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A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék 
Közlésre elfogadva: 1982. márc. 25. 

1. Jelentés a kutatói tervmunkálatokról 

A Tartományi Tudományügyi Önigazgatói Érdekközösség jóváhagyta 
intézetünk jelentését az 1981. április 1-től 1982. április l-ig tartó munkaévre 
vonatkozóan. 

Mint ismeretes, intézetünk az 1981 —85-ös tervidőszakban három tar-
tományi makroprojektum munkálataiban vesz részt: 

I. A vajdasági nemzetek és nemzetiségek irodalmainák tanulmányozása; 
II. A vajdasági nemzetek és nemzetiségek nyelvének fejlődése és mai 

állapota; 
III. A vajdasági nemzetek és nemzetiségek nyelvének lexikográfiái 

vizsgálata. 
I. . 

Az első makroprojektumban intézetünk 2 alprojektummal vesz részt: 
1. A jugoszláviai magyarok irodalom- és művelődéstörténete (alprojek-

tum-vezető: dr. Bori Imre) 
2. A magyar—szerb és magyar —horvát irodalmi kapcsolatok a XVIII. 

század végétől napjainkig (alprojektum-vezető: dr. Veselinovic Sulc Mag-
dolna). 

Á jelzett munkaévben az első alprojektum keretében a következő témák 
vizsgálata folyt: 

1. A jugoszláviai magyarok irodalomtörténete 1918. és 1929. között 
(témavezető: dr. Bori Imre, munkatársak: dr. Bányai János, Gerold László, 
Utasi Csaba, Thomka Beáta, Csáky Piroska mgr., Pastyik László mgr. és 
dr. Bosnyák István). A kollektív téma keretében az alábbi részkérdések vizs-
gálatára került sor: Sinkó Ervin esztétikai nézetei az 1920-as években (Bá-
nyai János); Szenteleky Kornél, a drámaíró (Gerold László); Dettre János 
(Útasi Csaba); A húszas évek almanachjai (Thomka Beáta); Láng Árpád 
(Bori Imre); A húszas évek könyvészete (Csáky .Piroska); Mikes Flóris; 
Kurrens bibliográfiai gyűjtés az 1980. évre; A húszas évek folyóiratainak és 
lapjainak retrospektív bibliográfiája (Pastyik László); Sinkó Ervin levele-
zésének gyűjtése (Bosnyák István). 

2. Az újvidéki magyar színi élet a kezdetektől 1918-ig (témafelelős: 
dr. Káich Katalin). A téma keretében az Űjvidék c. lap 1881 —1897-es év-
folyamainak, valamint Újvidék város irattára vonatkozó anyagának vizsgá-
lata folyt, s elkészült a vendégszereplő színtársulatok regisztere és a bemuta-
tott darabok repertóriuma (1836, 1844, 1859 és 1880-1918). 
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3. A vajdasági sajtó története — Az újvidéki Délbácska 1920—1929 
(témafelelős: Hornyik Miklós mgr.). Bibliográfiai feldolgozásra került a 
napilap 6 évfolyama, s elkészült az előbbi bibliográfiai gyűjtés részleges 
elemzése (hírek, cikkek, kommentárok). 

4. A vajdasági magyarok népszokásai és hiedelmei (témafelelős: Jung 
Károly mgr.). Terepi gyűjtés folyt Gomboson (népi legendák), valamint 
bibliográfiai gyűjtőmunka az anyag feldolgozásához. A témafelelős ezenkívül 
befejezte az ún. lakodalmi hajnali mosdatás interetnikus vizsgálatát. 

A fenti négy témával kapcsolatos alprojektumi kutatások egy-egy rész-
eredményét a témafelelősök bemutatták az Élőszóval c. intézeti előadássorozat 
keretében. 

A második alprojektumban a következő témák vizsgálatára került sor: 
1. Magyar —szerb irodalmi kapcsolatok a folyóiratokban, almanachokban 

és egyéb publikációkban: a periodika szerepe a magyarok és szerbek irodalmi 
és művelődési kapcsolataiban a XVIII. század végétől a XIX. század végéig 
(témafelelős: dr. Veselinovic Sulc Magdolna). A kutatás e munkaévben a 
magyar periodikának a szerb irodalmi és művelődési élettel kapcsolatos in-
formációira irányult a XVIII. sz. végétől 1848-ig. 

2. Herder nyelvi és művelődési koncepciójának recepciója a magyar és 
a szerb irodalomban (témafelelős: dr. Szeli István). A kutatás kiterjedt a 
reformkor, illetve a harmincas évek valamennyi jelentősebb lapjára és fo-
lyóiratára, s elkészült a témakör feldolgozásának első része (a nyelv szerepének 
felfogása a koraromantika időszakában). 

