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AZ INTÉZET ÉLETÉBŐL 

BOSNYÁK ISTVÁN 

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 
Újvidék 

Közlésre elfogadva: 1983. február 23. 

Tudományos értekezletek 

Az 1982/83-as munkaévben Intézetünk négy önálló vagy inté-
zetközi tudományos rendezvény megszervezésében vett részt. 

1982. október 14—15-én mi voltunk a házigazdái a MTA Iro-
dalomtudományi Intézetével közösen rendezendő, a XX. századi 
magyar irodalom kérdéseivel foglalkozó tanácskozás-sorozat ú jabb 
értekezletének, az e századi magyar regény fő irányait vizsgáló kon-
ferenciának. E tanácskozás anyagát folyóiratunk 53. számában kö-
zöltük. 

1982. december 2-án és 3-án a MTA Irodalomtudományi In-
tézete (és a Magyar Írók Szövetsége) Miroslav Krleza: hungarica 
címen szervezett értekezletet, a MTA és a Vajdasági Tudományos 
és Művészeti Akadémia együttműködési szerződésében is szereplő, 
komparatisztikai tanácskozások keretében. 

E sorrendben nyolcadik délszláv—magyar kapcsolattörténeti ér-
tekezleten az Irodalomtudományi Intézet és a mi intézetünk mun-
katársai mellett részt vettek a zágrábi Jugoszláv Tudományos és 
Művészeti Akadémia küldöttei, valamint az Európa Könyvkiadó, a 
Magyar Színházi Intézet és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
munkatársai is. 

A három ülésszakból álló tanácskozást Sőtér István akadémikus, 
a MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója nyitotta meg s a 
Krleza-életmű nemzeti kereteket meghaladó értékeit méltatta és az 
opus kapcsolattörténeti vizsgálatának fontosságát hangsúlyozta, majd 
Juhász Ferenc felolvasta Krleza-siratóját. Ju re Kastelan költő és 
akadémikus a JAZU képviseletében, Jovanovics Miklós, a Magyar 
írók Szövetségének főtitkára pedig a társrendező intézmény nevé-
ben köszöntötte az értekezlet résztvevőit. A tanácskozás színhelyén, 
a Magyar Írók Szövetsége székházában kiállítás szemléltette a 
Krleza-művek magyar fordítását. Intézetünket ezúttal hat referens 
képviselte a közös rendezvényen: Bányai János, Bori Imre, Bos-
nyák István. Csányi Erzsébet, Gerold László és Thomka Beáta. 

A kétnapos tanácskozáson mintegy húsz referátum, korre-
ferátum és írásos hozzászólás, valamint számos felszólalás hangzott 
el, az alábbi témakörökben: 
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A Krleza-mű legátfogóbb kapcsolattörténeti megközelítését a 
kelet-közép-európai összefüggések viszgálata képviselte Fried Ist-
ván: Miroslav Krleza komparatisztikai szempontból c. értekezésével. 

Az életmű magyar (és monarchiai) témáit és motívumait több 
beszámoló is érintette, miközben három kisebb témakör rajzolódott 
ki: a magyar (és monarchiai) korvalóság Krleza életművében (Var-
ga József: A Zászlók első kötetének Monarchia-képe; Aleksandar 
Fiáker: A Zászlók magyar tájai; Kiss Gy. Csaba: Glembayék iden-
titástudata), továbbá az Ady-élmény Krleza művében (Bori Imre: 
Krleza Őskajánja; Lőkös István: Az Ady-élménytől a Kerempuh-
balladákig), s végül Krleza értekező prózájának magyar témái, me-
lyekről Vujicsies D. Sztoján számolt be. 

Külön témakört képviselt a krlezai életmű tipológiai össze-
vetése egy-egy magyar író alkotásával (Thomka Beáta: Archaikus 
-mitikus elemek Miroslav Krleza és Balázs Béla korai drámaszöve-
geiben; Csányi Erzsébet: A Filip Latinovicz hazatérése és Szerb 
Antal Utas és holdvilág c. regényének tipológiai összefüggései; Bá-
nyai János: Miroslav Krleza és Lukács György irodalomszemlélete 
a harmincas években; Bosnyák István: Két antibarbarus, avagy 
Krleza és Sinkó irodalomszemlélete a harmincas években.) 

