 3.

Vö. még: 29., 36.

V. A jugoszláviai magyar népköltészet 
egybevető vizsgálata

382. Pataky András: Népballadák a magyar—délszláv együtt
élésből. Magyar Képes Újság, 1972. nov. 1., 19.

383. Matijevics Lajos: Gombos kétnyelvű népdalai. Együtt
élésünk újszerű népköltési termékei. Magyar Szó, 1973. 
febr. 3., 11.

384. Tóth Ferenc: Irodalom, népköltészet, nyelvkeverés. A 
.kétnyelvű népdalok" csak dokumentum-értékűek. Ma
gyar Szó, 1973. febr. 10., 13.

385. Dudás Károly: Sár került a tiszta forrásvízbe. Még egy
szer a gombosi .népdalokról". Magyar Szó, 1973. febr.
24., 13.

386. Matijevics Lajos: Még a dokumentumokra is fel kell 
figyelnünk! Miért nem maradhatnak bezárva a vegyes 
nyelvű szövegek? Magyar Szó, 1973. márc. 3., 11.

387. Burány Béla: Egy szerb dallam a vajdasági magyar gyer
mekdalokban. A Hungarológiai Intézet Tudományos 
Közleményei, 1973. 15. sz. 59—68.

388. Bori Imre: Egy kaj-horvát daloskönyv magyar eredetű 
verseiről. Tanulmányok/Studije, 1973. 6. fűz. 33—49.
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389. Matijevics Lajos: A gerlice rigmusa Marko királyról. 
Marko Kraljević az újabb magyar népköltési szövegek
ben. Magyar Sió, 1974. júl. 20., 11.

390. Dömötör Tekla: A szentiváni tűzgyújtás szokásának inter- 
etnikus kutatásához. A Hungarológiai Intézet Tudomá
nyos Közleményei, 1974. 19—20. sz. 69—75.

391. Veselinović-šulc Magdolna: A magyar és délszláv nép
mese motívumai és elemei a bácskai ruszinok népme
séiben. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közle
ményei, 1975.23-24. sz. 189-197.

392. Veselinović-šulc Magdolna—Matijevics Ltyos: Egy ma
gyar mesemondó szövegei Márkó királyról. Hungaroló
giai Közlemények, 1978. 35. sz. 65—83.

393. Jung Károly: Gondolatok a magyar—délszláv egybevető 
néphiedelem- és mitológia-kutatás kapcsán. Ethnogra- 
phia, 1981.142-147.

394. Bodor Anikó: Közös hexachord dallamok magyar és szerb 
nyelvterületen. Hungarológiai Közlemények, 1981.46—
47. sz. 103-127.

395. Jung Károly: A Guntram-monda új magyar nyelvű válto
zata. Egy nemzetközi mondaszüzsé elterjedésének és 
egybevető vizsgálatának kérdéséhez. Híd, 1982. 11. sz. 
1286-1301.

396. Jung Károly: „Fa rázzo a földet, föld rázzo a vizet, a víz 
rázzo az ördögöt. ’ Egy szerelmi varázsló eljárás és ráol
vasástípus pannon-balkán összefüggésének kérdéséhez. 
HU, 1984.5. sz. 723-739.

397. Jung Károly: Kanczafia Miklós alias MiloS Kobilić. Ma
gyar Szó, 1985. szept. 21., 17.

Vö. még: Interetnikus kapcsolatok a folklórban és 
népköltészetben [Magyar — délszláv kapcsolatok álta
lában]. In: Bosnyák István [szerk., bev. utószó] — 
Veselinović-Šulc Magdolna [vál.]: DÉLSZLÁV—MA
GYAR IRODALMI KAPCSOLATOK I. A Magyar 
nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének 
kiad., Újvidék, 1982.261-299.
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1. Bibliográfiák

398. M. Bóna Júlia—Rajkó Nikolity—Vilko Novak: Magyar 
néprajzi irodalom Jugoszláviában 1945—1955. IndexEth- 
nographicus, 1956. 2. sz. 134—142.

399. Katona Pál: Jugoszlávia népeire és nemzetiségeire, 
valamint Magyarország határmenti vármegyéire vonat
kozó néprajzi írásoknak mutatója [az Ethnographia 
1890-1963; a Híd, 1934-1945 és 1945-1963, a Kalan
gya 1932—1944, A Néprajzi Múzeum Értesítője 1900— 
1916, 1926-1943, és 1954-1963 évfolyamaiból] 
Kézirat, 1963. 87.