3. A XIX. századi horvát periodika magyar és horvát —magyar témái 
(témafelelős: dr. Bosnyák István). Bibliográfiai gyűjtőmunka folyt a kiegye-
zés előtt megjelent horvát folyóiratokban (Danica Ilirska, La Dalmazia, 
Neven, Nase gore list, Slavonac, Knjizevnik). 

Az alprojektumi kutatások eredményeinek egy része könyv alakban is 
megjelent (Szeli István: Történő történelem, Forum, 1981.), másik része pedig 
bemutatásra került intézetünk komparatisztikai értekezletén. 

II. 

A második makroprojektumban intézetünk szintén két alprojektummal 
vesz részt: 

1. Onomasztikai és lexikológiai kutatások Vajdaságban (alprojektum-
vezető: dr. Penavin Olga); 

2. A mai magyar nyelv 'és a magyar-szerbhorvát kétnyelvűség vizs-
gálata (alprpjektum-vezető: dr. Mikes Melánia). 

1981/82-ben az első alprojektumban a következő témák vizsgálatára 
került sor: 

1. A temerini kommuna mikrotoponímiái (témavezető: dr. Penavin 
Olga, munkatárs: dr. Matijevics Lajos). A terepi gyűjtés, majd az anyag-
feldolgozás után elkészült a Temerin és környéke földrajzi neveinek adattára 
c. kézirat. 

2. Bácska tavai (témafelelős: dr. Matijevics Lajos). A névtani anyag 
történeti, morfológiai és lexikológiai elemzéssel került feldolgozásra, s el-
készült a XVIII. sz. végétől 1918-ig terjedő időszak anyagát átfogó kézirát. 
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Az alprojektum kutatási részeredményei bemutatásra kerültek az Élő-
szóval előadássorozatában. 

A második alprojektumban az alábbi témák vizsgálata folyt: 
1. A mai magyar nyelv mondattani és mondattani-jelentéstani vizs-

gálata Vajdaságban (témafelelős: Molnár Csikós László mgr.). Elkészült A 
jelzői szerkezetek sajátos kérdései a jugoszláviai magyar nyelvben c. tanul-
mány. 

2. Mondattani-jelentéstani, szociolingvisztikai, szótani-jelentéstani és 
terminológiai kutatások magyar-szerbhorvát kétnyelvű közösségekben (té-
mavezető: dr. Mikes Melánia, munkatársak: Junger Ferenc, Keck Balázs, 
Reffle Gyöngyi és Papp György). A kontrasztív kutatás az ige jelentéstani 
vizsgálatára, a poliszemikus szavak lexikográfiái feldolgozására, a társadalmi-
politikai terminológia fordítására s a beszélt nyelv szótani-jelentéstani vizs-
gálatára irányult; ezekről a részkérdésekről tanulmányok íródtak. 

3. A magyarnak mint anyanyelvnek és környezetnyelvnek az elsajátítása 
(témavezető: Bagi Ferenc mgr., munkatársak: dr. Mikes Melánia és Cseh 
Szabó Márta). Kutatás folyt a határozószók elsajátítása, az 1—3 éves gyer-
mekek beszédkészségének fejlődése, a fonológiai szakirodalom és az óvodai 
kétnyelvűség tárgykörében. 

4. A magyar—szerbhorvát kétnyelvűség szociolingvisztikai vizsgálata 
(témavezető: dr. Mikes Melánia, munkatársak: Molnár Csikós László mgr. 
és Junger Ferenc). Elkészült az R 0 2 kérdőív, s a téma munkatársai kör-
kérdést szerveztek néhány munkaszervezetben. 

5. A magyar irodalmi szövegek felszabadulás utáni szerbhorvát for-
dításának kontrasztív elemzése (témavezető: dr. Mikes Melánia, munkatárs: 
dr. Sava Babic). A magyar prózaszövegek szerbhorvátra való fordításának 
módszertani kérdésköre mellett vizsgálat tárgya volt a magyar népköltészet 
szerbhorvát fordítása is. 

