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I. Noha a vegyesnyelvű folklóralkotások 
kérdésköre nem számít terra incognitának a folk-
lorisztikában,! s noha - évszázadok óta vegyes 
nyelvű terület lévén - Vajdaság kitűnő kutatási 
területnek kínálkozik ilyenfajta vizsgálódások 
folytatására is, e probléma érdemi megközelíté-
sére mind ez ideig nem történt kísérlet. Az okok 
nyilvánvalóan többfélék, s részben magának az 
anyagnak a természetéből következnek. A vegyes-
nyelvű folklóralkotásokat - mivel nem engedtek 
egykönnyen a beskatulyázhatóság igényének - a 
gyűjtők vagy periférikus jelenségként kezelték, 
s nem jegyezték le, vagy esetenként "homogenizál-
ták", egynyelvűsítették a szöveget. A másik talán 
nem teljesen elhanyagolható ok a vegyesnyelvű 
folklóralkotások in statu nascendi humoros, paro-
disztikus, nemegyszer igen vaskos jellegében ke-
resendő: a szemérem és a túlzó tapintat általában 
nem célravezető metódus a folklorisztikában. 

Dolgozatomban olyan vegyesnyelvű folklór-
alkotásokkal kívánok foglalkozni, amelyekkel a 
szülővárosomban, Temerinben folytatott gyűjtő-
munkám során találkoztam, s magyar nemzetiségű, 
anyanyelvüket jól beszélő adatközlőktől hallottam 
és jegyeztem le, illetve rögzítettem magnószala-
gon. A fentiekből három fontos megállapítás kö-
vetkezik: 1. a bemutatásra kerülő kevert nyelvű 
szövegek nem az egyébként igen súlyos nyelvhasz-
nálati gondként jelenlevő nyelvromlás eredménye-
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404 CSORBA BÉLA 
ként jöttek létre; 2. a vegyesnyelvű folklóralko-
tások autentikus részét képezik a jugoszláviai 
magyar néphagyománynak; 3. feltételezhetően a 
helyi (és tágabb értelemben: a vajdasági) szerb-
horvát szájhagyományban is fellelhetők magyar-
-szerbhorvát stb. vegyesnyelvű alkotások, ez azon-
ban még kutatásra, bizonyításra szorul. 

Szakmai körökben közismert, hogy a mai 
Vajdaság területén a 17-18. században lezajlott 
migrációs folyamatok analitikus feldolgozása mind 
ez ideig történet- és néprajztudományunk nagy 
adóssága. Mielőtt tehát dolgozatom voltaképpeni 
tárgyára rátérnék, fő vonalaiban ismertetni sze-
retném a Temerinre vonatkozó fontosabb telepítés-
történeti adatokat az újabb levéltári kutatások 
tükrében, meggyőződésem ugyanis, hogy az ilyen 
jellegű vizsgálatok nélkülözhetetlenek vegyesnyél-
vű vidékünk, tájaink intenzív, sokrétű és színes 
interetnikus kapcsolatainak jobb megértéséhez. 