400. Sándor István: A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY 
BIBLIOGRÁFIÁJA 1945-1954. Akadémiai Kiadó, Bp.
1965., 463.

401. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR FOLYÓ
IRATOK ÉS LAPOK 1968. ÉVI MAGYAR IRODA
LOMTÖRTÉNETI REPERTÓRIUMA. A Hungaroló
giai Intézet Bibliográfiai Füzetei 1. Újvidék, 1970. 31.

402. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR FOLYÓ
IRATOK ÉS LAPOK 1969. ÉVI MAGYAR IRODA
LOMTÖRTÉNETI REPERTÓRIUMA. A Hungaroló
giai Intézet Bibliográfiai Füzetei 2. Újvidék, 1970. 31.

403. Sándor István: A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY 
BIBLIOGRÁFIÁJA 1955-1960. Akadémiai Kiadó, Bp. 
1971. 739.

404. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODA
LOM 1970. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA. A Hungarológiai 
Intézet Bibliográfiai Füzetei 4. Újvidék, 1971. 42.

405. Csáky Sörös Piroska: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR 
KÖNYV 1945-1970. Fórum Könyvkiadó, Újvidék,
1973. 570.

406. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODA
LOM 1971. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA. A Hungarológiai 
Intézet Bibliográfiai Füzetei 5. Újvidék, 1974. 53.

407. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODA
LOM 1972. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA. A Hungarológiai 
Intézet Bibliográfiai Füzetei 6. Újvidék, 1974. 64.

408. Matijevics Lajos: A mai Jugoszlávia területére vonatkozó 
cikkek a Magyar Nyelvőrben, 1872—1972-ig. Létünk,
1974. 4. sz. 96-176.
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409. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODA
LOM 1973. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA. A Hungarológiai 
Intézet Bibliográfiai Füzetei 7. Újvidék, 1975., 52.

410. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODA
LOM 1974. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA. A Hungarológiai 
Intézet Bibliográfiai Füzetei 8. Újvidék, 1975. 57.

411. Matijevics Lajos: A mai Jugoszlávia területére vonatkozó 
cikkek a Magyar Nyelvben, 1905—1975. Létünk, 1976. 
3 -4 .  sz. 117-141.

412. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODA
LOM 1975. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA. Bibliográfiai Füze
tek 9. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kuta
tások Intézete kiad., Újvidék 1977., 61.

413. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODA
LOM 1976. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA. Bibliográfiai Füze
tek 10. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Ku
tatások Intézete kiad., Újvidék, 1978. 65.

414. S. Gémes Magda: A magyar néprajztudomány bibliog
ráfiája, 1977. Hungarológiai Értesítő, 1979. 331—355.

415. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODA
LOM 1977. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA. Bibliográfiai Füze
tek 11. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Ku
tatások Intézete kiad., Újvidék, 1979. 59.

416. S. Gémes Magda: A magyar néprajztudomány bibliog
ráfiája, 1978. [Pótlásokkal az 1977. évi bibliográfiához.] 
Hungarológiai Értesítő, 1980., 383—435.

417. Újhelyi Tibomé: SZLAVÓNIA NÉPZENÉJE. Eötvös 
Károly Megyei Könyvtár kiad., Veszprém, 1980.

418. S. Gémes Magda: A magyar néprajztudomány bibliog
ráfiája, 1979. [Pótlásokkal az 1978. évi bibliográfiához.] 
Hungarológiai Értesítő, 1981. 1—2. sz. 169—228.

419. S. Gémes Magda: A magyar néprajztudomány bibliog
ráfiája, 1980. [Pótlásokkal az 1979. évi bibliográfiához.] 
Hungarológiai Értesítő, 1982. 1—4. sz. 539—588.

420. Tátrai Zsuzsanna: MUTATÓ AZ ETHNOGRAPHIA 
(. . .) 1940-1969. (. . .) ÉVFOLYAMÁHOZ. Akadé
miai Kiadó, Bp. 1982. 374.

421. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODA
LOM 1978. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA. Bibliográfiai Füze
tek 12. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Ku
tatások Intézete kiad., Újvidék, 1982. 70.
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422. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODA
LOM 1979. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA. Bibliográfiai Füze
tek 13. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Ku
tatások Intézete kiad., Újvidék 1982. 76.

