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A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET 
TOVÁBBÉLÉSÉNEK "PARTTALAN" FORMÁIRÓL 

Bosnyák István 

A Magyar nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék 

Közlésre elfogadva: 1989. november 21. 

Intéztünkben megjelenés előtt áll a Jugoszláviai magyar népköltészet című 
tanulmánygyűjtemény harmadik, azaz zárókötete, s ez kiváló alkalmat nyújt 
arra is, hogy összegező pillantást vessünk a kérdésre: Milyen főbb továbbélé-
si formák jellemzik folklór irodalmunk 1945 óta számbavett és közelebbről 
is megvizsgált műnemi/műfaji valóságát? 

Szerintünk a továbbélés egyik alapformáját a "parttalanság" metaforájával 
lehetne jelölni, s ennek tartalmi összetevői a területi (1), a történelmi/időbe-
li (2), az etnikai, nemzeti-nemzetiségi és nyelvi (3), a folklórszociológiai (4) 
"parttalanságok", illetve a hivatásos és nem hivatásos jelleg (5), a szóbeliség 
és Írásbeliség (6), s az esztétikai és nem esztétikai jelleg (7) oppozícióinak 
kisebb-nagyobb méretű "parttalanságai" lennének. Jelezzük őket pár szóval a 
fenti sorrendben. 

(1) Területi parttalanságok - Népköltészetünk 1945 óta létrejött alkotás-
és variánskorpusza - természetszerűen és mindenekelőtt - a csupán viszony-
lagos nyelvi egységként értelmezett jugoszláviai magyar nyelvterület hat 
kisebb táji-történeti régiójának közösségi produktuma: a Muraközé, Szlavó-
niáé, Drávaszögé, Bácskáé, Bánáté és Szerémségé. Csakhogy ezek a régiók 
századokon át kisezer hajszálgyökérrel kötődtek a magyar nyelvterület egyéb 
régióihoz, s egymáshoz úgyszintén. Mint köztudott, e főbb táji-történeti 
egységeinkre főként Nyugat- és Észak-Magyarország, illetve a Dunántúl és a 
Duna-Tisza köze tágas térségeiről érkeztek újabbkori magyar betelepülők, 
míg a belső migrációk közül a legfontosabbként említhetnénk a bácskai 
telepesek XVIII-XIX. századi beszivárgását Szerémségbe, illetve a XIX-XX. 
században Szlavóniába. Hogy a kétféle - a mai Jugoszlávia magyar nyelvte-
rületein kívüli s azokon belüli - demográfiai mozgásoknak milyen hagyomá-
nyátadó, hagyományőrző, nyelvi/nyelvjárási, sőt a területi műfajrepertoárok 
létrejöttével kapcsolatos hatása is lehetett népköltészetünk két világháború 
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közötti életszakában, s a továbbélés folytán a második világháború óta is: ezt 
egyelőre csak joggal sejthetjük. Ami viszont máris nyilvánvaló, az az, hogy e 
demográfiai mozgások eleve nagyfokú területi "parttalanságot" kölcsönöztek 
vidékeink népköltészetének a török hódoltság utáni időktől napjainkig. 

A területi "parttalanítás" tényezői között, természetesen, a mi esetünk-
ben is számon kell tartani a mikroszociológiai dinamizmusok gazdasági, 
kereskedelmi, hadtörténeti, vallási és családi/rokonsági kapcsolatok formájá-
ban megnyilvánuló válfajait is. A mezőgazdasági munkásság fluktuálódása -
példaként lásd: temerini kubikoshagyomány - , a reliktumok szerepe - lásd: a 
szegedi nagyreliklum hatása a hódoltság utáni Bácskában és Bánátban - , a 
piacozás és vásározás - lásd legfontosabb vásásrvárosaink: Zenta, Zombor, 
Szabadka, Újvidék, Versec és Nagybecskerek egykori szerepét - , továbbá a 
nálunk még kevésbé vizsgált idénymunkások, vándorkereskedők, búcsújárá-
sok, s a lakhelytől távoli katonáskodás és az exogámia vonatkozó hatása 
egyaránt fontos eszköze volt a területi "parttalanodásnak". 