Az alprojektumi kutatások eredményeinek egy részét a munkatársak és 
témafelelősök a következő tudományos értekezleteken és szaktanácskozáso-
kon ismertették: Sociolingvistika i nastava jezika (Belgrád, 1981. X. 2-3.); 
Prevodilacke spone (Újvidék, 1981. XI. 25-26.); Az alkalmazott nyelvészet 
VI. nemzetközi kongresszusa (Lund, 1981. VIII. 8-15.); A nyelvek és az 
európai együttműködés (Urbin, 1981. IX. 16-20.); Az anyanyelvek mint a 
művelődés eszközei (Párizs, 1981. XI. 30-XII . 4.); Leksikografija i struc-
ni jezici (Belgrád; 1982. IV. 9-10.); Kontakti u jugoslovenskoj zajed-
nici (Ohrid,1982. V. 21-23.). 

III. 

A harmadik makroprojektumban intézetünk a Magyar—szerbhorvát nagy-
szótár alprojektumával szerepel (alprojektum-vezető: dr. Vajda József, 
belmunkatársak: Pató Imre, Reffle Gyöngyi és Cseh Szabó Márta). Az elmúlt 
munkaévben a terv szerint mintegy 18.600 címszó szerkesztő munkálatainak 
befejezése és lektorálásra való előkészítése, illetve e címszavak egy részének 
lektorálása folyt. 
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2. Kutatási terv az 1982/83-as munkaévre 

A Tartományi Tudományügyi Önigazgatói Érdekközösség jóváhagyta 
intézetünk kutatási tervét az 1982. április elsejétől 1983. április elsejéig tartó 
munkaévre. A terv szerint intézetünkben a következő kutatásokra kerül sor: 

I. 

A jugoszláviai magyarok irodalom- és művelődéstörténete c. alprojektum-
ban, a Jugoszláviai magyarok irodalomtörténete 1918—1929. c. kollektív 
téma keretében vizsgálat tárgya lesz: Csuka Zoltán szabadverse (Bori Imre); 
Farkas Geiza esztétikai nézetei a húszas években (Bányai János); A Kéve c. 
antológia (Utasi Csaba); Milkó Izidor egyfelvonásosai és jelenetei (Gerold 
László); Tamás István riportjai (Thomka Beáta); A húszas évek monogra-
fikus kiadványainak bibliográfiája (Csáky Piroska); Kurrens bibliográfiai 
gyűjtés az 1981. évre; A húszas évek folyóiratainak és lapjainak retrospektív 
bibliográfiája; Magyar Irodalmi Társaság, 1923/24 (Pastyik László); Sinkó 
Ervin levelezésének gyűjtése (Bosnyák István). 

Ugyanezen alprojektum 2. témája keretében (Káich Katalin: Az újvidéki 
magyar színi élet a kezdetektől 1918-ig) elkészül az azonos című monográfia 
kézirata. 

Hornyik Miklós pótkutatást végez, és feldolgozza eddigi bibliográfiai 
gyűjtését az újvidéki Délbácska c. napilappal kapcsolatban. 

Jung Károly folytatja a gyűjtőmunkát és feldolgozást A vajdasági ma-
gyarok népszokásai és hiedelmei c. téma keretében, miközben főként az ún. 
szemverés problematikájával és a népi legendákkal foglalkozik. 

II. 

A magyar—szerb és magyar — horvát irodalmi kapcsolatok a XVIII. század 
végétől napjainkig c. alprojektumban Veselinovic Sulc Magdolna a magyar 
irodalmi és művelődési élet jelenlétét vizsgálja a XIX. század második fe-
lének szerb periodikájában, Csányi Erzsébettel, az Intézet új kutató-asszisz-
tensével pedig a Mikszáth Kálmán a szerb irodalomban c. témán dolgozik. 

Szeli István a herderi nyelvi és művelődési koncepció komparatisztikai 
vizsgálatának folytatásaként az 1838—1848. közötti évtizeddel foglalkozik, 
Bosnyák István pedig a kiegyezéstől 1890-ig megjelent horvát folyóiratok 
magyar és horvát —magyar tematikájának bibliográfiai feltárásán munkál-
kodik. 

III . 

Az Onomasztikai és lexikológiai kutatások Vajdaságban c. alprojektumban 
Penavin Olga és Matijevics Lajos közös témája A becsei kommuna mikro-
toponímiái, Matijevics Lajos pedig külön témaként a bácskai patakok név-
tani vizsgálatával foglalkozik. 
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IV. 

