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AZ INTÉZET ÉLETÉBŐL 

Bosnyák István 

A MAGYAR NYELV, IRODALOM ÉS HUNGAROLÓGIAI K U T A T O S O K INTÉ-
ZETE, ÚJVIDÉK 

Közlésre elfogadva: 1981. nov. 10. 

1. Megbízatások 

1981. október 1-én lejárt az intézeti tisztségviselők kétéves megbízatási 
ideje. Szakszervezeti alapszervezetünk és jelölő bizottságunk' indítványára 
Közgyűlésünk és a Bölcsészettudományi Kar önigazgatási szervei az Intézet 
alábbi munkatársait választották meg a főbb intézeti tisztségekre: 

A Közgyűlés elnöke Reffle Gyöngyi, helyettese Molnár Csikós László 
mgr. 

Az Intézet igazgatója dr. Bosnyák István, helyettese Utasi Csaba. 
A Tanszék vezetője dr. Matijevics Lajos, tanszéki titkár Láncz Irén mgr. 
Küldötteink a Bölcsészettudományi Kar Oktatási és Tudományügyi 

Tanácsába: dr. Penavin Olga, dr. Káich Katalin, Jung Károly mgr., Utasi 
Csaba, Gerold László, Junger Ferenc, Csáky S. Piroska. 

Küldötteink a Kari Tanácsba: dr. Matijevics Lajos, dr. Horváth Mátyás 
és Molnár Csikós László mgr. 

A Közgyűlés felújította az intézeti szakbizottságok tagságát is. 
Oktatásügyi bizottság: dr. Bányai János (elnök), dr. Matijevics Lajos, 

Láncz Irén mgr., Ágoston Mihály, Papp György és a Tanszék hallgatóinak 
1—1 képviselője minden évfolyamról. 

Tudományügyi bizottság: dr. Penavin Olga (elnök), dr. Szeli István, 
dr. Mikes Melánia, dr. Káich Katalin, Jung Károly mgr. 

Publikációs bizottság: dr. Szeli István (elnök), dr. Penavin Olga, dr. 
Mikes Melánia, dr. Bosnyák István, Hornyik Miklós mgr., Pastyik László 
mgr., Thomka Beáta. 

Káderügyi bizottság: dr. Matijevics Lajos (elnök), dr. Szeli István, dr. 
Horváth Mátyás. 

Szabályzatügyi koordináló bizottság: Pastyik László mgr. (elnök), Molnár 
Csikós László mgr., Pató Imre. 

Pénzügyi bizottság: dr. Horváth Mátyás (elnök), dr. Bányai János, 
Uracs Edit, Pató Imre, Junger Ferenc. 

Lakásügyi bizottság: dr. Káich Katalin (elnök), Bagi Ferenc mgr., 
Cseh Szabó Márta. 
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Transzfer-bizottság: dr. Vajda József (elnök), Keek Balázs, Junger 
Ferenc. 

A Közgyűlés ezenkívül kinevezte a fegyelmi-, a munkásellenőrző- és 
a személyi jövedelmet elszámoló bizottságot is, valamint jóváhagyta az Intézet 
honvédelmi bizottmányának összetételét. 

2. Munkaterv 

A szakbizottságok javaslata alapján Közgyűlésünk meghozta a legsür-
gősebb intézeti teendők tervét. 

Az oktatásban elsősorban a Tanszék ügyrendi szabályzatának kidolgozása, 
a jegyzetkészítés és -kiadás, illetve a szemináriumi könyvtár kézikönyvekkel 
való ellátottságának elemzése, a Tudományos Diákszakkör évi munkatervének 
elkészítése s a hallgatók küldötteinek bevonása az oktatásügyi bizottság mun-
kájába bizonyult sürgős feladatnak. 

A kutatómunkában a projektumi tervmunkálatok elemzése, a Kutató-
részleg ügyrendi szabályzatának meghozatala s a tudományos értekezletek 
és kutatói cserenapok tervének elkészítése került a legfontosabb teendők 
élére. 

A kiadótevékenységben az intézeti folyóirat és évkönyv szerkesztési elvei-
nek megvitatása, az Intézet húszéves munkáját szintetizáló kiadványok ter-
vezetének elkészítése, a publikációink forgalmazásával kapcsolatos problémák 
megoldása, az intézeti folyóirat szövetségi jellegű tanácsának kinevezése és 
a publikációs szabályzat meghozatala bizonyult a legfontosabb teendőnek. 

A pénzügypolitikában a teljesítmény szerinti javadalmazás érvényesítése 
s vele kapcsolatosan az intézeti jövedelemszerzésről és a globális jövedelem 
felosztásáról, a 42 órás munkahétről és a személyi jövedelem elosztásáról 
szóló önigazgatói egyezmények elkészítése, véglegesítése, ill. módosítása 
került első helyre. 