Míg e demográfiai és mikroszociológiai tényezők vidékeink népköltésze-
tének és a magyar nyelvterület egyéb régiói folklór irodalmának genetikus 
rokonulásában, azaz "parttalanodásában" játszottak fontos szerepet, hasonló 
eredményhez vezetett nálunk is a tipológiai rokonulás - ahogy erről, például, 
a társadalmi tematikájú vajdasági népdalok, az ugyancsak vajdasági siratópa-
rődiák, a szlavóniai, muraközi, drávaszögi és vajdasági népi líra dallamkin-
cse, a Mátyás-mondáink, a kopácsi, egyházaskéri és pirosi kiváló mesefáink 
személyi repertoárja, a drávaszögi, bácskai, észak- és dél-bánáti balladáink, a 
Zenta-környéki epikus énekeink, vagy a vajdasági betlehemes játékok szö-
vegtípusai tanúskodnak. 

(2) Történelmi/időbeli parttalanságok. - A jugoszláviai magyar népkölté-
szet történelmi ideje - mindenekelőtt és természetszerűen - a délszlávok 
közös államalapítása, 1918 óta eltelt háromnegyed évszázadra esik. Folklór 
irodalmunk műnemi/műfaji részjelenségei, alkotásai és alkotáscsoportjai a 
mostani, mai köz- és tájnyelvi formájukban főként ennek az időszaknak a 
bélyegét viselik magukon, de tüzetesebb vizsgálatuk tüstént nyilvánvalóvá 
teszi, hogy ez az időkeret igen-igen viszonylagos, lévén hogy a régi és új 
Jugoszlávia magyarlakta vidékeinek s a történelmi Magyarország déli régiói-
nak magyar népköltészete megannyi hajszálgyökérrel kötődik egymáshoz. 
Mégpedig nem is csak azért, mert az itteni magyarság egy része a honfogla-
lás ideje óta viszonylag folyamatosan honos egy-egy vidékünkön, hanem 
azért is, mert az imént említett tipológiai rokonulás a mi folklór irodalmunk-
nak sem csupán a területi, hanem egyúttal az időbeli "parttalanodásához" is 
jócskán hozzájárult. 

Tekintsünk most el azoktól az empirikus tapasztalatoktól, amelyek tanul-
mánygyűtjeményünk lapjain az 1945 óta gyűjtött honi népköltészet bizonyos 
értelmében "ahistorikus" kötődését tanúsítják a honfoglalás előtti "pre-folk-
lór" irodalomhoz. Utaljunk csak arra, hogy a szóban forgó tanul-
mánygyűjteményben az időbeli "parttalanság" jelenségkörének viszonylag 
gazdag műfajtörténeti és stílustörténeti példatára dokumentálja a honfogla-
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lás utáni századok magyar népköltészetének és a jugoszláviai magyar népköl-
tészetnek történelmi idők fölött átnyúló "kézfogását" is. Annak bizonysága-
ként, hogy a formális tekintetben mindössze háromnegyed évszázados 
jugoszláviai magyar folklór irodalom jócskán visszanyúlik nemcsak az 1918 
előtti közelebbi múltba, azaz a török hódoltság utáni betelepülések korába, 
hanem a történelmi Magyarország kora-középkori századaiba is. A már 
említett főbb okok mellett egyebek közt azért is, mert a XVI. századtól a 
XIX. század első feléig tartó ún. második jobbágyságunk kulturális konzerv-
áló hatása megannyi műfaj- és stílustörténeti részjelenséget mentett át a 
XIX-XX. századi magyar népköltészetbe, onnan pedig, köz/etett módon, a 
majdani jugoszláviaiba is. 

(3) Etnikai, nemzeti-nemzetiségi és nyelvi parttalanságok. - A jugoszláviai 
magyar népköltészet - magától értetődik - magyar nyelvű közösségi költé-
szet, amelynek újabb kori továbbélésébe is lényegesen belejátszottak az 
interetnikus kapcsolatok. Tanulmánygyűjteményünkben ezt külön nagyfeje-
zet dokumentálja, de azon kívül is, a szórványadatok gazdag tárháza szintén 
azt bizonyítja, hogy honi népköltészetünk egyes műfajai sem szűkölködnek 
ázsiai, kelet- és nyugat-európai, Kárpát-medencei, a történelmi Magyaror-
szág számos tájegységével kapcsolatos, továbbá Balkán-félszigeti és jugoszlá-
viai párhuzamokban, genetikai és tipológiai egyezésekben. 