A mai magyar nyelv és a magyar—szerbhorvát kétnyelvűség vizsgálata c. 
alprojektum keretében Molnár Csikós László az adverbiális szintagmák 
alkalmazását vizsgálja a vajdasági magyar köznyelvben, Mikes Melánia, 
Keck Balázs, Junger Ferenc, Reffle Gyöngyi és Papp György folytatja a 
gyűjtőmunkát, s előkészíti a magyar és szerbhorvát nyelv kontrasztív nyelvtana 
c. kézikönyvnek, valamint a Kontrasztív Nyelvészeti Füzetek VII. kötetének 
a kéziratát. Folytatódik a gyűjtés és feldolgozás A magyarnak mint anya-
nyelvnek és környezetnyelvnek az elsajátítása c. témakörben (Bagi Ferenc, 
Mikes Melánia, Cseh Szabó Márta), továbbá a magyar —szerbhorvát két-
nyelvűség szociolingvisztikai vizsgálata terén is (Mikes Melánia, Molnár 
Csikós László, Junger Ferenc). A fordítástani téma keretében (Mikes Me-
lánia és Sava Babic) elkészül a magyar irodalmi szövegek felszabadulás utáni 
fordításának bibliográfiája. Űj téma feldolgozására is sor kerül ebben az 
alprojektumban (Penavin Olga: A szlavóniai magyar nyelv dialektológiai 
atlasza). 

V. 

Végül, a Magyar—szerbhorvát nagyszótár I. kötetének munkatársai 
(Vajda József, Pató Imre, Reffle Gyöngyi, Cseh Szabó Márta, Veselinov 
Ivanka, Markovics Radmila és Szloboda János) a szokásos évi lexikográfiái 
anyagmennyiséget fogják elkészíteni. 

3. Komparatisztikai értekezlet 

Intézetünk 1982. február 23-án és 24-én megtartotta az MTA Irodalom-
tudományi Intézetével közösen rendezendő hagyományos, immár VII. 
kapcsolattörténeti értekezletét. A konferencia témája: A periodika szerepe 
a magyar —délszláv irodalmi kapcsolatokban a XVIII. század végétől, s az 
alábbi előadók olvastak fel beszámolót: Veselinovic Sulc Magdolna (Újvidék), 
Miljana Radovanovic (Belgrád), Póth István (Budapest), Stefan Barbaric 
(Ljubljana), Fried István (Budapest), Bosnyák István (Újvidék), Szentgyör-
gyi István (Szabadka), Lazar Curcic (Újvidék) és Kiss Gy. Csaba (Budapest). 

Az értekezleten elhangzott beszámolókat folyóiratunk ez évi harmadik 
(52.) számában közöljük. 

4. Tudományos együttműködés az MTA intézeteivel 

Mint legutóbbi számunkban jeleztük, a Vajdasági Tudományos és 
Művészeti Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia 1981. december 
3-án Újvidéken aláírt együttműködési megállapodásában helyet kapott 
intézetünknek és az MTA három intézetének az együttműködése is. 
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E megállapodás alapján folyó év elején az érdekelt intézetek külön 
együttműködési szerződést kötöttek az 1982—1985. évi tervidőszakra. 

Az MTA Irodalomtudományi Intázetével kötött megállapodásunk az 
alábbiakat veszi tervbe: kiadvány- és dokumentáció-csere, illetve kölcsönös 
reprográfiai segítség; tudományos értekezletek szervezése a XX. századi 
magyar irodalom kérdésköréből, éspedig 1982-ben és 1984-ben Újvidéken, 
1983-ban és 1985-ben viszont Budapesten; tudományos értekezletek szer-
vezése a délszláv-magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok köréből (1982-
ben Újvidéken és Budapesten, 1984-ben Budapesten); évi 28-28 kutatói 
cserenap realizálása az Akadémiák együttműködési programjában megha-
tározott kérdéskörök kutatása céljából (a XX. századi magyar irodalom tör-
ténete; délszláv—magyar irodalom- és sajtótörténeti kapcsolatok; Sinkó 
Ervin életműve); egy hagyatéki Sinkó-kötet sajtó alá rendezése (1982-ben, 
az Irodalomtudományi Intézet Irodalom-Szocializmus című sorozata szá-
mára), az 1982—1985. közötti időszakban pedig Sinkó Ervin levelezésének 
begyűjtése és sajtó alá rendezése az Új Magyar Múzeum c. sorozatban. 

Az MTA Nyelvtudományi Intézetével kötött megállapodásunk tervbe vesz: 
kiadvány- és dokumentáció-cserét; közös tudományos tanácskozások szer-
vezését az Akadémiák együttműködési programjában meghatározott tárgy-
körökből (a magyar nyelvjárások kutatása; a regionális köznyelv vizsgálata; 
gyermeknyelvi kutatások; a magyarnak mint nemzetiségi nyelvnek, illetve 
mint környezetnyelvnek a tanítása); évi 14—14 napos munkatárs-cserét, a 
fent jelzett kutatásokban, illetve tudományos értekezleteken való részvétel 
céljából. 