423. S. Gémes Magda: A magyar néprajztudomány bibliog
ráfiája, 1981. Hungarológiai Értesítő, 1983. 1—2. sz. 
195-263.

424. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODA
LOM 1980. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA. Bibliográfiai Füze
tek 14. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Ku
tatások Intézete kiad., Újvidék, 1983. 60.

425. Káich Katalin: AZ INTÉZETI KIADVÁNYOK REPER
TÓRIUMA 1968—1983. A hungarológiai és kompara- 
tisztikai kutatások jugoszláviai bibliográfiája 1. [Bev. 
Bosnyák István] A Magyar Nyelv, Irodalom és Hun
garológiai Kutatások Intézete kiad., Újvidék, 1983. 98.

426. Jung Károly: A jugoszláviai magyar néprajzkutatás 
válogatott irodalma. In: Jung Károly [vál., szerk., 
utószó]: JUGOSZLÁVIAI MAGYAR FOLKLÓR. A 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások 
Intézete kiad., Újvidék 1983., 339—344.

427. Penavin Olga: A szerző folklorisztikai munkáinak jegy
zéke. In: Penavin Olga: NÉPRAJZI TANULMÁNYOK. 
[Vál. Matijevics Lajos, szerk. Bosnyák István.] A Magyar 
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete 
kiad., Újvidék, 1983. 321-323.

428. S. Gémes Magda: A magyar néprajztudomány bibliog
ráfiája, 1982. Hungarológiai Értesítő, 1984. 1—2. sz. 
181-240.

429. Csáky S. Piroska: A FÓRUM KÖNYVKIADÓ BIBLI
OGRÁFIÁJA 1957—1983. Fórum Könyvkiadó, Újvi
dék, 1984. 557.

430. FILOZOFSKI FAKULTÉT 1954-1984. Bibliografije. 
Institut za madarski jezik, književnost i hungarološka 
istraživanja. [A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungaroló
giai Kutatások Intézete munkatársainak vál. bibliográfiá
ja.] Növi Sad, 1984. 655-797.

431. Csányi Erzsébet: A délszláv—magyar kapcsolattörténeti 
kutatások válogatott bibliográfiája. In: Bosnyák István 
[szerk., bev., utószó] — Veselinović-Šulc Magdolna 
[vál.]: DÉLSZLÁV-MAGYAR IRODALMI KAPCSO
LATOK II. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézete kiad., Újvidék, 1984. 329—334.
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432. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODA
LOM 1981. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA. Bibliográfiai Füze
tek 15. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Ku
tatások Intézete kiad., Újvidék, 1984. 63.

433. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODA
LOM 1982. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA. Bibliográfiai Füze
tek 16. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Ku
tatások Intézete kiad., Újvidék, 1984. 74.

434. S. Gémes Magda: A magyar néprajztudomány biblio
gráfiája, 1983. Hungarológiai Értesítő, 1985. 1—2. sz. 
185-242.

435. S. Gémes Magda: A magyar néprajztudomány bibliog
ráfiája, 1984. Hungarológiai Értesítő, 1986. 1—2. sz. 
2 H —272.

436. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODA
LOM 1983. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA. Bibliográfiai Füze
tek 17. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Ku
tatások Intézete kiad., Újvidék, 1986. 154.

437. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODA
LOM 1984. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA. Bibliográfiai Füze
tek 18. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Ku
tatások Intézete kiad., Újvidék 1987. 102.

438. Pastyik László: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODA
LOM 1985. ÉVI BIBLIOGRÁFIÁJA. Bibliográfiai Füze
tek 19. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Ku
tatások Intézete kiad., Újvidék, 1989. 107.

2. Kutatók

Bartók Béla
439. Szöllősy Vágó László: Bartók horgosi gyűjtésének hát

tere. Létünk, 1981. 3—4. sz. 563—567.
440. Papp György: Bartók Horgoson. Híd, 1981. 12. sz. 

1508-1516.
441. Kalapis Zoltán: A Bartók család bánáti kapcsolatai. Hun

garológiai Közlemények, 1981. 46—47. sz. 71—101.

