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A Magyar, Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. 
Űjvidék 

Közlésre elfogadva: 1983. május 20. 

1. Kutatói termunkálatok 1982/83-ban 

Az intézeti Tanács az 1983. március 30-i értekezléten megvizs-
gálta és módosításokkal elfogadta a Tudományügyi Érdekközösség-
nek készült alprojektumi jelentéseket az 1982. április elsejével 
kezdődött munkaévre vonatkozóan. 

A jugoszláviai magyarok irodalom- és művelődéstörténete c. 
alprojektumban, a Jugoszláviai magyarok irodalomtörténete 1918 
—1929. c. kollektív téma keretében elkészültek a szerződésben vál-
lalt tanulmányok Csuka Zoltán szabadverséről (Bori Imre), Farkas 
Geiza esztétikai nézeteiről a húszas években (Bányi János), a Kéve 
c. antológiaáról (Utasi Csaba), Milkó Izidor egyfelvonásairól és je-
leneteiről (Gerold László), valamint Tamás István riportjairól 
(Thomka Beáta). Folytatódott Sinkó Ervin vajdásági levelezésének 
gyűjtése (Bosnyák István), illetve a bibliográfiai gyűjtés és feldolgo-
zás a húszas évek jugoszláviai magyar folyóirataival és lapjaival 
(Pastyik László), valamint monografikus kiadványaival kapcsolatban 
(Csáky S. Piroska). Tanulmány íródott a könyv- és folyóiratkiadás-
sal kapcsolatos, 1918—1929. közötti vajdásági rendelkezésekről is 
(Csáky S. Piroska), a jugoszláviai magyar irodalom évi bibliográ-
fiájának és a Magyar Irodalmi Társaságról szóló tanulmánynak a 
kézirata viszont (Patyik László) csak részben készült el. 

Ugyanezen alprojektum 2. témáján (Az Űjvidéki magyar színi 
élet a kezdetektől 1918-ig) befejeződött a munka, ti. Káich Katalin 
elkészítette az újvidéki magyar színjátszás 1836—1918. közötti tör-
ténetének és repertóriumának kéziratát. 

Az újvidéki Délbácska c. témán (Hornyik Miklós) pótkutatás 
folyt, viszont nem történt meg az előzetes primér bibliográfia szer-
ződésben vállalt részletes feldolgozása. 

A vajdasági magyairok népszokásai és hiedelmei c. téma kere-
tében (Jung Károly) folytatódott a gombosi gyűjtés feldolgozása 
és megkezdődött a gyűjtés Becsén is. Elkészült három résztanul-
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mány kézirata, valamint irattári kutatás indult a témával kapcso-
latos XVIII. századi anyagban. 

A magyar-szerb és magyar-horvát irodalmi kapcsolatok a XVIII. 
század végétől napjainkig c. alprojektum első témáján (Sulc Mag-
dolna: A magyar irodalmi és művelődési élet jelenléte a szerb 
periodikában a XVIII. sz. végétől a XIX. sz. közepéig) befejező-
dött a gyűjtőmunka, de nem készült el az évi témával kapcsolatos 
tanulmány. 

Az alprojektum másik témája keretében (Szeli István: Herder 
nyelv- és kultúra-koncepciójának befogadása a XIX. sz. második 
felében a szerb és a magyar irodalomban) folytatódott a gyűjtő-
munka és tanulmány íródott a szóban forgó recepcióról az utóro-
mantika korában. 

A XIX. századi horvát periodika magyar anyaga c. témánál 
(Bosnyák István) a kiegyezéstől 1890-ig terjedő szakaszra irányult 
a bibliográfiai gyűjtés. Ilyen feldolgozásra kerültek a Dragoljub, 
Vienac, Slovinac, Hrvatska vila, Iskra és Balkan vonatkozó évfo-
lyamai. 

Az alprojektum utolsó témája keretében (Sulc Magdolna — 
Csányi Erzsébet: Mikszáth Kálmán művének recepciója a szerb iro-
dalomban) megkezdődött a gyűjtőmunka, de ez a Tanácson elégte-
lennek bizonyult a jóváhagyott kutatási időhöz viszonyítva. 

Az Onomasztikai és lexikológiai kutatások Vajdaságban c. al-
projektumban a Becse és környéke földrajzi nevei c. témán (Pena-
vin Olga-Matijevics Lajos) befejeződtek a munkálatok s elkészült 
a Névtani Füzetekben megjelenő kézirat. A másik téma keretében 
(Matijevics Lajos: Bácska víznevei) elkészült egy újabb résztanul-
mány (Bácska patak-nevei). 