Amit ezen túlmenően itt külön is hangsúlyozni szeretnénk, az az, hogy a 
"parttalanságoknak" ezt a jelenségkörét gyakran ok nélkül szűkítjük le a 
jelen és a legközelebbi közelmúlt "kontaktológiai" jelenségeire, közveden 
interetnikus kapcsolataira. Miközben szem elől tévesztjük, például, hogy 
amennyiben a jugoszláviai magyar népköltészet etnikai alapjának a vidékein-
ken részben már a honfoglalás óta őshonos magyarságot tartjuk, az esetben 
is micsoda színpompás - finnugor, obiugor, türk, kazár, alán, bolgár-török, 
bizánci görög, etelközi szláv, továbbá avar, dunai bolgár és Kárpát-medencei 
szláv - komparatisztikai hozadékkal kell számolnunk! Mint ahogy az eset-
ben is, ha a jugoszláviai folklór irodalom történetileg második etnikai 
alaprétegének a török hódoltságot követő idők magyar betelepülőit tartjuk, 
akik abból a közös népköltészeti közkincsből hozták magukkal, ide délre és 
dél-nyugatra, a szóbeli hagyományaikat, amely közkincshez a honfoglalás 
utáni magyarság mellett s velük együtt ugyancsak hozzájárultak a böszörmé-
nyek, besenyők, kunok, jászok, a tatárjárás utáni német, francia, vallon és 
olasz telepesek, a XVI-XVIII. században érkező bosnyák menekültek, a 
Habsburg-politika exponenseiként betelepített németek, illetve a magyaror-
szági szlovákok, románok, szerbek, horvátok, bolgárok és más szórványetni-
kumok is. Ha mindehhez hozzáadjuk még a dél-magyarországi 
peremvidékek népesedéstörténetének közismert tényeit, vagyis a nem ma-
gyar etnikumok demográfiai szerepét Muraköztől a Dél-Bánátig, akkor 
természetszerű lesz számunkra az az összkép, melyet három kötetes tanul-
mánygyűjteményünk a "parttalanságnak" ezzel a típusával kapcsolatban su-
gall, s amit némi leegyszerűsítéssel talán úgy lehetne meghatározni, hogy a 
jugoszláviai magyar népköltészet továbbélő, újabb kori hagyománya a nyel-
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vében, a jórészt ritmikai és melodikai tradíciójában is nemzeti, műnemi/mű-
faji matériájában, téma-, motívum- és szüzsékészletében viszont jórészt 
nemzetközi. Ami számunkra azt is jelenti, hogy általános jellemzője semmi-
képp se lehet sem a "fajtisztaság", sem az "abszolút nemzetköziség"; ellen-
kezőleg, magyarnak és internacionálisnak sajátságos népköltészeti 
dialektikája, kötődése és árnyalódása az alapja a jugoszláviai magyar folklór 
irodalom szövevényesen rétegezett, viszonylag "parttalan" belső gazdagságá-
nak is. 

(4) Folklórszociológiai parttalanságok. - Honi népköltészetünk továbbél-
tetője elsősorban és mindenekelőtt a tágan értelmezett dolgozó nép, azonban 
egyáltalán nem mondható rendhagyónak, hogy a vonatkozó kutatások ele-
nyésző volta ellenére is, tanulmánygyűjteményünk lapjain népköltészetünk 
folklórszociolőgiai "parttalanságainak" is megannyi példájával találkozunk. 
A közelmúltban elhunyt Borenich Hugó rétfalusi néptanítója és református 
kántora például orgonakísérettel adta elő népdalrepertoárját (s maga is 
gyűjtötte a szlavóniai munkadal-hagyományt), bukováci ezermestere pedig 
tárogatózott és kuruc "búcsúzókat" adott elő...A Tisza menti népi anekdota-
kincsünk éltetői között iparost, kereskedőt, tisztviselőt, pedagógust, ügyvédei, 
bírót, mérnököt, orvost, patikust és kántort is regisztrált a kutatás, a Zenta 
környéki szólások és szóláshasonlatok jó ismerői között pedig agrármérnö-
köt és jogászt is...Lakodalmi kurjantóink éltetőinek köre szinte azonos az 
adott falu lakosságának szocio-professzionális megoszlásával, a kopácsi me-
semondók viszont lelkésztől, tanítótól és muzsikus cigánytól is tanulták a 
műfaj csínját, s maguk sem pusztán a halászok, hanem egyebek közt a 
kisiparosok és vasutasok köréből származtak... A Zenta környéki népi betle-
hemezés szövegét pap ellenőrizte és korrigálta, a göntérházi Gergely-járásét 
pap és kántor írta, s első, könyv alakban is napvilágot látott ún. "paraszti 
önéletírásunk" - a közelmúltban elhunyt Zabosné Geleta Piroska élettörté-
nete - sem mondható igazán parasztinak... 