Bellosits Bálint, Costa János, Margalits Ede
442. Herceg János: Dávid hegedűje. [ -----, -— , ----- .népraj

zi munkásságáról]. Magyar Szó -  Dunatáj, 1973. szept.
5., 6.

Borenich Hugó
443. Kovács Irén: In memóriám Borenich Hugó (1907—1983). 

Évkönyv, 1983. 113-116.



Cziráky Gyula
444. Herceg János: Gombosi népdalok [-----Bács-Bodrogh

vármegyei Bogojeva és Gombos múltja, 1899. c. 
könyvéről]. Magyar Szó-Dunatáj, 1973. máj. 9., 6.

Döme Dezső Izrael
445. Bencze Sándor: Egy éve hunyt e l -----. Magyar Szó -

Dunatáj, 1976. febr. 25., 7.

Kálmány Lajos
446. Majtényi Mihály: Elfelejtett régi nóták. 7Nap, 1951.46. 

sz. 10.
447. Katona Imre: Kálmány Lajos, a szegedi és a vajdasági 

magyar népköltészet legnagyobb gyűjtője. Híd, 1965. 9. 
sz. 1118-1126.

448. Bori Imre: Kálmány Lajos emlékéért. Magyar Szó, 1969. 
dec. 28., 15.

449. Tóth Ferenc: Kálmány Lajos és Borbély Mihály talál
kozása. Magyar Szó, 1973. jan. 20., 13.

450. Katona Imre—Tóth Ferenc: Emlékezés Kálmány Lajosra 
és Borbély Mihályra. Magyar Szó, 1973. jan. 21., 21.

451. Beszédes Valéria: Kálmány Lajosés meséi. Üzenet, 1975.
11. sz. 851-855.

Vö. még: 85., 145.

Kiss Lajos
452. Bori Imre: Kiss Lajos emlékezete. 7Nap, 1982. máj. 28.,

13.
453. Herceg János: A vajdasági magyar népdal törvényhozója. 

Dr. Kiss Lajos 1900-1982. Üzenet, 1982. 6. sz. 3 2 8 - 
329.

454. Rajeczky Benjámin: Búcsú Kiss Lajostól (1900—1982). 
Ethnographia, 1983. 1. sz. 149—152.

Tóth Ferenc
455. Jung Károly: In memóriám Tóth Ferenc 1940—1980. 

Magyar Szó, 1980. okt. 11., 8.; Hungarológiai 
Közltmények 1980. 45. sz. 143—144.

456. Bori Imre: In memóriám Tóth Ferenc. 7 Nap, 1980. okt.
17., 15.

457. Kenyeres Kovács Márta: Életeleme volt a szeretet. Tóth 
Ferenc halálára. Üzenet, 1980. 11. sz. 621.



1948

1951

1952

1953 

1961

1964

1965

1968

1971

458. Kiss Mária: Tóth Ferenc (1940-1980). Néprajzi Hírek,
1980. IX. 115.

Tőke István
459. [—]: In memóriám Tőke István 1921—1983. Magyar Szó

-  Tiszavidék, 1983. febr. 11., 7.

Wlislocki Henrik
460. Herceg János: Tudós a csendőrségen. [ -----  1890. évi

bácskai gyűjtéséről] Magyar Szó -  Dunatáj, 1973. jan. 
10., 6.

3. Kutatások, kiadványok

461. k. z.: A vajdasági magyar folklór kérdése. Magyar Szó, 
1948. márc. 19., 5.

462. s. j . : Megindul a falukutatás magyarlakta vidékeinken [a 
Vajdasági Kultúrszővetség Magyar Osztálya szervezésé
ben]. Magyar Szó, 1951. jan. 17., 4.

463. Herceg János: Emlékeinkről. . .  In: MAGYAR ÜNNE
PI JÁTÉKOK, PALICS 1952. Testvériség-Egység 
Könyvkiadó Vállalat, Noviszád, 1952. 19—36.

464. Sulhóf József: Díszek, dalok, táncok, in: MAGYAR 
ÜNNEPI JÁTÉKOK, PALICS 1952.1. m. 69-93.

465. Bóna Júlia: A magyar néprajzi gyűjtő-kutatómunka 
kérdése nálunk 1949—1953-ig. Híd, 1953. 2. sz. 126-
131.

466. P.[enavin] 0.[lga]: Beszámoló a Magyar Tanszék nép
nyelvi és néprajzi gyűjtő pályázatáról. Híd, 1961. 4. sz. 
388-389.