Temerint legkorábban Berengár Jakab 1332-37 
között készült pápai tizedjegyzéke említi. A vi-
rágzó középkori falunak a török hódoltság korá-
ban majdnem teljesen nyoma vész, keresztény lakos-
sága drasztikusan lecsökken. Rohamos létszámnö-
vekedés majd csak - egyes feltételezések szerint 
- a 17. század végén, kimutathatóan a 18. század 
második és harmadik évtizedében veszi kezdetét. 
Amíg 1715-ben Máramaros vármegye összeírással 
megbízott kiküldöttei mindössze húsz adózót ír-
nak össze, addig az 1730-as években - Nikolics 
Izidor Bács-Bodrog vármegyei volt császári fő-
biztos adatai szerint - már 185 ház van a falu-
ban, s öt pravoszláv lelkész is működik. 2 (E 
szám nem túlzott, ha tudjuk, hogy az 1730-as 
években Bács-Bodrogban minden 30-34 családra 
jutott egy pap. Ennek az a magyarázata, hogy a 
görögkeleti papi rendbe kerüléshez nem volt szük-
ség teológiai ismeretekre - legalábbis ebben az 
időben).3 A 18. század második évtizetétől kezdő-
dően a szerb granicsár lakosság mellé szökött 
magyar jobbágyok is telepedtek, hiszen a kamarai 
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birtokokon, így Temerinben is, a jobbágyterhek 
elviselhetőbbek voltak, mint a főúri latifundiu-
mokon. A 18. század viszonyait ismerve feltételez-
hető, hogy ún. szabadmenetelű jobbágyok is érkez-
tek, ugyanis ekkorra a magyarországi jobbágyság 
nem jelentéktelen része már kivívta magának a 
korlátozott szabad költözködés jogát. Az ilyenek 
a földesúr engedélyével elköltözhettek akár távo-
labbi vidékekre is. A magyarok szervezett letele-
pítése 1782-83-ban veszi kezdetét. Ekkor zömmel 
a Jászságból és környékéről érkeznek ide zsellé-
rek és sokgyermekes telkesjobbágyok ivadékai. 
A korabeli okiratokból kiderül, hogy a szervezés-
sel megbízott Magyar Udvari Kancellária II. Jó-
zsef intencióit nem mindenben követi. A császár 
szándékairól jól vall az a levél, melyet 1784. 
február 27-én intézett a Kancelláriához: 

"(...) Szeretném tudni, hogy mely helység-
ből jöttek az új telepesek Temerinbe? Hogy a bené-
pesítésnek van-e valamilyen haszna az ilyen telepí-
tésből? És hogy miért hoztak ily nagy számú tele-
pest a magyar vidékekről, és miért nem a Német-
-Római Birodalom területéről hoztak egészen sze-
gény és nincstelen telepeseket, amint ezt az óha-
jomat már régen közöltem a Cseh-Osztrák Kancellá-
rián keresztül." 4 

Intervenciójára a magyarok betelepítését 
nem állítják le ugyan, de három évvel később je-
lentős lélekszámú evangélikus vallású német ajkú 
etnikumot telepítenek a közeli Járekra. Temerinbe 
katolikus felekezetű németek települnek majd, 
a 18-19. századi bérmálási anyakönyvek 5 alapján 
feltételezhetően 1808 és 1820 között. Időközben 
nagy mértékben befolyásolja a település etnikai képét, 
hogy a kamarai falu 1798-ban az aulikus nézetei-
ről ismert Széchen Sándor gróf tulajdonába kerül, 
s a földesúr jobbágyi kötelességek teljesítésére 
igyekszik kényszeríteni a lakosságot. Noha Temerin 
jogilag sohasem tartozott a Tiszai Kamarai Kerü-
lethez, szerb ajkú lakossága - lévén katonapa-
raszt - ugyanazokat a jogokat élvezte, mint határ-
őrvidéki sorstársai. Pl. nyolcaddézsma és bizonyos 
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404 CSORBA BÉLA 
adófizetés ellenében lényegében örök időkre joga 
volt a földhasználatra, s mentesült a robot alól 
is.6 Ez a magyarázata annak, hogy a szerb lakos-
ság - katonaparaszti szabadsága védelmében - né-
hány család kivételével 1800-ban elhagyta a fa-
lut, és a Sajkás-területen új települést alapí-
tott (Djurdjevót). A 19. század elején a paraszti 
munkaerő pótlására újabb telepeseket toboroznak 
Pest, Fejér és Békés megyéből, valamint ismét 
a Jászságból is. Mindszenthy Antal 1831. évi köz-
leményből tudjuk, hogy Temerin ura a magyarok 
mellett "némely tótokat is hozatott, akik azonban 
már megmagyarosodnak.11 7 Ezzel kapcsolatban meg-
jegyzendő, hogy az 1824. évi bérmálási anyakönyvbe 
bejegyzett vezetéknevek több mint tíz százaléka 
szlovák vagy föltételezhetően szlovák eredetű. 
Mellettük több délszláv családnevet is találunk 
- ezeknek többsége kimutatható napjaink temerini 
magyar névanyagában is, pl. Rapity, Ivanits, Bego-
vits, Evetovits, Skotovics, Kmetovics, Gabrovics, 
Dujmovich stb. 

