
Szeli István 

AZ 1978/79. ÉVI 
TERVMUNKÁLATOKRÖL 

Az Intézet muinkája az 1978/9. évben .a megállapított ütemben folyt. 
Az 1979. március 30-án lezárt esztendőben az egyes projektumokon vég-
zett munkákról az alábbiakban adunk összefoglaló jelentést. 

I. VAJDASÁG NÉPEI ÉS NEMZETISÉGEI MAI NYELVÉNEK 
VIZSGÁLATA (projeíktumvezetők Penavin Olga és Mikes Melánia). A 
projetum témái: 

1. Közmondások és szólások a jugoszláviai magyar beszédben. A 
témafelelős (Pemavlin Olga) mintegy 5—6000 közmondást gyűjtött össze 
Bácska, Bánát, Baranya, Murántúl és Szerémség területéről. 

2. A jugoszláviai székelyek nyelvjárási szótára. A témán dolgozó 
Penavin Olga és Matijevics Lajos kb. 2000 adatot dolgozott fel. Gyűj-
tésükeit Székelykevén és Ivanovón végezték. 

3. Vajdaság mikrotoponimiáján (Matijevics Lajos és Penavin Olga) 
folyó munka során az év folyamán elkészült az Ada község mikrotopo-
nímiiát tartalmazó könyv kézirata, amely kiadásra vár. 

4. A magyar és a szerbhorvát nyelv kontrasztív vizsgálata c. témán 
a következő (munkatársak dolgoztak: Mikes Melánia (témafelelős), Keck 
Balázs, Junger Ferenc, Cseh Szabó Márta és Bagii Ferenc. Elkészült A 
magyar és szerbhorvát ínyelv kontrasztív nyelvtana c. sorozat ötödik fü-
zete, Az igei szintagma vonzatai. Folytatódtak a vizsgálatok a szórend, 
a szemantikai összehasonlítás és a mondattan köréből. Terepi munka: 
Muraszombat, Gunaras, Versec. 

5. Petőfi Sándor szerhorvát fordításai. A 'témát feldolgozó munka-
társ, Sava Babic, több — ezideig lappangó — fordításszöveget tárt fel, 
s összehasonlítást végzett a Petőfire hatást gyakorló magyar népkölté-
szeti termékeknek a szerb népköltéshez való kapcsolatai körében. 

6. Bácska hidronímiája (Matijevlics Lajos). A gyűjtés főleg a ma-
gyarországi térképtárakban folyt. Eddig mintegy 700 adat került fel-
dolgozásira. 

7. A Magyar—•Szerbhorvát Enciklopédikus Szótár (témafelelős Pa-
tó Imre, munkatársak: Reffle Gyöngyi, Gseh Szabó Márta) munkafelada-
tain a korábbi intézeti Szerbhorvát—'Magyar Szótár komputeres feldol-
gozását („kifordítását") végezte a (munkacsoport. Minden előirányzott 
munkafázis iidőre fejeződött be. A mágnesszalagon lévő :anyag ellen-
őrzése április végére várható. 
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8. A magyar nyelv anyanyelvként és környezetnyelvként való hasz-
nálata (témafelelős Mikes Melánia, munkatársak Junger Ferenc, Reffle 
Gyöngyi éis Molnár Csákós László) c. témán a munkacsoport a terepen 
340 'középiskolást kérdezett ki. A témakörből több nyilvános főiskolai és 
rádió-előadás hangzott el, ill. több cikk jelenít meg. 

9. A mai magyar nyelvi standard Vajdaságban (Molnár Csikós 
László, Láncz Irén) c. témán tovább folyt a gyűjtés a napi- és heti-
lapokban, az irodalmi alkotások és fordítások szövegében, a tanköny-
vékben, valamint a muraszombati, verseci és lendvai iskolákban és a 
csantavéri felnőttek körében. 

II. VAJDASÁG NÉPEINEK ÉS NEMZETISÉGEINEK IRODALMA 
(projektumvezető Bori Imre). Az elmúlt tervidőszakban két nagyobb 
témakörön dolgozott a munkacsoport: A jugoszláviai magyar irodalmi 
kritika, 1920—1945. és A jugoszláviai magyar irodalom repertóriuma és 
bibliográfiája, 1928—1978. Az egyes témák: 

1. A Kalangya-kör novellairodalma (Uitasi Csaba). A dolgozat az 
1932—44. közti korszakban vizsgálta meg Berényi János, Börcsök Er-
zsébet, Cziráky Imre, Herceg János, Kende Ferenc, Kristály István, Maj-
tényi Mihály és mások alkotásait. 

2. Börcsök Erzsébet novellái (Gerold László). A szerző a dolgozatá-
ban rámutatott arra, hogy az író műveit a bánáti soknemzetiségű kör-
nyezet s a „kisebbségi" magatartásiból eredő vonások jellemzik, de ez a 
mlinősítés nem elegendő Börcsök Erzsébet valóságos írói erényeinek mér-
legelésiéhez. Ezért a művészi eredményeket is számba veszi (időstruktúra, 
kompozíció, narráció, stílus sitb.). 