Végül, az önigazgatás terén a munkaterv a fenti, az intézeti önigazgatással 
is kapcsolatos intézkedések mellett az Intézet Alapszabályának és a Közgyű-
lés ügyrendi szabályzatának módosítását, a még hiányzó szabályzatok elké-
szítését és az intézeti munkástanács megalakítását szorgalmazza. 

3. Kiadótevékenység 

A Közgyűlés a jelölő bizottság javaslatára szétválasztotta az intézeti 
kiadványok fő- és felelős szerkesztőinek tisztjét az igazgatói tisztségtől, s 
kinevezte állandó kiadványaink és kiadványsorozataink főszerkesztőit. Az 
újonnan megválasztott főszerkesztők: 

Hornyik Miklós mgr. (Hungarológiai Közlemények) 
Thomka Beáta (Tanulmányok) 
Dr. Szeli István (intézeti monográfiák és tanulmánykötetek) 
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Dr. Penavin Olga (Névtani Füzetek) 
Dr. Mikes Melánia (Kontrasztív Nyelvészeti Füzetek) 
Pastyik László mgr. (bibliográfiai kiadványok) 
Az intézeti kiadványok felelős szerkesztője dr. Bosnyák István. 
Mivel Intézetünk folyóiratát, a Hungarológiai Közleményeket részben 

a köztársaságok és tartományok tudományügyi érdekközösségeinek szövetségi 
tanácsa pénzeli, a vonatkozó rendelkezések értelmében folyóiratunknak is 
szövetségi jellegű kiadótanácsot kellett létesítenie. A Tanács tagjai: 

Dr. Stefan Barbaric (Ljubljana) 
Dr. Bori Imre (Újvidék) 
Dr. Bosnyák István (Újvidék) 
Lazar Curcic (Újvidék) 
Dr. Mirjana Fulanovic-Sosic (Szarajevó) 
Paszkal Gilevszki (Szkopje) 
Hornyik Miklós (Újvidék) 
Dr. Bozidar Kovacek (Újvidék) 
Ivan Meden (Zágráb) 
Dr. Szeli István (Újvidék) 
Ivanka údovicki (Belgrád) 
A Tanács kültagjainak ezúton is köszönjük, hogy szíveskedtek vállalni e 

megbízatást. 
A publikációs bizottság javaslatára a Közgyűlés kinevezte az intézeti 

évkönyv és folyóirat szerkesztő bizottságait. 
A Hungarológiai Közlemények szerkesztő bizottsága: 
Ágoston Mihály 
Dr. Bosnyák István (felelős szerkesztő) 
Gerold László 
Hornyik Miklós (főszerkesztő) 
Dr. Mikes Melánia 
Papp György (titkár) 
Dr. Szeli István 
A Tanulmányok szerkesztő bizottsága: Thomka Beáta (főszerkesztő), 

dr. Penavin Olga és Utasi Csaba. 

4. Tudományos együttműködés 

A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia 1981. december 3-án megállapodást kötött az 1985-ig 
terjedő tudományos együttműködésről. Az Újvidéken aláírt megállapodás egyebek 
közt 13 közös kutatási témát is meghatározott, s ezek közül háromban Inté-
zetünk is közvetlenül érdekelt. 
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A 4. sz. téma nyelvjárástani, beszéd- és gyermeknyelvi vizsgálódást, 
valamint a környezetnyelvek oktatásával kapcsolatos kutatásokat irányoz elő, 
2—2 heti kutatócserével. Az együttműködés megvalósítói a MTA • Nyelv-
tudományi Intézete és Intézetünk. 

Az 5. sz. téma a XX. századnak, illetve a szocializmus korának irodalom-
történeti kutatásait tartalmazza, s három konkrét résztémát foglal magába: 
a XX. századi magyar irodalom; délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok és 
sajtótörténet; Sinkó Ervin életműve. A cserenapok száma 14—14, az együtt-
működés megvalósítói a MTA Irodalomtudományi Intézete és Intézetünk. 

A 6. sz. téma a délszláv-magyar folklorisztikai kapcsolatok kutatása, 
elsősorban a népmese, a népballada és a szokásköltészet műfajában. A csere-
napok száma 7—7, az együttműködés megvalósítói a MTA Néprajzi Kutató 
Csoportja, és Intézetünk. 