Az efféle és ezekhez hasonló szórványadatok ismeretében joggal állíthat-
juk tehát, hogy népköltészetünk újabb kori létének folklórszociolőgiai alapja 
a jugoszláviai magyar dolgozó nép tágan értelmezett kategóriája, azonban e 
kategóriái a mi esetünkben is jócskán fel kell lazítani, s folklór irodalmunk 
továbbélésének tevékeny, közel sem marginális tényezői között mindenkép-
pen számon kell tartanunk az ún. összekötő-, illetve közvetítő rétegek meg-
annyi képviselőjét is. 

(5-6-7) A bevezetőnkben említett "parttalanságok" hátramaradt három 
típusát - időszűkében - ezúttal csak néhány kulcsfogalom és jellegzetes 
példa puszta fölemlítésével jelezzük. 

A nem hivatásos - hivatásos oppozíció (5) határvonalainak gyakori 
fellazulását a parasztköltőinépi verselő jelenségével, tipikus honi megteste-
sítőjét pedig a szlavóniai Istye Marci alakjával példázzuk, aki a keresz-
telőkön, lakodalmakban és halotti torokon már-már a professzionális 
énekes-citerás előadóművész szerepét töltötte be, s folklór repertoárján 
kívül szívesen "elnótázta" a grófkisasszony és pórlegény szerelmi históriáját 
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tartalmazó Jelengrádi legendát, a magyar nyelvű Janus Pannonius-népénekel, 
a Zrínyi-balladát s a Szigetvár kapitányáról, Sztáncsics Horvát Márkóról szóló 
hőskölteményt... S természetesen ugyanitt említjük honi folklorizációnknak és 
folklorizmusunknak igen gazdag példatárát is. 

A szóbeliség és írásbeliség parttalanságait (6) viszont jelezzük ezzel a 
közismert fogalomsorral: népkönyv, kalendárium, vallásos és világi ponyvc.ki-
adványok a népköltészeti alkotások keletkezésének szintjén, a kéziratos 
másolatok - nótáskönyv, daloskönyv, vőfélykönyv, szerelmi levelező, katona-
könyv, halottaskönyv, kéziratos énekeskönyv, illetve nyomtatványok - iskolás-
könyv, "irodalmiasított" népköltészeti kiadványok, világi ponyva - a 
népköltészeti alkotások elterjedésének és továbbélésének szintjén. A szóbe-
liség és írásbeliség között immár nemcsak átmeneti jelenséget, hanem 
egészében is írásbeli fenomént képviselő, folklór jellegű parasztírások köréből 
viszont emlékeztessünk a verses levél és feliratköltészet a parasztkrónika és 
parasztönéletrajz műfajára, vonatkozó honi példatárunkból pedig emeljük ki 
Márkus Antal vőfélykönyvét, Katona József időszámítási könyvét, Dora 
Emil verses katonakrónikáját, Király Rózsa levél-formájú emlékirat-töredé-
két, Balázs Mátyás és Zabosné Geleta Piroska önéletírását s a Kopácsi- és 
Csúzai daloskönyvet. 

Végül, a folklóresztétikai parttalanságok (7) szövevényes jelenségkörének 
említsük meg négy főbb típusát: a/ az esztétikai és esztétikán kívüli, de 
egyaránt folklór jelenségek "parttalanságait" mint az elsődleges szinkretiz-
mus kései megnyilvánulásformáit, csökevényeit, b/ a népköltészet és a másik 
két folklór művészet - a néptánc és népzene - másodlagos szinkretizmusú 
kötődéseit, c/ a népköltészeti műnemek, műfajok és típusok határvonalainak 
gyakori fellazulását ugyancsak a másodlagos szinkretizmus jegyében, és d/ a 
folklór esztétikum és folklór giccs szintén gyakori "parttalanságát" a népköl-
tészeti műnemek és műfajok alkotáskészletében, illetve magukon az alkotá-
sokon/variánsokon belül. 