3. Laták István prózája (Bori Imre). A tanulmány az 1929. és 1944. 
köztii éveknek írói terméslével foglalkozik a szerző három könyve alap-
ján. Rámutat Laták írói világának legfőbb meghatározóira: az ún. „szo-
ciális irodalomhoz" való kapcsolataira, írásainak expressziioinista jelle-
gére és a lélektan hiányára. 

4. Textológiai vizsgálatok (témafelelős Bori Imre, munkatárs Utasi 
Csaba). Elkészült a jugoszláviai magyar irodalmi hagyaték textológiai 
természetét bemutató elaborátum, amely az egyes írók hagyatékának 
regisztrálására és összegyűjtésére vonatkozó kérdéseket veszi számba. 

5. A két háború közti lapok és folyóiratok folytatásos regényeinek 
és novelláinak bibliográfiája (Pastyik László). A munka a jelzett perió-
dus mindem nyomdaterméket figyelembe véve foglalkozik anyagával. 
Mintegy 1200 irodalomtörténeti szempontból jelentős adat került lejegy-
zésre. 

6. A jugoszláviai magyar irodalom 1977. évi bibliográfiája (Pastyik 
László). A füzet összesen húsz periodikus kiadványt dolgoz fel, vala-
mint kib. 100 könyv adatait, amelyek a jelzett évben jelentek meg. 

7. A harmincas évek jugoszláviai magyar irodalmának prózai stí-
lusformái (Thomka Beáta). A tanulmány főként Szirmai Károly, Herceg 
János és Majitényi Mihály műveilt a nyelvi szint (szókincs, alaktan, mon-
dattan, jelentéstan) és a kompozíciós szint (struktúra, költői kép, szim-
bólumok, leírás, elbeszélés, egység) tekintetében. 
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III. VAJDASÁG NÉPEINEK ÉS NEMZETISÉGEINEK FOLKLÓR-
JA ÉS NÉPKÖLTÉSZETE (projektumvezető Matijevics Lajos). Az aláb-
bi négy témán folytak a 'kutatások: 

1. Falvaink téli népszokásainak eltérései (Tóth Ferenc). A kutatás 
és a feldolgozás befejeződött. A 150 oldalas kézirat kiadásira vár. 

2. Közép-Bánát ünnepi népszokásai (Tóth Ferenc). A terepi gyűjtés a 
tervnek megfelelően folyik. 

3. Márkó királyfi alakja Szabolcski Júlia meséiben (Sulc Magdol-
na). Az elmúlt időszakban a kutató komparatisZtikai szempontból vizs-
gálta meg a begyűjtött anyagot. 

4. A jugoszláviai magyarság néprajzának tükröződése a nyelvkincs-
ben és a proverbiumokban (témafelelős Penmavin Olga, munkatárs Ma-
tijevics Lajos). Penavin Olga Szlavónliában is részben Bácskában gyűjtött 
anyagot munkájához. Eddig ikb. 1500 adatot rögzítettek a kutatók. A 
munlka a következő évben tovább folyik. 

IV. VAJDASÁG NÉPEINEK ÉS NEMZETISÉGEINEK IRODAL-
MA ÉS MŰVELŐDÉSE A XIX. ÉS XX. SZÁZADBAN (projektumveze-
tő Szei István). Témák: 

1. Bácsbodrog vármegye Történemi Társulatának Monográfiája 
(Káich Katalin). Kiegészítő kutatások folytak hazai és külföldi levél-
tárakban. A kb. 500 odalas kézirat 1979. folyamán végleges formát nyer. 

2. A két világháború közti jugoszláviai magyar irodalom művelő-
désszociológiai alapjai (Honnyik Miklós). A téma folyamatos feldolgozá-
sában bizonyos nehézségek merültek fel (személycsere a kutatásban, va-
lamint több havi szünetelés a munka végzésében az előbbiek miatt). Az 
eltelt időszakban az elsődleges ós másodlagos irodalom begyűjtése és 
bibliográfiájának kiegészítése törtónt. Megvan a reális lehetőség a le-
maradás pótlására. 

V. A MAGYAR ÉS A SZERB IRODALOM PÁRHUZAMAINAK 
KUTATÁSA (projektumvezető Sulc Magdolna). Négy témán végezték 
munkájukat a kutatók: 

1. A délszláv irodalmak Heinrich Gusztáv világirodalomtörténeté-
ben (Bori Imre). A munka során a szerző kiegészítő kutatásokat végzett 
a hazai ós külföldi levéltárakban és könyvtárakban. 

2. Sinkó Ervin és a horvát irodalom (Bosnyák István). Az elmúlt 
tervévben 120 annotáció és 380 bibliográfiai egység készült el. E mel-
lett az 1945—1949. iköztli évek horvátországi irodalmi életének szinte-
tikus áttekintését végezte el a szerző. 

3. Kazinczy és körének viszonya Vuk Karadzichoz és Lukiján Mu-
sickihoz (Sulc Magdolna). A dolgozat készítése során a szerző kutató és 
gyűjtőmunkát végzett jugoszláv, osztrák és magyar levéltárakban. 

4. A magyar és a szerb romantika rétegei az európai romantika 
szemszögéből. (Sulc Magdolna). A szerző a tervnek megfelelően végez-
te kutatásait a hazai és a külföldi levéltárakban. 
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