A mai magyar nyelv és a magyar-szerbhorvát kétnyelvűség 
vizsgálata c. alprojektum első témájában (Molnár Csikós László: A 
vajdasági magyar köznyelv mondattani vizsgálata) az adverbiális 
szintagmákra irányult a kutatás és erről egy tanulmány íródott. 

A magyar-szerbhorvát kétnyelvűség szociolingvisztikai vizsgá-
lata c. téma keretében (Mikes Melánia, Molnár Csikós László, Jun-
ger Ferenc) megtörtént az előző munkaévben begyűjtött statisztikai 
anyag feldolgozása és három szakreferátum íródott, viszont elma-
radt a körkérdés lebonyolítása a munkaszervezetekben. 

A magyarnak mint anyanyelvnek és környezetnyelvnek az 
elsajátítása témakörében (Bagi Ferenc, Mikes Melánia, Cseh Szabó 
Márta) folytatódott az 1—3 éves gyermek beszédének lexikai-sze-
mantikai vizsgálata s elkészült egy gyermekszótár; nyelvstatiszti-
kai, illetve ankét-módszerű vizsgálatok folytak óvodákban (a 
magyarnak mint környezeti nyelvnek az elsajátításáról); elméleti 
és módszertani kutatás folyt a magyar fonológiai rendszer kiejté-
sének tanításával kapcsolatban a más anyanyelvű tanulók körében. 

A kontrasztív kutatások c. témakörben a következő részkérdé-
sek vizsgálatára került sor: az igei szintagma szintaktikai-szeman-
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tikai vizsgálata (Junger Ferenc); a magyar névutók és szerbhorvát 
megfelelőik (Keck Balázs); a nemzetek közötti viszonyokkal kap-
csolatos szakfogalmak kontrasztív elemzése (Mikes Melánia, Junger 
Ferenc); a magyar-szerbhorvát szótárak kontrasztív vizsgálata 
(Reffle Gyöngyi); a társadalmi-politikai szakkifejezések fordítása 
(Papp György). E résztémáról egy-egy tanulmány, illetve anyag-
közlés íródott, viszont. A szerbhorvát—magyar kontrasztív nyelvtan 
c. kézikönyv kézirata (Mikes-Keck-Junger) helyett csak a kontran-
tív mondattan kézikönyve készült el (részben), s az igei szintag-
mával kapcsolatos, a kontrasztív nyelvészeti füzetek külön számába 
tervezett tanulmány nagy része is beolvadt e kéziratba. A szerző-
désben vállalt két publikáció helyett ily módon csak egy lenne 
kiadható. 

A magyar irodalmi szövegek felszabadulás utáni fordításának 
kontrasztív elemzése c. témakörben (Mikes Melánia, Sava Babic) 
elkészült a prózaszövegek fordításának bibliográfiája. 

A szlavóniai magyar nyelv dialektológiai atlaszán (Penavin 
Olga) befejeződtek az előmunkálatok. 

A magyar-szerbhorvát szótár alprojektumában (Vajda József, 
Pató Imre, Reffle Gyöngyi, Szabó Márta, Szloboda János, Marko-
vics Radmila) a szótári anyag gyűjtése, rendezése, szelektálása, 
első szerkesztése, szerbhorvát nyelven történő értlmezése és lekto-
rálásra való előkészítése a szerződésben meghatározott mennyiségi 
keretek közt mozgott, csupán egy esetben (Reffle Gyöngyi) volt 
jelentős lemaradás a tervteljesítésben. 

Az intézeti Tanács az egyes alprojektumoknál mutatkozó hiá-
nyok bepótlására haladékot kért a Tudománvügyi Érdekközösség-
től. 

2. PROJEKTUMI MUNKAVÁLLALÁSOK 1983/84-re 

Az Intézet a fenti munkajelentéssel együtt megküldte az Ér-
dekközösségnek a jövő munkaévre vonatkozó, az intézeti Tanács 
1983. III. 30-i értekezletén jóváhagyott pályázati kérelmet is. 