A sokféle - "mesésen" hétféle - "parttalanságnak" e rendkívül gazdag 
jelenségköre a maga egészében a mi számunkra egy olyan népköltészet-fo-
galmat is revelál, amelyben az átmenetiségnek, le nem zártságnak, dinamiká-
nak, és dialektikának legalább akkora a szerepe, mint az állandóságnak, 
lehatároltságnak, mozdulatlanságnak és izoláltságnak. Következésképp, a 
népköltészet így értelmezett fenoménjében a területi, történelmi/időbeli, 
anyanyelvi/anyanemzeti, népi/paraszti, nem professzionális művészeti, szóbe-
li és folklór-esztétikai determinánsok mellett és velük szerves egységben el 
nem hanyagolható fontosságot kapnak a területközi, meta-történelmi, inte-
retnikus és folklórkomparatisztikai, továbbá a nem népi és nem paraszti, az 
írásbeli és hivatásos irodalmi, illetve az esztétikán kívüli folklór-determinán-
sok is. 

Egyelőre nyílt és izgalmas kérdéssor a számunkra, hogy a "parttalanság-
nakVátmenetiségnek e sokrétű jelenségköre vajon a folklór irodalmak min-
denkori öntörvényűségéhez tartozik-e, vagy pedig inkább és kifejezettebben 
jellemzi-e a népköltészetek közelmúlti és mai életét, utóéletét, mint ameny-
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nyire az aranykorukat jellemezte? S vajon a "parttalanodás extenzitása és 
intenzitása viszonylag azonos-e egy adott nyelvterület központi és peremvi-
dékein, vagy pedig egyenes arányban növekszik a nyelvterület pereméhez 
való közeledéssel, ami a magyar népköltészet esetében azonos lenne a 
magyar kisebbségi/nemzetiségi szóbeli költészetek egyes régióihoz való köze-
lítéssel is? 

Vázlatos/tételes beszámolónk részletes dokumentációja a szóban forgó 
tanulmánygyűjteményünk zárókötetének Parttalan népköltészet? című utó-
szavában lesz olvasható, s ugyanott közöljük népköltészetünk 1045-1985 
közötti kutatásának mintegy félezer tételes szelektív bibliográfiáját is. Folk-
lór irodalmunk újabb kori életrajzának fenti jellemzéskísérletét termé-
szetesen épp e gazdag és sokrétű terepi kutatások és analitikus részmunkák 
tették lehetővé; honi és külföldi szerzőiket illesse érte köszönet! 

Vö.: Jugoszláviai magyar népköltészet. Válogatta, szerkesztette, az előszót 
és a jegyzeteket írta Bosnyák István. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungaro-
lógiai Kutatások Intézete, Újvidék 1985 (I. kötet, 284 old.) és 1988 (II. 
kötet, 215 old.) A III. kötet megjelenés előtt. 

Az I. kötet tartalma: Előszó (Bosnyák István). I. Kutatástörténet: 1. Beve-
zető (Bori Imre), 2.Népköltészet-kutatásunk mérlege 1976-ban (Bori Imre). 
I I fo lk lór líra-. 1. Dráva menti népdalok (Borenich Hugó), 2.Legrégibb 
bordalunk szövegemlékei (Katona Imre), 3. Vajdasági és szlavóniai siratópa-
ródia-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 'Emö).\ll.Folklór epika. 
A. Verses epika: 1. Tisza menti epikus énekek és balladák (Burány Béla,Bo-
dor Anikó), 2. Gombosi 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,Ols-
vai Imre). B. Próza-epika. Népmese: 1. A kopácsi népmesék (Katona Imre), 
2. Borbély 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 hiedelem-
mondák (Csorba Béla), 3. Jugoszláviai magyar hiedelmek, népmondák a 
törökökről és tatárokról (Ferenczi Imre). Jegyzetek a kiadásról (B.I.). 
Névmutatók. 