A megállapodás aláírása alkalmából a MTA küldöttsége (Szentágothai 
János akadémikus, a MTA elnöke; Bihari Ottó akadémikus, a MTA rendes 
tagja, dr. Bodon Pál, a MTA Nemzetközi Osztályának helyettes vezetője; 
Fürst Annamária, a Nemzetközi Osztály főtanácsosa) ellátogatott Intézetünkbe 
is. A küldöttséget a Közgyűlés elnöke, Reffle Gyöngyi köszöntötte, az igazgató 
pedig tájékoztatta a vendégeket intézményünk oktató-, kutató- és publikációs 
tevékenységéről, hazai és nemzetközi tudományos együttműködéséről. A 
küldöttség tagjai ezt követően beszélgetést folytattak az Intézet munkatár-
saival, majd pedig megtekintették a Kar központi könyvtárát és a szemináriumi 
könyvtárunkat. A látogatás befejeztével a vendégek mutatvány-példányt 
kaptak az Intézet újabb kiadványaiból. 

5. Sinkó Ervin Alapítvány 

Az Alapítvány Statútuma értelmében s a Tanszék javaslatára a Köz-
gyűlés felújította a gondnokság tagságát. Elnöke dr. Szeli István, titkára dr. 
Bosnyák István, a gondnokság harmadik tagja pedig Thomka Beáta. A meg-
bízatás 4 évre szól. 

A Horvát SZK Szerzői Jogvédő Hivatala leiratban értesítette az Alapít-
ványt, hogy Zágráb város Képviselőtestülete az Alapítvány gondnokságának 
régebbi kérésére a Sinkó Ervin műveinek közléséből és újraközléséből szár-
mazó tiszteletdíjak 50 százalékát Alapítványunknak, másik felét pedig a 
kézirati hagyatékot gondozó zágrábi intézetnek (Zavod za knjizevnost i teatro-
logiju JAZU) ítélte oda. 

E határozat — amely Zágráb város Hivatalos Lapja 1981/82. számában 
jelent meg — lehetővé teszi Alapítványunknak, hogy a Sinkó-díj mellett 
ismét pályázatot hirdessen a Sinkó Ervin ösztöndíjra is. 
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6. Tudományos Diákszakkör 

A Tanszék, majd a Közgyűlés is elfogadta a Szakkör vezető tanárának, 
Thomka Beátának alábbi jelentését: 

A Magyar Tanszék hallgatói 1981. november elején megbeszélést tartottak 
a Tudományos Diákszakkör munkaformáiról. A Diákszakkörben folyó munka 
célja a hallgatók szakmai érdeklődésének felkeltése, az egyéni affinitásnak 
megfelelő szakmai tevékenység serkentése és támogatása, valamint a hallgatók 
közvetlenebb bevonása a kötelező stúdiumokat kiegészítő kutatásokba. A 
hallgatók a következő tevékenységi formákat fogadták el: 

1. A Diákszakkör tagjai a tudományos kutatómunka módszereinek meg-
ismerése és az irodalmi-nyelvészeti tárgyismeret bővítése céljából kutatási 
témát választanak. A dolgozatok az adott kérdéskörrel foglalkozó szakember, 
tanár, kutató támogatásával, konzultálásával készülnek. A hallgatók egyéni 
érdeklődésüknek megfelelő témát választhatnak, vagy többek által feldolgozan-
dó közös témát jelölnek ki. 

2. Az elkészült dolgozatokat a Diákszakkör tagjai megvitatják, majd — 
az eddigi gyakorlattal összhangban — konferencián mutatják be. Az első 
konferencia időpontja a nyári szemeszter vége, vagy a következő tanév téli 
szemeszterének eleje lehetne. 

3. A Tudományos Diákszakkör együttműködik a Szocialista Ifjúsági 
Szövetség tanszéki alapszervezetének művelődési bizottságával. E bizottság 
feladata a hallgatók kulturális tevékenységének megszervezése, a Diákszakkör 
célja pedig a fentiekben vázolt szakmai kreativitás támogatása. 

4. A Diákszakkör havi egy alkalommal beszélgetést szervez, melynek 
témáját előre megállapítják. A beszélgetések az irodalom és kulturális életünk 
(színház, film, folyóirataink, könyvkiadásunk) időszerű kérdéseit érintenék. 
Az első vitaest témája a nemrég elhunyt fiatal magyar prózaíró, Hajnóczy 
Péter munkássága, illetve utolsó regényei. 

5. Szorgalmazni kellene továbbá a szegedi JATE Magyar Irodalom-
történeti Tanszékének Tudományos Diákszakkörével való hagyományos és 
eredményes együttműködés folytatását és esetleges újabb közös tanácskozások 
megszervezését. 

7. Könyv- és folyóirat-ajándék 

Dr. Várady József zrenjanini jogász 48 kötetből és 31 folyóirat több mint 
100 teljes vagy hiányos évfolyamából álló ajándékot adott Intézetünknek. 
Az adományt külön állományként szemináriumi könyvtárunkban tesszük 
hozzáférhetővé. 

Ezúton is köszönetet mondunk dr. Várady Józsefnek az értékes ajándékért. 
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