Az MTA Néprajzi Kutatócsoportjával (etnográfiai intézetével) kötött 
megállapodásunk tervbe vesz: kiadványcserét; évi 8 — 8 napos munkatárs-
cserét a családi élet és az esztendő szokásainak, valamint a magyar és délszláv 
népköltészeti kapcsolatok kutatásának céljából; közös tudományos érte-
kezletek szervezését (1983-ban Budapesten, A tradicionális műveltség to-
vábbélésének lehetőségei címen, 1985-ben pedig Újvidéken, a fent jelzett 
kutatómunka eredményeinek összegezése céljából). 

Mindhárom megállapodás záradéka tartalmazza azt a lehetőséget is, 
hogy az Akadémiák együttműködése keretében megvalósítandó tudományos 
kapcsolatok mellett a szerződő intézetek saját projektumaik keretében is 
tudományos együttműködést valósíthatnak meg (az Akadémiák anyagi tá-
mogatása nélkül), amiről évenként külön megállapodást kell kötni. 

5. Intézetünk publikációs tervei 

I. 

A Hungarológiai Közlemények szerkesztősége, az Intézet publikációs 
bizottsága és Közgyűlése megvitatta és jóváhagyta Hornyik Miklós főszer-
kesztő alábbi munkatervét az 1982. és 1983. évre: 

Alapítása óta Intézetünk 44 folyóiratszámot adott ki. Ezek a számok 
híven tükrözték az intézeti és a tanszéki dolgozók kutatómunkáját, az 
Intézet tevékenységét; a szerkesztés elvei tehát nem szorulnak lényegesebb 
módosításra. 
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Az első szám programkifejtő írásában Szeli István így írt: „. . .köz-
lönyünk nem kíván önmagába zárkózó belső tenyészet maradni, hanem szí-
vesen látja munkatársainak sorában mindazokat, akik az Intézet alapítóok-
mányában és statútumában megjelölt célok eléréséhez hozzá tudnak és akarnak 
járulni, akik tehát a magyar nyelv, irodalom, művelődéstörténet, folklór (min-
denekelőtt jugoszláviai) kérdéseinek tudományos feltárását, vizsgálatát mun-
kájukkal elő tudják segíteni. Ugyancsak fontos feladatunknak tartjuk a magyar 
és a délszláv szellemi érintkezések és kölcsönös hatások vizsgálatát is. . ." 

Ha végiglapozzuk a folyóiratot, s átfutjuk a szerzők névsorát, látni fogjuk, 
hogy a HITK és a HK következetesen tükrözte ezeket az elveket, de felfigyel-
hetünk arra is, hogy folyóiratunk viszonylagos tematikai gazdagsága elsősorban 
a külső munkatársak közreműködésének eredménye. Ez érthető is; az intézeti 
dolgozók több éven át, munkafeladataikból adódóan, csupán néhány téma ala-
pos feldolgozására vállalkozhattak. 

Egy tudományos igénnyel írt, nyelvészeti—néprajztudományi—irodalom-
és művelődéstörténeti folyóirat nem lehet olyan értelemben „népszerű", mint 
egy szépirodalmi—kritikai—társadalomtudományi kiadvány, nem is célja a 
„népszerűség". Ha viszont a Hungarológiai Közlemények — szerkesztési 
programja ellenére is — bizonyos értelemben mégiscsak „önmagába zárkózó 
belső tenyészet" maradt, ennek okát abban ismerhetjük fel, hogy folyóiratjelle-
gét — külső, objektív okok miatt — nem sikerült kialakítanunk. A pénz- és a 
kézirathiány következtében utóbb már egy éves, másfél éves késéssel jelent meg, így 
elveszítette azt a minimális időszerűségét is, amely az érdeklődő közönség számá-
ra talán vonzóvá tehette volna: lehetséges olvasótábora a humán tudományok 
iránt érdeklődő értelmiség, tényleges olvasótábora azonban a nyelvész, irodalmár, 
néprajzkutató stb. szakemberekre zsugorodott. Folyóiratunk tehát szellemi 
hatótényezőként vált „belső tenyészét"-té. 

Legsürgetőbb teendőnk, hogy mielőbb pótoljuk ezt a lemaradást, s hogy 
szem előtt tartva a statútumunkban megjelölt célokat, kialakítsuk a HK folyó-
iratjellegét. A -nyomdával megkötött új szerződésünk ezt lehetővé is teszi. Mi-
velhogy mindössze két hónap az átfutási idő, s az idei első két szám kéziratanyaga 
szinte nyomdakész, nincs is technikai akadálya annak, hogy a nyomdai lema-
radást kiküszöböljük. 