A 19. század második fele társadalmilag 
a mezővárosodás jegyében telt el. Természetesen 
mindez bizonyos integrálódási folyamatokat ered-
ményezett és erősített fel kulturális szinten 
is. Hogy milyen hatalmas - noha spontán és öntu-
datlan - integrálódási folyamat játszódott le 
ezekben az évtizedekben, mire kialakult a mező-
város viszonylag egységes karakterű normarend-
szere és népi kultúrája, azt csak sejteni véljük. 
Csupán a magyar etnikum - jelenlegi ismereteink 
szerint - több mint nyolcvan településről szárma-
zott ide. A nyelvi és nemzetiségi sokszínűség 
mellett minden bizonnyal ez is kihatott a mező-
város differenciált mi-tudatának, konfliktusoktól, 
helyenkénti identitászavaroktól sem mentes kol-
lektív öntudatának a kialakulására.8 

Az Osztrák-Magyar Monarchia széthullása 
után, a húszas években újabb telepesek érkeznek, 
ezúttal ismét szerbek: likai és boszniai világ-
háborús önkéntesek és agrárérdekeltek. A dezin-
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tegráló társadalmi és kulturális folyamatok kü-
lönösen a harmincas években, a fasizmus térhódí-
tásával erősödnek fel, drasztikus következménye-
ket hozva magukkal a háborús években (a számotte-
vő zsidó lakosság kiirtása, a szerbek kitelepí-
tése stb.). A második világháború befejezése után 
a kitelepített németek helyére főleg Boszniából 
(B. Krupa, Bihaó, Kljuö stb.) érkeznek újabb te-
lepesek 9, további színekkel gazdagítva Temerin 
néprajzi képét. A teljesség kedvéért megemlíten-
dőek - noha számottevő hatást nem gyakoroltak 
a helyi lakosság népi kultúrájára - a háborús 
években Temerinbe költöztetett bukovinai székely 
családok, valamint a boszniából ideiglenesen ide-
telepített magyarok (elődeik Somogyból, Baranyá-
ból és Bácskából költöztek ki Boszniába még az 
Osztrák-Magyar Monarchia idején). 

IIf Vázlatos ismertetésünkből bizonyára 
kitetszik, hogy Temerin lakossága újabb kori tör-
ténelme során szinte mindig több vagy legalábbis 
kétnyelvű volt. Bizonyos megszorításokkal azt 
is mondhatnók, hogy tipikus vajdasági település. 
A két- illetve többnyelvűség nemcsak a hétközna-
pi és (részben) a hivatalos érintkezés sajátja 
tehát, henem része, bizonyos esetekben szervező 
eleme a folklórnak, a népköltészetnek is. Ter-
mészetesen mindebből nem kívánjuk azt a téves 
következtetést levonni, hogy a vegyesnyelvű folk-
lóralkotások kizárólag vegyeslakosságú telepü-
léseken és tájakon jönnek létre. Pusztán arról 
van szó, hogy a vegyesnyelvű folklóralkotások 
előfeltételezik az alkotó és befogadó népi közös-
ség kétnyelvűségét - legalább alapfokon. Tulajdon-
képpen ilyen kulturális közeghez kapcsolható a 
17-18. századi magyarországi diákos műveltség 
is, melynek a kétnyelvű, ún. makaróni stílusú 
költészet virágzását köszönhetjük. Kései, de remek 
példája ennek az irálynak Petőfi Deákpályám c. 
költeménye 1844-ből. 