Eszerint A jugoszláviai magyar irodalom- és művelődéstörté-
nete c. alprojektumban, a Jugoszláviai magyarok irodalomtörténete 
1918—1929 c. kollektív téma keretében az alábbi résztémák vizs-
gálatára kerül sor: Fekete Lajos költői formái, Wollák Gyula kul-
túrfilozófiája, Milkó Izidor novellái, illetve a publicisztika és a 
szépirodalom határán álló műfajai, Tamás István költészete, könyv-
népszerűsítés és könyvterjesztés a húszas évek vajdasági magyar 
irodalmában, Sinkó Ervin vajdasági levelezése, a jugoszláviai 
magyar könyvek bibliográfiája 1918—1929. 

Az újvidéki Délbácska története c. témánál a monográfia meg-
írása van soron, a színháztörténeti kutatások körében pedig meg-
kezdődik Zenta magyar színi életének vizsgálata a kezdetektől 
1918-ig. A folklorisztikai téma keretében elkészül a gombosi hie-
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delemvilágról szóló monográfia s folytatódik a becsei gyűjtés és 
az irattári munka. A bibliográfiai munkálatok körében elkészül a 
jugoszláviai magyar irodalom 1982. évi bibliográfiája, folytatódik 
a munka a húszas évek folyóiratainak és lapjainak retrospektív 
bibliográfiáján s tanulmány íródik a becsei ,,Helikon"-ról. 

Az intézeti Tanács a jelzett ülésen jóváhagyta azt a munka-
szervezési indítványt, hogy ebben az alprojektumban két kutatási 
egységben folyjon a munka: A jugoszláviai magyar irodalomtörté-
nete 1918—1929, illetve A jugoszláviai magyar kultúra és népi 
kultúra története címen. Előbbi vezetésével Bori Imrét, utóbbiéval 
Káich Katalint bízta meg a Tanács. 

A magyar-szerb és magyar-horvát irodalmi kapcsolatok a XVIII. 
század végétől napjainkig c. alprojektumban A XIX. sz. második 
felének magyar periodikája a szerb művelődési és irodalmi élet-
ről c. ú j résztéma vizsgálata van soron, továbbá befejeződik a 
Mikszáth-recepció vizsgálata s folytatódik a kutatás a Herder nyelv-
és kultura-koncepciójának befogadása a XIX. sz. második felében 
a szerb és magyar irodalomban, illetve A XIX. századi horvát 
periodika magyar anyaga c. témák keretében. 

Az Onomasztikai és lexikológiai kutatások Vajdaságban c. al-
projektumban folytatódik és befejeződik Gombos és környéke topo-
nímiájának kutatása s elkészül a Bácska vízneveivel kapcsolatos 
eddigi kutatásokat összegező könyv kézirata. 

A mai magyar nyelv és a magyar-szerbhorvát kétnyelvűség 
vizsgálata c. alprojektumban kutatás tárgya lesz a határozottság 
és határozatlanság jelölésének eszközei a magyar nyelvben, a 
magyar-szerbhorvát kétnyelvűség szociolingvisztikai vizsgálata kere-
tében pedig a körkérdés munkaszervezetekben való lebonyolítására 
és feldolgozására kerül sor. A magyarnak mint anyanyelvnek és 
környezetnyelvnek az elsajátítása kérdéskörében a magyar beszéd-
hangok kiejtésének vizsgálata folyik majd a szerbhorvát anya-
nyelvűek körében, a kontrasztív kutatások résztémái pedig az aláb-
biak lesznek: a magyar névutók és szerbhorvát megfelelőik; az 
igei kategóriák kontrasztív elemzése; a terminológia kérdései a 
kontrasztív leírásban; a társadalmi-politikai szakkifejezések tipo-
lógiai és kontrasztív elemzése; a kisgyermekek beszédének kontra-
sztív vizsgálata. E közös téma munkatársai sajtó alá rendezik a 
szerbhorvát és magyar nyelv kontrasztív mondattanát, a szlavó-
niai magyar nyelv dialektológiai atlaszának szerzője pedig elkészíti 
az atlaszt. 

A Tanács az intézeti pártalapszervezet Közgyűlés által is támo-
gatott indítványa alapján dr. Mikes Melániát felmentette alpro-
jektumvezetői tisztsége alól s helyette dr. Horváth Mátyást nevezte 
ki, míg A magyar-szerbhorvát kétynelvűség szociolingvisztikai vizs-
gálata c. közös téma vezetésével mgr. Molnár Csikós Lászlót bízta 
meg dr. Mikes Melánia helyett. 