A Közlemények folyóiratjellegét más szempontból is szorgalmazhatnánk; 
1. Az 1983-as esztendőtől kezdve arra kellene törekedni, hogy többé ne 

adjunk ki kettősszámot. A jövőben évente mindig négy szám jelenjék meg a 
rendes ütemben, tehát háromhavonként, mégpedig március, június, szeptember és 
december 10-én. Ez pénzügyi kérdés, de ha másként nem, némileg csökkentett 
ívterjedelem árán megoldható. 

2. Fel kellene számolni a tematikus számok szerkesztési gyakorlatát is. 
A tematikus számok általában nehézkesek, évkönyvszerűek, csak szűk olvasó-
rétegre tekintők. Kivételt képezne tudományos értekezleteink anyaga, ezeket 
mindenkor egyazon folyóiratszámban kellene közzétenni, de ilyen esetekben 
is gondot kellene fordítani arra, hogy a többi írás ne legyen csupán kisrecenzió, 
„kiegészítő közleményhanem fajsúlyos, tartalmilag is változatos publikáció. 

3. A HK törzsanyagát alkotó tanulmányoknak tematikailag változatos-
nak kell lenniük; a nyelvészeti, a néprajzi, az irodalom-, a művelődés- és a 
kapcsolattörténeti stb. közleményeknek minden egyes számban helyet kellene 
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biztosítani. Itt persze a felaprózódás veszélye fenyeget; nem lehet háromha-
vonként alapkutatásokra építkező tanulmányokat írni. A tematikai változatos-
ság a külső (hazai és külföldi) munkatársak közreműködése révén érhető el. 

4. Mindezek csupán szerkesztéstechnikai kérdések. Közlönyünk való-
ságos folyóiratjellegét az domborítaná ki, ha írásainkban nem csupán a tör-
ténelmi múlt és közelmúlt, hanem (az 1969-es programcikk szavaival:) „mai 
életünk nyelvi és művelődési kérdéseit is" elemző módon megvilágítanánk. Az 
intézeti tervmunkák keretében erre lényegében kevés lehetőség nyílik, mivel 
még ma is sok a fehér folt múltbeli műveltségünk térképén. Az intézeti és a 
tanszéki dolgozók jelentős hányada azonban nem idegenkedik az efféle fela-
datvállalástól sem, s talán ezen a téren is tehetnénk valamit. Nem a minden 
áron való „időszerűségnem a Hungarológiai Közlemények publicisztikai 
jellegű felhígítása céljából. A Tanulmányok új programja épp erre a kérdésre 
világít rá: „. . . intézeti kiadványaink nemcsak kultúránkban töltenek be sa-
játos szerepet, hanem kultúránk jugoszláviai, illetve külföldi megismerteté-
sében is". Magától értetődő követelmény, hogy egy-egy folyóiratszámunkban 
legalább egy, mai életünk nyelvi és művelődési kérdéseit tárgyaló tanulmány 
is napvilágot lásson. 

5. Az elmúlt évek során szemlerovatunk meglehetősen igénytelen volt — nem 
a könyvismertetők színvonala, hanem az átfogó rendszeres tájékoztatás tekinte-
tében. A jövőben arrak ellene törekednünk, hogy minden olyan hazai kiadványról 
tárgyszerű és kritikai szemléletű recenziók számoljanak be, amely a néprajz, a 
nyelvészet, az irodalomtörténet, a művelődéstörténet, a kontaktológia, a művé-
szetek, a történettudomány stb. témakörében alaptevékenységünkkel kapcso-
latos információkat tartalmaz. Az eddigi gyakorlattól eltérően a hangsúly a 
hazai publikációkon legyen. Ha recenzióink kritikai hangvételűek lesznek, nem 
esünk az önreklámozás hibájába. A Forum és az Intézet megfelelő kiadványain 
kívül a szabadkai Életjel-könyvek és -miniatűrök, a vajdasági monográfia-
füzetek, a horvátországi és a szlovéniai alkalmi kiadványok is ide tartoznak, 
a Tartományi Tankönyvkiadó Intézet publikációival egyetemben. 

6. A HK hagyományos kötetbeosztásán nem kellene változtatni, a címek 
átfogóak, megfelelőek (Tanulmányok, Kisebb közlemények, Könyvekről, 
ill. Szemle, Dokumentum, Adattár, Évforduló, Tájékozódás, Bibliográfia, 
Az Intézet életéből). 