E latinos diákműveltség prózai és dramati-
kus, parodisztikus lecsapódásaira bőven találunk 
példát az egész magyar nyelvterületen, sőt bizo-
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404 CSORBA BÉLA 
nyára egész Európában is. Az általunk idézett 
temetési paródiák részletei ilyen értelemben te-
hát nem különböznek lényegesen a nagy számban 
gyűjthető (és gyűjtött) változatoktól, s nincs 
különösebb tájjelegű, interetnikus fogantatású 
jellege sem. Képletesen szólva: nem horizontális, 
hanem vertikális nyelvi (kulturális) keveredés 
szemtanúi lehetünk az értelmiségi (magas) és a 
népi (Profán) műveltség találkozásnál: 
Pap: - Ha én abba a mélységes pincébe lemehetnék, 

Abbul a tizenhatakós hordóból ihatnék, 
Addig innék, még a fogam ki nem ázik, 
Még a hasamból a szőlő ki nem csirázikl 

Kántor: - Alélujal 
Pap: - Páter nosztér! 
Kántor: - Apád susztér! 
Pap: - Hát a fi(j)a? 
Kántor: - Csizmadi(j)a 1 
Pap: - Üsse még a kantafülü istennyilai 

(Pásztor Pál, sz.1888.,1982.) 
Pap: - Dominusz vobiszkum! 
Kántor: -Etté pirított túrúti 
Pap: - Kiri(j)e elejszonl 
Kántor: - Kire másszak 

(Répási János, sz. 1936.,1984.) 
Ál-makaróni stílusú szöveg a Latinul tudó 

gyerek mesetípus temerini változata: nem való-
ságos latin szavak keverednek magyar szöveggel, 
hanem latin nyelvi klisék, önmagukban holt kövüle-
tek rendelődnek magyar kifejezésekhez, eltorzít-
va azok eredeti hangalakját. 

Nem akart a gyerek iskolába ménni, de addig 
beszétek, hogy rábeszéték. De nem szeretett ta-
núni. Eccé oszt hazagyütt a ziskolábú. Hát még-
örűtek neki, mer má rég látták. De nem szól sém-
mit a szüle(j)inek. Nem akar tűnni magyarú. 
- Hát mé nem szósz? 
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Valamit motyog latinú. 
Amikó oszt a zapja parancsóni akar neki valamit, 
aszongya: 
- Dirigajdész nulgajdeszl 
Ez arra értendő, hogy né parancsolgassonak neki. 
Hát ahogy az udvaron ménnek, méglátta a gyerék 
a kant, hogy ott túr, oszt így szót: 
- Kantúr isális pisálisl 
No, ez úgy is van, gondolja az apja, mer túr is, 
ál is, meg pisál is. 
Ahogy a kerbe értek, ott a kisgerebje fordítva 
vót letéve, rálépett, oszt annak a nyele orron 
csapta. Ékezdte kajbáni: 
- Jaj az orrom, jaj az orrom! 
Aszongya a zapja: 
- Hála istennek, csakhogy mégtanútá magyarul! 

(Kovács Ferenc, sz. 1925.,1983.) 
Tárgyunk szempontjából érdekesebbnek minő-

sül azok a vegyesnyelvű folklóralkotások, amelyek 
- vélhetően - szorosan kötődnek az itt élő vagy 
a múltban itt élt etnikumokhoz. Sok tekintetben 
az előbbi mesetípusra emlékeztet, mondanivaló-
jában is hasonló alábbi szövegünk: 
Odaadták a gyerékét némét faluba némét szót ta-
núni. Hát mikor hazamént, utánna mikor vót vásár, 
kimentek a zannyával a vásárba. Hát a zannya a-
kar kést vénni. A késés némét vót. Aszongya a 
gyeréknek a zannya: 
- Kérjed tél Té tudsz némétű. 
Hát a gyerék nem merte mégmondani, hogy nem tud 
beszéni. Mégkérdézte a késést. 
- Hindri-hundri, hogy a budli? 
Erre a késés nagyot ki(j)abát, hogy: 
-Fir und cvancig! 
A gyerék mégrántotta a zanyját: 
- Jaj, anyám, gyerünk, mer mégöl a késés! 