A magyar-szerbhorvát szótár alprojektumában szóállomány-bő-
vítés (3—4000 szó), magyar nyelvű szócikkek szerkesztése (10.500 
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egység), lektorálás magyar és szerbhorvát nyelven (10—15.000 egy-
ség) és szerbhorvát értelmezés (25.000 egység) szerepel az 1983/84. 
évi munkavállalásban. 

Dr. Vajda József nyugdíjba vonulása miatt a Tanács dr. Mati-
jevics Lajost nevezte ki a szótári munkálatok alprojektum-vezető-
jévé. 

3. KIADÓI TERV 1983-ra 

A Publikációs Bizottság elkészétette s a Közgyűlés jóváhagyta 
az alábbi kiadói tervet, mellyel Intézetünk pályázni fog a Tarto-
mányi Tudományügyi Érdekközösségnél. 

I. Évkönyv, folyóirat 

1. Tanulmányok 1983. 
2. A Hungarológiai Közlemények négy száma 

II. Bibliográfiai kiadványok 

3. Pastyik László: Bibliográfiai Füzetek 16. sz. 
4. A hungarológiai és komparatisztikai kutatások bibliográ-

fiája I. 
5. Káich Katalin: Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társu-

lata évkönyveinek repertóriuma 
6. Pató Imre: A Hétről-Hétre repertóriuma 

III. Névtudományi sorozat 

7. Penavin Olga-Matijevics Lajos: Becse és környéke föld-
rajzi neveinek adattára 

8. Papp György: Kanizsa és környéke földrajzi neveinek 
adattára II. 

IV. Szerbhorvát-magyar kontrasztív nyelvtan 

9. Mikes-Babic-Keck: Szórendi kérdések (szerbhorvát vál-
tozat) 

10. Mikes-Keck-Junger: A szerbhorvát-magyar kontrasztív 
mondattan kézikönyve 
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V. Értekezések, monográfiák 

11. Szeli István: Komparatisztikai tanulmányok (szerbhorvát 
nyelven) 

12. Tanulmányok a magyar avantgarde-ról 
13. Penavin Olga: Néprajzi tanulmányok 
14. Káich Katalin: Az újvidéki színházi élet a kezdetektől 

1918-ig 
15. Délszláv-magyar kapcsolattörténeti tanulmányok II. 
16. Gerold László: Dráma és színjátszás Szabadkán a XIX. 

században 
17. Utasi Csaba: A Kalangya 
18. Csorba Béla: Temerin néprajza 
19. Művelődéstörténeti tanulmányok 

VI. A jugoszláviai magyar népzene tára 

20. Kiss Lajos—Bodor Anikó: Dél-Bánát magyar népzenéje 

VII. Értekezletek anyaga 

21. A Szarvas Gábor-értekezlet beszámolói 
22. A kontrasztív nyelvészet II. értekezletének anyaga 

4. A SINKÓ DlJ KIOSZTÁSA 

Az 1983. évi Sinkó-díjat a Sinkó Alapítvány gondnoksága 1983. 
május 7-én osztotta ki Losonc Alpárnak. A bírálóbizottság dön-
tését Szeli István, a gondnokság elnöke ismertette, kiemelvén a 
díjazott filozófiai és hermeneutikai érdeklődésének sikeres megva-
lósulását a kritika- és tanulmányirodalomban, majd Juhász Erzsé-
bet a bírálóbizottság nevében méltatta Losonc Alpár munkásságát. 

Az alkalmi ünnepségen Szeli István ismertette az Alapítvány 
gondnokságának tervét, hogy 1984-ben, a sorrendben tizenötödik 
Sinkó-díj odaítélése kapcsán egy antológiát jelentet meg a díjat 
kiérdemelt s munkásságukkal a jugoszláviai magyar kultúra egé-
szébe termékenyen beépülő alkotók munkáiból. A Sinkó-díjat ugya-
nis 1970-ben osztották ki első ízben, s a nyertesei a következő 
alkotók voltak: Podolszki József (1970), Utasí Mária (1971), Bognár 
Antal (1972), Juhász Erzsébet (1973), Böndör Pál (1974), Danyi 
Magdolna (1975), Thomka Beáta (1976), Fenyvesi Ottó (1977), Mák 
Ferenc (1978), Sziveri János (1979), Balázs Attila (1980), Csorba Béla 
(1981), Sebők Zoltán (1982), Losonc Alpár (1983). 
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