7. Végül néhány szót a diákok szakdolgozatairól. A HK szerkesztő bi-
zottsága felkéri a tanszéki dolgozókat, hogy a szakdolgozatok témájának kije-
lölésekor lehetőség szerint hazai és gazdátlan területekre irányítsák a 
hallgatók figyelmét. Ha a szerkesztőség évente 6—8 publikálható dolgozatot 
kapna, az évek során igen sok irodalomtörténeti, nyelvészeti, néprajzi, biblio-
gráfiai stb. részletkérdés tisztázható volna. Hallgatóink eredményes közre-
működése a Tanszék tanárainak szakmai útmutatása és segítsége nélkül 
nem is képzelhető el. 

II 
f 

A publikációs bizottság és a Közgyűlés ugyancsak megvitatta és elfo-
gadta Thomka Beátának, az intézeti évkönyv főszerkesztőjének alábbi mun-
katervét: 
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A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete Tanul-
mányok című kiadványa évkönyvszerűen áll össze, és a tanszéki, ill. az intézeti 
dolgozók, továbbá a posztgraduális tanulmányokat folytató hallgatók, valamint a 
Tanszék egyetemi hallgatói kutatásainak eredményeit mutatja be. A Tanulmányok 
e több szinten folyó kutatómunka évi keresztmetszetét nyújtja. A kiadvány eddigi 
szerkesztési gyakorlata számos hasznos tapasztalatot alakított ki. Az egyik fel-
tétlenül e sokrétű munkatársi gárdára való támaszkodás, melyet a továbbiak-
ban is fenn kell tartani, sőt bővíteni kell, és rendszeresebbé kell tenni a hallgatókkal 
való együttműködést. Intenzívebb bevonásuk a kutatásba több intézeti munka-
tervben is szerepel. 

A publikáció kialakított profiljától az elkövetkező időszakban sem kellene 
lényegesen eltérni. Néhány mozzanattal azonban bőv íteni lehetne a Tanulmányok 
programját, olyan elemekkel gazdagítani, amelyek által az intézetben folyó 
munkát is befolyásoló, intézeten kívüli szakmai tevékenységek és tudományos 
folyamatok is tükröződnének. Kutatásaink sosem voltak elszigeteltek azoktól 
a törekvésektől és tendenciáktól, amelyek a jugoszláviai, a magyarországi és az 
európai tudományos életben jelentkeztek. Hivatkozhatunk itt akár az irodalom-
tudományon, akár a nyelvtudományon belül jelentkező időszerű irányzatokra, 
módszerekre, felismerésekre, iskolákra, vagy a néprajztudomány, művelődés-
történet, összehasonlító irodalomtudomány időszerű jelenségeire, melyekre 
kutatómunkánk elevenen reagált. 

Ezek a tényezők tehát közvetlenül vagy közvetetten eddig is hatással 
voltak az intézetben folyó oktatás és kutatás irányvételére. 

A Tanulmányok saját kutatásaink prezentálásán kívül olyan közle-
ményeket is publikálhatna, amelyek a fentiekből következően intenzívebbé tennék 
kapcsolatainkat más tudományos műhelyekkel. Részben kitekintésszerű ta-
nulmányokra, cikkekre gondolunk, másfelől viszont a nyelv-, irodalom- és folk-
lórtudomány körébe tartozó munkák fordítására. Olyan új és jelentős érte-
kezések megjelentetésére lenne szükség, melyek egy-egy tudományterület mai 
arculatát meghatározták, s melyeknek megismerését az eredeti szövegek hozzá-
férhetetlensége (a redszertelen publikáció-és könyvbehozatal stb.J nehezíti. A 
szövegelmélet, befogadáselmélet, etnoszemiotika, irodalomtörténet-elmélet, köl-
tészetszemantika — hogy csak a jfiunkánkkal szorosan összefüggő területeket 
említsük — olyan újabb jelenségekkel és elképzelésekkel gazdagodott, melyek-
nek megismertetése hasznos lehetne és hozzájárulhatna saját kutatási, elméleti és 
módszertani gyakorlatunk perspektíváinak tágításához. 