(Varga Ilona, sz. 1928.,1983.) 
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404 CSORBA BÉLA 
Noha úgymond hiteles történetet mond el 

a következő anekdota, nem kell túl éles szem 
ahhoz, hogy lássuk, a magyar szövegbe ágyazott 
német nyelvi elemek jelentésbeli kétértelműsé-
ge a voltaképpeni szervező erő: mintha csak az 
által nyerné el hitelét a történet, hogy két jól 
kihegyezett, egymásra rímelő csattanója van: 
A háború idején, most a második háborúrrul van 
szó, amikor begyüttek a németek, akkor törtínt 
ez. T. I. (...) hazaszökött a katonaságtul, oszt 
hogy meg.ne tanálják, mind katonaszökevínyt, hát 
ébújt. Bebújt a szalmakazalba. A németek még men-
etek házrul házra, oszt hordót kerestek. Bementek 
hozzájuk, oszt rögtön mondják ám, hogy: 
. - Fász, fász! 
R. nénéd meg vót ijedve, nem tudta mi lessz, mit 
akarnak. De a német csak hajtotta, hogy... 
R. még ijedtibe ékajbáta magát: 
- I., gyere elő, merd ennek nem én köllök, ez 
faszt akar! 
No, előgyün I. a kazalbul, méglássa a tiszt, é 
kezd rá kajbáni: 
- Tu piszt ajn tajföli 
Dé oszt mongya ám mindennek. Ő még aszongya: 
- Hát minek hítál, hát nem hallod, hogy tejföl 
kő neki! 

(Pásztor Pál, sz. 1888.,1979.) 
Fenti példánk egyben azt is jelzi, hogy 

az idegen nyelvű betét kitűnő eszközévé válhat 
mind a helyzet-, mind a jellemkomikumnak. 

A szerbhorvát-magyar vegyesszövegek szép 
példát kínálják az alábbi népdalok. Az első va-
lószínűleg századunk húszas éveiben született 
katonadal, az újonc keserves sorsát mondja el 
parodisztikus-irónikus formában, a második ke-
vert nyelvű erotikus népdal, dallama az ugyancsak 
vaskos erotikájú ún. "beáarac"-okkal tartott ro-
konságot. A "Pada kisa az árpatallóra" kezdetű 
szakasz önálló életet is él, s szinte az egész 
Vajdaság területén gyűjthető. 
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Lásd: 1. sz. melléklet 
Mikor éngem tanítottak na lévő na dészno, 
Klekni, lezi, nalévokrúg, tricsécsim korákom, 
Gázi vojszka, gázi, ki(j)áltja (j)a káplár, 
Néma vojno,kurva vojszko, kázse (j)a kapitány. 

(Mészáros József, sz.1906.,1976.) 

Lásd: 2. sz. melléklet 
Kettőt tojik a fekete kánya, 
Engem szeret a kend barna lánya. 
Akármijen rongyos gyerek vagyok, 
A kend lánya szeretője vagyok. 

Csigabuga, gyugd ki szarvacskádat, 
Barna kislány, hajtsd föl a szoknyádat, 
En is letolom a zén gatyámat, 
Beléd verem a csigabugámat. 
Bort iszok én, pijan lészek tőle, 
Haza megyék, grdi zséna érte, 
Mellé fekszek, okreni sze tőle, 
Evo dupe, diskuráljon véle. 
Pada kisa (j)a zárpatallóra, 
Odi cúra, űtess föl a lóra, 
Már a lóra né mogu fölülni, ^ 
Öreg vagyok, nem birok nyergelni. 

(Varga "Vak" Jóska, sz. 1927.,1982.) 
A fenti formáktól - amelyekben a vegyesnyel-

vűség fontos stiláris funkcióval bír, sőt nem-
egyszer a szöveg legfontosabb szervező erejének 
tekinthető - meg kell különböztetni azokat a szó-
beli megnyilatkozásokat, amelyekben a másnyelvű 
elem elsősorban a mondanivaló hitelességét alá-
támasztandó van jelen. Ennek egyik leggyakoribb 
formája az, amikor a mesélő anyanyelvükön idézi 
másnyelvű, másnemzetiségű szereplőit, mint az 
alábbi hiedelemtörténetben is: 

9 



404 CSORBA BÉLA 
Fekete, hosszú csőrű madarak vótak azelőtt. 

Valahun a zablakra is rászát. Halálmadár. Attú 
nagyon fétek. 

