
I I U N G . K Ö Z L . 16. ÉVF„ 1. (58.) SZ . 805—807. L. N O V I S A D — Ú J V I D É K Ö Q 5 
1984. M Á R C I U S 

E T O : 06.05 

AZ INTÉZET ÉLETÉBŐL 

UTASI CSABA 
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Közlésre elfogadva: 1984. április 2. 

Jovan Jovanovic Zmaj születésének 150. évfordulója alkalmából intéze-
tünk 1984. január 26—27-én Zmaj és a magyar irodalom címmel tudományos 
tanácskozást rendezett, melyen a következő előadások hangzottak el: Szeli 
István: Komparatisztikai tapasztalatok és tanulságok, Curcic Lazar: Zmaj a 
szerb-magyar irodalmi kapcsolatok határmezsgyéjén, Fried István: Zmaj 
összehasonlító szempontból, Kovacek Bozidar: Zmaj és Jókai, Pál Sándor: 

Kranjcevié — Zmaj — Petőfi, Póth István: Zmaj és a Kisfaludy Társaság, 
Babic Sava: Zmaj fordításai a magyar irodalomból, Mikes Melánia: A Buliéi 
magyar fordításai, Veselinovic Sulc Magdolna: Zmaj magyar fordításainak 
visszhangja a XIX. századi szerb periodikában. 

Vendégeink ellátogattak a Matica srpskába és a Vajdasági Tudományos 
és Művészeti Akadémiára. 

Jelen számunkban közöljük a tanácskozáson elhangzott előadások egy 
részét. 

* 

1984. március 28-án tartott értekezletén az Intézeti Tanács megvizs-
gálta az 1983. április 1-én kezdődött tervévre vonatkozó alprojektumi je-
lentéseket. 

A jugoszláviai magyarok irodalom- és művelődéstörténete c. alprojektum-
ban, A jugoszláviai magyar irodalom története 1918—1929. c. téma kere-
tében, elkészültek a szerződésben vállalt tanulmányok Fekete Lajos vers-
formáiról (Bori Imre), Wollák Gyula kultúrfilozÖfLájáról (Bányai János), 
Milkó Izidor novelláiról (Gerold László), á publicisztika és a szépirodalom 
határán álló műfajairól (Thomka Beáta), a könyv népszerűsítése terén ki-
fejtett tevékenységéről (Csáky S. Piroska) és Tamás István költészetéről 
(Utasi Csaba). Tovább folyt Sinkó Ervin vajdasági levelezésének gyűjtése 
(Bosnyák István) és a korszakban megjelent magyar könyvek bibliográfiai 
adatainak feldolgozása (Csáky S. Piroska). 

A vajdasági magyar színi élet a kezdetektől 1918-ig c. téma keretében 
Káich Katalin a zentai színi élet 1833-tól 1918-ig terjedő időszakának szín-
háztörténeti adatait kutatta és rendszerezte. 
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Az újvidéki Délbácska története 1920-1929. c. témán befejeződtek a 
munkálatok, Hornyik Miklós megírta a napilap művelődéstörténeti mono-
gráfiáját. 

Pastyik László elkészítette Helikon 1928. c. tanulmányát, a jugoszláviai 
magyar irodalom 1982-es bibliográfiáját, és folytatta a húszas évek lapjainak, 
folyóiratainak bibliográfiai feltárását. 

A jugoszláviai magyar folklór és népköltészet c. témán Jung Károly 
befejezte Gombos hiedelemvilágának monografikus feldolgozását, folytatta 
a becsei gyűjtőmunkát és az irattári kutatást a témával kapcsolatos XVIII— 
—XIX. századi anyagban. 

A magyar-szerb és magyar-horvát irodalmi kapcsolatok a XVIII-
század végétől napjainkig c. alprojektum első témáján (A XIX. század máso-
dik felének magyar periodikája a szerb irodalmi és művelődési életről) Veseli-
novic Sulc Magdolna befejezte a gyűjtőmunkát, és rendszerezte az anyagot. 