Végül, több referátum és hozzászólás foglalkozott A Krleza-mű 
magyar (s részben nemzetközi) recepciójával a korabeli sajtóban, 
fordítás- és kritikairodalomban, a könyvkiadásban és színi életben 
(Póth István: Egy Krleza-vers a budapesti Crvena zastava 1919. áp-
rilisi számában; Vujicsics Marietta: A kolozsvári Hitel Krleza-ismer-
tetője 1944-ben; Zvane Crnja: Monográfiák Krlezáról; Csuka Zol-
tán: Miroslav Krleza levelei a Balade Petrice Kerempuha fordítá-
sáról; Páll Sándor: Krleza a magyar sajtó- és folyóiratkritikában: 
Szappanos Balázs: Krleza műveinek magyar kiadásai; Elbert Já-
nos: Krleza drámái a magyarországi színpadokon; Gerold László: 
Krleza-drámák a jugoszláviai magyar színpadokon). 

A tanácskozás beszámolóit a MTA Irodalomtudományi Intézete 
Literatura c. folyóirata közli. 

1982. december 10—11-én az Alkalmazott Nyelvészet Vajda-
sági Társaságával, az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Délszláv 
Nyelvek, illetve Idegen Nyelvek és Szlovakisztikai Intézetével kö-
zösen szerveztük meg a kontrasztív nyelvészeti kutatások II. orszá-
gos értekezletét. A konferencia titkársága Intézetünkben volt, s a 
rendezvényen mintegy félszáz nyelvész vett részt valamennyi köz-
társaságunkból. 

Az értekezleten elhangzott beszámolók három nagyobb téma-
kört alkottak: a kontrasztív kutatások és a szövegnyelvészet; kon-
trasztív nyelvészeti kutatások a szakterminológiában; a kontrasztív 
elemzés kérdésköre. Ezenkívül kerekasztal-beszélgetés formájában 
szó volt a nyelvészeti terminológiáról és a nemzetek, nemzetiségek 
közötti viszonyokkal kapcsolatos szakkifejezésekről. 
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Az Intézet nyelvészei közül Papp György, Keck Balázs és 
Molnár Csikós László referátummal szerepelt, Mikes Melánia és 
Junger Ferenc pedig a nemzetek, nemzetiségek közötti viszonyok-
kal kapcsolatos terminológiáról folytatott beszélgetés előkészítésében 
vett részt. 

A tanácskozás teljes anyagával Intézetünk pályázni fog a Tu-
dományi Érdekközösségnél egy referátum-gyűjtemény kiadása cél-
jából, a konferencia néhány beszámolóját pedig folyóiratunk je-
len számában is közöljük. 

1982. december 20-án Intézetünk Szarvas Gábor születésének 
150. évfordulója alkalmából rendezett tudományos értekezletet. 

E tanácskozást a Vajdaság Dolgozó Népe Szocialista Szövetsége 
és a tartományi Közművelődési Közösség szervezésében megtartott 
gazdag rendezvény-sorozat keretében tartottuk meg. Vidékünk je-
les szülöttének jubileuma alkalmából ugyanis iskolai megemléke-
zések és nyelvi vetélkedők, író-olvasó találkozók, színházi előadá-
sok és más alkalmi rendezvények emlékeztettek nyelvtudósunk 
munkásságának maradandó jelentőségére s a vajdasági nemzetek 
és nemzetiségek nyelvművelő tevékenysége társadalmi fontossá-
gára. A központi rendezvényre 1982. december 11-én Adán került 
sor, ahol Szarvas Gábor emlékkiállítás nyílt, majd díszülést tartot-
tak, melyen Major Nándor, a Vajdaság SZAT Elnökségének tagja 
Szarvas Gábor munkásságát méltatta és a vajdasági nyelvművelés 
elvi kérdéseiről tartott átfogó beszámolót. A jubileumi manifesz-
tációk keretében a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémi-
án bemutatták Intézetünk munkatársának, Láncz Irén magiszternek 
a jubileumra megjelent Szarvas Gábor-monográfiáját. 

A nyelvtudósunk életművének szentelt intézeti tanácskozás 
munkajellegű volt. Intézetünk munkatársai közül Penavin Olga, 
Matijevics Lajos, Láncz Irén, Papp György és Molnár Csikós Lász-
ló tartott beszámolót, s referátummal szerepelt Gordana Jovanovic, 
a belgrádi Bölcsészettudományi Kar tanára is. Az értekezlet anya-
gát folyóiratunk jelen számában közöljük. 
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