Bagók. Aszonták: hu-hu! Arra aszonták, je-
leztek, hogy halott lesz a közelbe. 

- To je szigurno dédino szmrt - mondta a 
gazdám, mikó mégfogtam égy fülesbagót a pélvásba. 
Fogta a vadászpuskát, oszt létőtte. De még tizen-
öt évig élt az öregapja. 

(Bado János, sz. 1919., 1983.) 
Katonatörténetekben, élménybeszámolókban, 

élettörténetekben, tehát lazább struktúrájú 
műfajokhoz tartozó alkotásokban gyakori az ilyen, 
stilisztikailag, poétikailag másodrendű szerepet 
kapó nyelvi betét. 

Az eddig bemutatottakon (mese, anekdota, 
hiedelemtörténet, népdal) kívül más műfajokon 
belül is találni makaróni-szövegeket. íme néhány 
- Szólás, állandósult szókapcsolat, kiszólás: 
Fele voda, fele víz; Dobra konya jó ló; Teraj, 
Lázó, maj nem fázó; A bogaistenit!; Az atyamár-
kóját í 
- Névcsúfoló; Számó bácsi, 

Nyakszem ácsi! (Adatközlőim szerint 
magyar-szlovák vegyesnyelvű szöveg, torzulásai 
folytán hovatovább halandzsa) . 

Zotya-Potya púpja, 
Kigurút a zútra, 
Ara mént a csika Pája, 
Nagyot fingott rája. 

- tréfás rigmus: 
Dobordán, 
Megellett a boszorkány. 

Végezetül - a teljesség igénye nélkül -
meg kell említeni azokat a folklóralkotásokat 
is, amelyekben az idegen nyelvi betét elemi szin-
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VEGYESNYELVŰ FOLKLÓRALKOTÁSOK. 405 
ten ( fonéma, szó, esetleg személynév formájá-
ban) jelentkezik. Az idegenszerű beszéd "hű" 
visszatükrözésének közkedvelt stíluseszköze a 
fonémák elstilizálása-torzítása. Egyetlen név 
(pl. Mirkó királyfi, vagy Jéléna, a Rossz férj 
típusú balladában), egyetlen szó is miliőteremtő 
erővel rendelkezhet, ha a kellő helyen alkalmaz-
zák. "Kum-kum" - mondja a koponya a boszorkány 
fazeka mélyén a Lenore-monda temerini változatá-
ban, s akár hangutánzó szónak is vélhetnénk, ha 
nem tudnánk, hogy ez a koponya németül beszél, 
s azt mondja, "jön, jön" (a halott vőlegény). 
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4. Lásd: Magyar Országos Levéltár: Mikrofilm 

reg. 16., 3. tekercs (21-33). 
5. A kalocsai Érseki Levéltárban található 1808., 

1824., 1839., 1857., 1876., 1879., 1888. és 
1907. évi temerini és az 1763. és 1793. évi 
újvidéki bérmálási anyakönyvek adatait átnéz-
ve jutottam erre a következtetésre. Termé-
szetesen perdöntőbb bizonyítékok is előkerül-
hetnek még a levéltárak mélyéről - akár pro, 
akár contra. 

6. V.Ö.: Pölöskei Ferenc-Szabad György szerk.: 
A magyar tanyarendszer múltja, Bp., 1980; 
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7. Mindszenthy Antal: Egy fordulás az Alföldön. 

In. Tudományos Gyűjtemény, 1831. 
8. Tanulságos volna megvizsgálni a helyi etno-

karakterológiai sztereotípiák szerepét ebben 
a folyamatban. Emellett a népi barokk építésze-
ti stílus - amelybe mintegy beintegrálódott 
a magyar, a délszláv és a német építészeti 
hagyomány, sőt a városi barokk számos horda-
léka is - fontos területe lehetne az interet-
nikus kapcsolatokra irányuló etnoszemiotikai 
kutatásoknak. 