Az alprojektum második témája keretében (Herder nyelv- és kultúra-
koncepciójának recepciója a XIX. század második felének szerb és magyar 
irodalmában) Szeli István folytatta a szerb és a magyar folyóiratok vonatkozó 
anyagának összevetését és az irattári kutatást. 

A XIX. századi horvát periodika magyar anyaga c. téma keretében 
Bosnyák István az 1890-től a XIX. század végéig terjedő időszak folyóirat-
anyagának bibliográfiai elemzését végezte el. 

Az alaprojektum negyedik témáján (Mikszáth Kálmán recepciója a 
szerb irodalomban) Veselinovic Sulc Magdolna az előmunkálatok befejez-
tével tanulmányban foglalta össze a kutatás eredményeit. 

Az Onomasztikai és lexikológiai kutatások Vajdaságban c. alprojektumban 
a Gombos földrajzi nevei c. témán Penavin Olga és Matijevics Lajos végére 
ért a gyűjtésnek, és nyomdakész kéziratot adott át. 

A Bácska történelmi víznevei c. második témán Matijevics Lajos halála 
miatt félbeszakadtak a munkálatok. Az Intézeti Tanács az anyag rendszerezé-
sére, komplettálására és sajtó alá rendezésére Penavin Olgát kérte fel. 

A mai magyar nyelv és a magyar-szerbhorvát kétnyelvűség vizsgálata c. 
alprojektumnak A vajdasági magyar köznyelv mondattani kérdései c. té-
mája keretében Molnár Csikós László a határozottságot, illetve határozat-
lanságot kifejező nyelvi elemek mondattani szerepét vizsgálta, s kutatásai 
eredményét tanulmányban összegezte. 

Penavin Olga befejezte és sajtó alá rendezte a Horvátországi (szlavóniai) 
magyar nyelvjárási atlaszt. 

A Kontrasztív kutatások c. téma keretében Mikes Melánia, Keck Balázs 
és Junger Ferenc sajtó alá rendezte A szerbhorvát és a magyar nyelv kontrasz-
tív mondattanát; Mikes Melánia a két nyelv mondattanának terminológiai 
kérdéseiről, Keck Balázs a magyar névutókról és szerbhorvát megfelelőikről, 
Junger Ferenc pedig az igei kategóriák kontrasztív elemzésének tárgyköréből 
adott át tanulmányt, illetve tudományos tanácskozáson elhangzott előadást. 
A társadalmi-politikai szakkifejezásek tipológiai és kontrasztív elemzésének 
kérdéseivel Papp György, a kisgyerekek nyelvének kontrasztív elemzésével 
pedig Mikes Melánia foglalkozott egy-egy tanulmányban. 
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A magyar irodalmi művek háború utáni szerbhorvát fordításainak kont-
rasztív elemzése c. téma keretében Mikes Melánia A Pál utcai fiúk három 
fordítását elemezte. 

A magyarnak mint anyanyelvnek és környezetnyelvnek elsajátítása c. 
témakörben Bagi Ferenc két tanulmányban összegezte tapasztalatait a magyar 
beszédhangok kiejtéséről a szerbhorvát anyanyelvűek körében. 

A magyar-szerbhorvát kétnyelvűség szociolingvisztikai vizsgálata c. 
témában Molnár Csikós László és Junger Ferenc nem az elfogadott terv 
szerint végezte a munkálatokat. Sor került több vajdasági kétnyelvű lap 
tanulmányozására, viszont ismét elmaradt a körkérdés lebonyolítása a munka-
szervezetekben. Az Intézeti Tanács úgy döntött, hogy e feladatot minden-
képp teljesíteni kell, nagyobb lélegzetű dolgozatban summázva az ankét 
eredményeit. 

A magyar-szerbhorvát nagyszótár alprojektumában Pató Imre, Cseh 
Szabó Márta, Reffle Gyöngyi, Vajda József, Papp György, Rajsli Ilona, 
Veselinov Ivanka, Markovié Radmila, Szloboda János hiánytalanul elvégezték 
a tervezett munkálatokat. 

Matijevics Lajos halála után az Intézeti Tanács Penavin Olgát nevezte 
ki a szótári alprojektum vezetőjévé. 
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