466/a Penavin Olga: Beszámoló a népnyelvi és néprajzi 
gyűjtőpályázatról. Magyar Szó, 1964. márc. 17., 9.

466/b Penavin Olga: A néprajzi tanulmányok sorsa. [A publi
kálás nehézségei nálunk.] 7Nap, 1965. márc. 12., 13.

466/c Király Ernő: Népzenei gyűjtemény a vajdasági múzeum
ban. 7 Nap, 1965. jún. 11., 12.

467. Bori Imre: Szellemi értékeink. Bevezető egy cikksorozat
hoz. Magyar Szó, 1968. szept. 15., 17.

468. Bori Imre: Bevezető. In: IDŐ, IDŐ, TAVASZIDŐ. A 
jugoszláviai magyarság népköltészetéből. Fórum Könyv
kiadó, Újvidék, 1971. 3 -2 6 .
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469. Kósa László: Magyar néprajzi kutatások Jugoszláviában. 
Néprajzi és településtörténeti áttekintés. A Hungarológiai 
Intézet Tudományos Közleményei, 1972. 11—12. sz. 5—
24.

470. Penavin Olga: A népi tudás, a népi hagyományok gyűj tése 
a felszabadulás után a jugoszláviai magyarság körében. 
Ütünk, 1973. 6. sz. 61-74.

471. Katona Imre: Magyar folklórkutatás Jugoszláviában. 
Forrás, 1974. 11. sz. 44-47 .

472. Burány Béla: Szíves szakmai vendégvezető [a zentai 
folklórkutatáshoz]. Híd, 1975. 8. sz. 703-704.

473. Bori Imre: Mérleg. [Népköltészetkutatásunké, 1976-ban] 
Hungarológiai Közlemények, 1976. 28. sz. 5—9.

474. Szentmihályi Imre: HETES ÉS LENDVAVIDÉK 
NÉPRAJZI SAJÁTOSSÁGAI. A Zala megyei Levéltár 
kiad., Zalaegerszeg, 1977. 72.

475. Katona Imre: Hallották-e hírét? . . . Újonnan megjelent 
magyar nyelvű népköltési gyűjtemények Jugoszláviában. 
Forrás, 1978. 12. sz. 79-83.

476. Gunda Béla: Magyar népköltészeti kutatások Jugoszlá
viában. Alföld, 1979. 3. sz. 48-51 .

477. Katona Imre: Néprajzi útikalauz V. A Duna és Dráva 
mente magyar népcsoportjai [Drávaszög és Szlavónia is]. 
Forrás, 1979. 5. sz. 91—96.

478. Katona Imre: Néprajzi útikalauz VI. A Duna és Dráva 
mente magyar népművészete, népszokásai. Forrás, 1979.
6. sz. 90-96 .

479. Katona Imre: Néprajzi útikalauz IX. Jászság, Kiskunság, 
Viharsarok, Bácska, Temesköz. Forrás, 1979.9. sz. 56—
63.

480. Kósa László: A szlavóniai magyarok társadalmi és kul
turális élete. Alföld, 1979. 12. sz. 86-90.

481. Tóth Ferenc: A jugoszláviai magyar folklórkutatás 
eredményei és feladatai. In: AII. BÉKÉSCSABAI NEM
ZETKÖZI NÉPRAJZI NEMZETISÉGKUTATÓ KON
FERENCIA ELŐADÁSAI. Bp.—Békéscsaba, 1981. 2. 
köt. 507-514.

482. Bori Imre: A jugoszláviai magyar folklórkutatás ered
ményei és szerepe a jugoszláviai magyarok kultúrájában. 
Artes Populares, 1982. 8. k. 202—216.

483. Jung Károly: Népköltészeti gyűjtemények a Vajdaságban. 
Honismeret, 1982. 1. sz. 61—62.
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484. Voigt Vilmos: Magyar folklórkiadványok a szomszédos 
országokban. Valóság, 1983. 9. sz. 103—107.