A Tanulmányok kezdettől fogva kiemelkedő helyet biztosított a jugoszláviai 
magyar kultúra múltja és jelene kutatásának. Irodalmunk és művelődésünk tör-
téneti kutatását, mely projektumaink elsőrangú feladata, publikációink kiegészít-
hetnék kultúránk közelmúltjának, elmúlt egy-két évtizedének feltérképezésével is. 
E feladatot azért emelnénk ki, mert intézeti kiadványaink nemcsak kultúránkban 
töltenek be sajatos szerepet, hanem kulturank jugoszláviai, illetve külf öldi megis-
mertetésében is. A Hungarológiai Közlemények megjelenésének rendszeresebbé 
tételével és egy valamivel elevenebb, rugalmasabb szerkesztői koncepció érvénye-
sítésével nyilván e téren is csökkenni fog a hézag irodalmunk, nyelvünk, műve-
lődésünk, kapcsolataink hagyományainak, illetve aktuális, jelenbeli problémáinak 
rendszeresebb vizsgálata között. Ezt az irányultságot a Tanulmányok is támogat-
ná, s talán éppen e kiadvány biztosíthatna keretet átfogóbb elemző, értékelő, 
áttekintő értekezések számára. 
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A Tanulmányok soron következő, 1982-es és 1983-as köteteinek tematikus 
orientációjával kapcsolatban a következő elképzelést szeretnénk megfogalmazni: 

Az 1982-es Tanulmányok témakerete a szövegelmélet lenne. Mint isme-
retes, ez az aránylag fiatal tudományág nyelvészek és irodalmárok, logikusok 
és szemiotikusok interdiszciplináris kutatásainak eredményeképpen bontakozott 
ki. A nyelvi és a beszédjelenségek legkülönfélébb aspektusait vizsgáló ágazatok 
számára nyitott új területeket. Intézeti munkatársaink írásain kívül a kötet 
néhány kiemelkedő német és angol tanulmány fordítását tartalmazná. A szám 
részletes tervét és anyagát áprilisban állítanánk össze. 

Az 1983-as Tanulmányok témakerete a jugoszláviai magyar kultúra a 
hatvanas és hetvenes években. Irodalmunk, költészetünk, sajtónk, közműve-
lődésünk, folyóirataink, könyvkiadásunk stb. jelenségeinek vizsgálatával,, s 
egyúttal magukra a hungarológiai kutatásokra is reflektálva, lényegében kie-
gészülne, elemző áttekintéssel bővülne az a kép, melyet az elmúlt évek kulturális 
és tudományos életéről elszórt cikkek, adatok, referátumok, évvégi beszámolók 
alapján kialakíthattunk. A téma ténylegesen „keretet" képviselne, melyen belül 
a munkatársak nyilván egy sor megkezdett, folyamatban levő munkát folytatva 
járulnának hozzá e meglehetősen fontos keresztmetszet elkészítéséhez. Az egyes 
témákat, munkacímeket még a tavasz folyamán véglegesítenénk. 

III . 

Az Intézet publikációs bizottsága a folyó munka eredményeinek pre-
zentálását szorgalmazó kiadóterv mellett elkészítette egy hosszabb távra szóló, 
az intézeti kutatások csaknem negyedszázados eredményét felmutató kiad-
ványsorozat 1982-ben realizálandó ütemtervét is. 

E terv szerint az idei munkaévben sajtó alá rendezzük a következő kol-
lektív tanulmányköteteket és más kiadványokat: 

1. A jugoszláviai magyar nyelvjárások 
2. A jugoszláviai magyar folklór 
3. A jugoszláviai magyar népköltészet 
4. Magyar —délszláv irodalmi kapcsolatok 
5. Penavin Olga: Válogatott néprajzi tanulmányok 
6. Veselinovic Sulc Magdolna: A szerbhorvát népköltészet a XIX. szá-

zadi magyar irodalom tükrében 
7. A kapcsolattörténeti és hungarológiai kutatások jugoszláviai bibli-

ográfiája I. 
A folyó szaktermésből viszont az alábbi kiadványokat jelentetjük meg 

1982-ben: 
1. Hungarológiai Közlemények (4 szám) 
2. Tanulmányok '82 
3. Kiss Lajos: Gombos és Doroszló népzenéje (A jugoszláviai magyar 

népzene tára I.) 
4. Matijevics Lajos—Penavin Olga: Temerin és környéke földrajzi ne-

veinek adattára (Vajdaság helységeinek földrajzi nevei VII.) 
5. Papp György: Kanizsa és környéke földrajzi neveinek adattára (Vaj-

daság helységeinek földrajzi nevei VIII.) 
6. Mikes Melánia — Keck Balázs —Sava Babic: A szórend (Kontrasztív 

Nyelvészeti Füzetek VI.) 
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7. Pastyik László: A jugoszláviai magyar irodalom 1980. évi biblio-
gráfiája (Bibliográfiai Füzetek 14.) 

Intézetünk Közgyűlése elfogadta e kiadói terveket, s jóváhagyta a Tar-
tományi Tudományügyi-, illetve Művelődési Önigazgatói Érdekközösség 
publikációs pályázatain való részvételt a fenti 14 címszóval. 
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