A II. kötet tartalma: Előszó (Bosnyák István). III. Folklór-epika. C. 
Kisepikus folklór műfajok. Proverbiumok: 1. Feketicsi szólások és szólásha-
sonlatok (Vajda Zsuzsanna), 2. Szólások és szóláshasonlatok a Tisza mentén 
(Tripolszky Géza). Találósok: Drávaszögi magyar találósok (Lábadi Károly). 
Epikus gyermekfolklór: 1. Jugoszláviai magyar mondókák (Matijevics La-
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jos), 2. Kishegyesi fonorejtvények (Voigt Vilmos). Tréfás és humoros próza-
műfajok: A Tisza mente anekdotái (Tőke István). Folklór jellegű írásművek: 
Önéletírás Horgosról (Burány Béla). IV. A népszokások költészete. A Mon-
dott rítus. Kurjantók: Csantavéri falusi iakodalom a kurjantók tükrében 
(Sinkovits Ferenc). Köszöntők: 1. Köszöntők a drávaszögi Alfalukban (Lá-
badi Klára), 2.Köszöntők a jugoszláviai magyar népzenében (Kiss Lajos). 
Népi színjátszás és párbeszédes szokásköltészet. Ünnepi rítusének: Regösé-
nek-töredékek az észak-bánáti falvakban (Burány Béla). Állat-alakoskodás: 
A disznótori kániálások Zentán (Burány Béla). Adománykérő alakoskodás: 
Gergely-járás Göntérhízán (Varga Sándor). Betlehemes játék: 1. A betíehe-
mezés 2Lentán és vidékén (Burány Béla), 2. A betlehemes játék hagyománya 
Észak-Vajdaságban (Papp György). Jegyzetek a kiadásról (B.I.). Névmuta-
tók. 

A harmadik (nyomdában levő) kötet tartalma: V. Folklorizálódás és 
folklorizmus. A. Folklorizálódás: 1. Egy trubadúrdal népzenei emlékei Vaj-
daságban (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 novel-
lisztikánkban (Bori Imre). VI. Népköltészetünk egybevető vizsgálata. A. Folk-
lór líra: 1. Egy szerelmi varázsló eljárás és ráolvasástípus pannón-balkán 
összefüggéseinek kérdéséhez (Jung Károly), 2. Magyar-szerb zenefolklorisz-
tikai párhuzamok (Bodor Anikó), 3. Egy szerb dallam a vajdasági magyar 
gyermekdalokban (Burány Béla), 4. Tanulságos vita a "kétnyelvű népdalok-
ról" (Matijevics Lajos, Tóth Ferenc, Dudás Károly). B. Folklór epika. 
Népmese: 1. Keleti elemek a jugoszláviai magyar népmesékben (Beszédes 
Valéria), 2. A magyar és a délszláv népmese motívumai a bácskai ruszinok 
népmeséiben (Veselinovié-Sulc Magdolna), 3. Mátyás király és Márkó király 
Vajdaságban (Veselinovié-Sulc Magdolna, Matijevics Lajos). Népmonda: 1. 
Komparatisztikai adatok egy eredetmagyarázó mondatípus elterjedéséhez 
(Jung Károly), 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 interetni-
kus kutatásához (Dömötör Tekla). D. Komparatisztikai kitekintés: A ma-
gyar folklór helye az összehasonlító balkáni foklorisztikában (Vigt Vilmos). 
E. A jugoszláviai magyar népkölészet kutatásának válogatott bibliográfiája 
1945-1985 (Bosnyák István. - A bibliográfia tartalma/szerkezete: Bevezetés. 
I. Folklór líra: 1. Általános kérdések. Összefoglaló és vegyes műfajú kiadvá-
nyok, szövegközlő - és feldolgozó cikkek. 2. A folklór líra műfaji-tematikai 
csoportjai: a. A gyermekköltészet műfajai, b. A társas élet lírája, c. Szerelmi 
líra, d. Munka- és foglalkozásdalok, e. Panaszdalok, f. Történelmi és mozgal-
mi dalok, g. Mágikus és halotti líra. II. Folklór epika: 1. Népballada, 2. 
Népmese, 3. Monda, memorát, hiedelemtörténet, 4. Kisepikus műfajok: a. 
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Proverbiumok, b. Találósok, c. Anekdota, 5. Népi úásbeliség. III. Szokásköl-
tészet, színjátékszerű népszokások IV. Folklorizálódás és folklorizmus. V. A 
jugoszláviai magyar népköltészet összevető vizsgálata. VI. Kutatástörténet: 1. 
Bibliográfiák, 2. Kutatók, 3. Kutatások, kiadványok). Utószó: Parttalan 
népköltészet? (Bosnyák István). Jegyzetek a kötet írásairól (B. I.). Névmuta-
tók. 

Penavin Olga népköltészeti tanulmányait, melyek gyűjteményes formá-
ban szintén az Intézetünk kiadásában jelentek meg, s ezért nem kerültek be 
saját itteni válogatásunkba, vö.: Penavin Olga: Néprajzi tanulmányok. Válo-
gatta és az előszót írta Matijevics Lajos, szerkesztette Bosnyák István. A 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék 
1983., 324 old. (L. különösen a kötet negyedik, Folklór irodalom c. fejeze-
tét.) 
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