485. Katona Imre: Magyar néprajzi kutatások Jugoszláviában. 
Forrás, 1983. 10. sz. 75-89.

486. Katona Imre: Magyar néprajzi kutatások Jugoszláviában. 
In: Máténé Szabó Mária Rózsa: A HATÁRAINKON 
KÍVÜLI MAGYAR NÉPRAJZI KUTATÁSOK. TIT, 
Bp. 1984. 25-65 .

487. Katona Imre: Magyar néprajzi kutatások Jugoszláviában 
(1970;—1982). In: A HAGYOMÁNYOS MŰVELTSÉG 
TOVÁBBÉLÉSE. Az I. magyar—jugoszláv folklór kon
ferencia előadásai. MTA Néprajzi Kutatócsoport, Bp.
1984. 375-400.

488. Bosnyák István: Népköltészet és iskola. A folklór iroda
lom tanítása a vajdasági általános iskolákban. Oktatás és 
Nevelés, 1985. 1. sz. 46-60.

489. Csorba Béla—Kalapáti Ferenc: Temerini vonatkozású 
néprajzi és helytörténeti információk a zombori .Bácska* 
c. hetilapban. Magyar Szó- Temerini Újság, 1985. márc.
28., 3.

490. Tripolszky Géza: A birkanyíró asszony emlékezete. Man- 
gurásné Nagy Anna hagyatékáról. Magyar Szó, 1985. 
máj. 18., 15.

491. Katona Imre: Táj- és népkutatás Kopácson. Évkönyv1985.
7. fűz. 184-187.

Vö. még: 42., 269.



MUTATÓK A BIBLIOGRÁFIÁHOZ

1. Tájegységek, helységek és más földrajzi nevek

Alfaluk (Kopács, Várdaróc, Laskó) 356

Bács-Bodrogh vármegye 444 
Bácska 52, 103, 193, 198, 200, 264, 358, 

391,460, 479 
Nyugat-Bácska 22 

Bácstopolya/Topolya és környéke 94, 150, 
173,251,357 

Bagonya 100 
Balkán-félsziget 396 
Bánát 123, 128, 210, 441

Észak-Bánát 134, 135, 144, 145, 149,
156, 330, 345, 354 
Közép-Bánát351 

Baranya/Drávaszög 18, 69, 115, 131, 152, 
170,172, 179,190, 205, 240, 249, 281, 
290, 291, 296, 339, 361,373, 374,375, 
477 

Bosznia 248 
Brazília 248 
Bukovina 322

Csantavér 333 
Csóka 219
Csúza 24, 25, 169,305

Doroszló 35, 262, 266, 267 
Dráva mente 31, 477,478 
Duna 281 

Al-Duna 9 
Duna mente 32, 477, 478 
Dunatáj 29

Feketics 277

Gombos 22, 35, 64, 65, 96, 146, 347, 349, 
350, 383, 444 

Göntérháza/Genterovci 348

Haraszti/Hrastin 231, 319, 376 
Hegyhát 67, 68

Hertelendyfalva/Vojlovica 5,121 31 
Hetés 474
Horgos 15, 439, 440 

Jászság 479
Jugoszlávia magyar nyelvterületei 12, 41,

42, 53, 220, 223, 224, 241, 242, 254, 
269,282,324, 367,398, 399,401,402, 
404,406, 407,408, 409, 410, 411, 412,
413, 415, 421,422, 424,425, 426, 432,
433, 436, 437,438, 462, 465, 468, 469, 
470,471, 475,476, 481,482, 484, 485,
486, 487

Kishegyes 46,51,294 
Kiskunság 479 
Kismargita 175
Kopács 16, 70, 71, 80, 83, 91, 126, 139, 

189,197, 203, 228, 230, 235, 274, 326, 
491

Kórógy 30, 82,121,151,316 
Kő 290, 375
Kupuszina 110, 111, 177, 180, 181, 188, 

289

Laskó 359,378 
Leányvár 249 
Lendvavidék 474 
Ludas 127, 232, 250

Majs 248 
Muravidék 286
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Pancsova318 
Pannónia 396 
Piros/Rumenka 237, 238 
Regőce-Ridica 107



Szabadka 147,162, 236 
Száján 164,211,212 
Szeged 447
Székelykeve/Skorenovac 246, 322 
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Szerémség 331 
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Telecska 108, 164, 244
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Ürményháza/Jermenovci 341