9. Nikola Gaóesa: Agrarna referma i kolonizacija 
u Jugoslavij i (1945-1948) . Novi Sad (1984) . 

10. V.Ö.: Dr.Berze Nagy János: Magyar népmesetí-
pusok II.; Pécs, 1957., 589-590. 1. (Az 1686. 
típusszámot viselő ún. Latinul tudó gyermek 
meséje). 

11. A szerbhorvát nyelvű " becaracokról" lásd: 
Mladen Leskovac: Beiarac (Antologija). Mati-
ca Srpska, Novi Sad, 1979. 

12. Magyar és német szavakból és nevekből szer-
kesztett, tehát makaróni stílusú, de szeman-
tikai szempontból halandzsaszövegű nonszensz-
-költemény az alábbi kiolvasó: 

Égyedem-bégyedem, Tincsi-Toncsi, 
Hajdú sógor, Vikii Jancsi, 
Kum, kum, Péter bácsi, 
Kukurija vájsz! 

(Lásd: Csitengőre, csattangóra...Temerin, 
1978.,9. 1.) 

R E Z I M E 
FOLKLORNO STVARALASTVO NA MESOVITOM JEZIKU U 
NARODNOJ TRADICIJI TEMERINA 
Csorba Bela: 

Rad na pocetku daje pregled naseljavanja 
stanovnistva gradica Temerin od najstarijih vre-

12 



VEGYESNYELVŰ FOLKLÓRALKOTÁSOK. 415 
mena do danas i u tom kontekstu ukazuje na para-
lelno folklorno stvaralaštvo i prožimanja narod-
ne tradicije. U kraćem žanrovskom osvrtu daje 
najvažnije karakteristike folklornih tvorevina 
na više jezika (makaronikum), i citiranjem pri-
mera iz literature i folklorne istorije dokazuje 
relativno živo prisustvo folklornog stvaralaštva 
na mešovitom jeziku u sredinama u kojima je u 
upotrebi paralelno dva ili više jezika. Rad se 
završava citiranjem narodnih priča, anegdota i 
narodnih pesama na mešovitom jeziku (mešavina 
madjarskog, latinskog, nemačkog i srpskohrvat-
skog jezika) iz Temerina. Citirana folklorna ost-
varenja su iz zbirke samoga Autora rada, Bele 
Čorbe. 

Zusammenfassung 
Volksdichtung in der traditionellen 
Mischsprache von Temerin 

Csorba Béla 
Einführend wird die Ansiedlung des Städ-

tchens Temerin von den ältesten Zeifrü bis heute 
geschildert und in diesem Kontext wird auf die 
parallele Entwicklung und auf die Verflechtung 
mehrerer Volkstraditionen hingewiesen. Durch ei-
nen kurzen Uberblick werden die wichtigsten Cha-
rakteristika der Volksdichtung in mehreren Spra-
chen gleichzeitig (Makaronikum) dargestellt, wobei 
es nachweisbar ist (auf Grund von literarischen 
Zitate, wie auch der Folklorgeschichte), da4 
eine relativ lebhafte Weiterentwicklung der Volks-
dichtung in der Mischsprache in solchen Gebieten 
weiterlebt, in welchen gleichzeitig zwei oder 
mehrere Sprachen gesprochen werden. In diesem 
Artikel werden auch einige Volksmärchen, Anegdo-
ten und Volkslieder zitiert, die in der Mischs-
prache von Temerin entstanden sind. (Die Misch-
sprache stellt ein Konglomerat von ungarisch, 
latein,deutsch und serbokroatisch dar). Die zi-
tierten Werke der Volksdichtung wurden der Samm-
lung von Bela Csorba, dem Autor dieses Artikels 
entnommen. 
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Mikor engem tanítottak na lévő, na dészno 
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