Vajdaság 7, 23, 49, 86, 88, 93, 102, 124, 
182,185, 225, 233, 234, 320, 337, 387, 
447, 453, 461, 483, 488 
Észak-Vajdaság 342 
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és népköltészeti szereplők
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Baranyai Júlia/Baranyai Schneider Júlia

205, 240, 249 
Bartók Béla 439,440, 441 
Beke Ödön 192 
Bellosits Bálint 442
Bencze Sándor 60, 61, 62, 255, 265, 353, 

445
Beszédes Valéria 207, 208, 211, 212, 221, 

451 
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Bodor Anikó 20, 21, 74,377,394 
Bodor Géza 21,74, 87, 239 
Bolondos Mihók 217
Bóna Júlia 118, 195, 278, 317, 319, 325, 

335, 398, 465 
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221,449,450 
Borenich Hugó 31, 443
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Bosnyák Sándor 248 
Botka János 322
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Csaba király fi 215 
Csáky Sörös Piroska 405,429 
Csali Pista 141,154 
Csalóka Péter 192 
Csányi Erzsébet 431
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Farkas Julcsa 191
Fehér László/Fejér László 120, 211 
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Kovács Ferenc 56
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Kovács Irén 443
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Majtényi Mihály 446 
Mangurásné Nagy Anna 490 
Margalits Ede 442
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Molnár G. Károly 193 
Móra Ferenc 219 
Móra István 366, 372

Nagy Dezső 93 
Németh István 308, 309 
Nikolić, Rajkó 398 
Novak, Vilko 398 
Novoszel Andor 366

Olsvai Imre 172 
Ortutay Gyula 85, 199

Paksa Katalin 123 
Pap János 195 
Papp György 342, 440 
Pastyik László 401, 402, 404, 406, 407,

409, 410, 412, 413, 415,421, 422,424,
432, 433, 436, 437, 438 

Pataky András 16, 24, 25, 126, 131, 133, 
136,137,138,139,140,141, 142,143, 
169, 197, 235, 280, 326, 369, 382 

Penavin Olga 5,30,36,40,43,81,99,106,
116, 117, 121, 128, 150,151, 194,196,
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246, 253, 282, 285, 312, 316, 322, 323,
327, 334, 367, 368, 427, 466, 466/a, 
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Pénovátz Antal 23, 104,148, 306, 332 
Péter László 85 
Péter Sándor 283
Petőfi Sándor 367, 371, 373, 374, 380 
P. Mátyás 260 
Pozsanec Mária 286

Rajecky Benjámin 454 
Répási Erika 57 
Répási Zsuzsanna 57, 59 
Rózsa Sándor 232, 242

Sándor István 400, 403 
Schram Ferenc 337
Süling István 110,111,112,177,180,181,

186, 188, 289 
Sinkovits Ferenc 333 
s.j.462

Sulhóf József 1,464

Szabó Jolán 321, 336 
B. Szabó György 231 
Szakáll Lajos 376
Székely Mária 29, 32, 68, 107, 108, 130,

145, 149, 245, 344, 370 
Szeli István 301, 302 
Szentmihályi Imre 474 
Szerencsés Ferkó 193 
Szilágyi és Hajmási 168, 274 
Szöllősy Vágó László 439 
Szuny ogh Sándor 154

Tátrai Zsuzsanna 420 
Tél József 64,65 
Tomik Erika 173
Tóth Ferenc 94, 129, 132, 135, 144, 145,

155, 164, 173,341, 345, 351, 352, 368,
371, 384, 449,450, 455, 456, 457, 458, 
481

Tóth László 119, 184
Tőke István 45, 297, 298, 299, 301, 302,

329, 459
Tripolszky Géza 10, 14, 21, 72,73, 74, 87,

124, 279, 363, 364/a, 372, 490

Újhelyi Tibomé 417 
Ujváry Zoltán 9, 343

Vajda S. Zsuzsanna 277 
Varga Sándor 348 
Vass Éva 173
Veselinović-Šulc Magdolna 264, 391, 392, 

431
Virág Gábor 294 
Vitkay Gyula 2 
Voigt Vilmos 51, 350, 484 
Vörös Márta 272

Wlislocki Henrik 460

Zabosné Geleta Piroska 314, 315 
Zács Klára 369 
Zöld Marci 82
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