
Szeli István 

ÉVI JELENTÉS 

Az 1978. március 31-én befejezett kutatási terv-év eredményeiről 
kivonatosan az alábbiakban számolunk be. 

A Vajdaság nemzeteinek és nemzetiségeinek mai irodalma nevű 
p ro jek tumunkban (vezetője Borii Imre) az alábbi témák kerül tek feldol-
gozásra: 

a) Bori Imre: A két háború közötti magyar próza antológiája. 
A tanulmány szerzője Szemteleky Kornél 1933-ban megjelent Akácok 
alat t c. antológiájának keletkezéstörténetét m u t a t j a be. Ez a gyű j temény 
a „helyi színek" Szenteleky-féle elképzelését tükrözi. A tanu lmány szer-
zője e koncepció ú j megvilágítását adja, s r ámu ta t az antológia-szerző 
koncepciójának forrásai ra is. 

b) Bányai János: Regény-modellek a jugoszláviai magyar irodalom-
ban 1918 és 1941 között. A tanulmány két alaptípust különböztet meg: 
az ún. polgári, regényt (leggyakoribbak a háborús, történetim!, fantasz-
tikus és a fej lődésregény altípusai). A többi regény is a polgári regény 
tipológiai jegyeit muta t ja , de a „helyi színek" erős kiemelése vagy a 
hangsúlyozott szociális mondanivaló a lapján mégis eltér az első cso-
porttól. 

c) Gerold László: Börcsök Erzsébet prózai munkássága. A t anu lmány 
Börcsök Erzsébet Végtelen fal c. regényét elemzi, s rávilágít a mű 
keletkezéstörténetére is, főként az írónő és Szentéleky Kornél levelezése 
alapján. 

d) Utasi Csaba: Szirmai Károly első novellaírói korszaka. Az 
1910—1933 közötti korszak novelláival foglalkozó tanu lmány Szirmai 
írói tevékenységének korszakolását is megkísérli a tartaiimi, kifejezés-
beli, továbbá az „emotív" vagy „gondolati", illetve a „víziiós" vagy 
„realista" elemek a lapján . 

e) Thomka Beáta: Magyar novellatípusok. A tanu lmány írója össze-
hasonlító-tipológiai módszerű vizsgálatával az 1918—1941 közötti kor-
szak novelláinak formális-s t rukturál is különbségeire világít rá, s nagy 
gondot fordít a téma, a nyelv és a kompozíció kérdésére. 

f) Pastyik László: A jugoszláviai magyar irodalom bibl iográf iája , 
1976. A bibliográfia a hazai magyar nyelvű könyvek, folyóiratok, het i -
és napilapok, valamint a rotó-;technikáíval készült dokumentumok anya-
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gát dolgozza fel az irodalom, a nyelv, a folklór, a történelem és a kul-
túr tör ténet tárgyköréből 1357 címszóban. 

g) Pastyik László: A két vi lágháború közötti jugoszláviai magyar 
irodalom „könyvtárai" (sorozatai). A szerző előbb a húszas évek kiadói 
vállalkozásait ismerteti, azok tervei t és koncepcióit. Ezek közül csak a 
szabadkai Minerva vállalat adott ki jelentősebb sorozatot Milko Izidor 
hat könyvének megjelentetésével. A harmincas évek két fontosabb soro-
zata a Kalangya Könyvtár és a Jugoszláviai Magyar Könyvtár . Közvet-
lenül a második vi lágháború előtt indult a Híd Könyvtár . 

A Vajdaság nemzetei és nemezetiségei irodalmának és művelődésé-
nek összehasonlító vizsgálata (projektumvezető Sulc Magdolna). Munka-
társaink az alábbi témákon dolgoztak. 

a) Sulc Magdolna: Tematikai megfelelések és rokonvonások a ma-
gyar és a szerb l í rában a kelet-európai romant ikus költészet tükrében. 
A szerző a két nemzeti költészet párhuzamos fejlődésének és érintkezé-
seinek kérdései t vizsgálta meg a több évre tervezett ku ta t á s keretében. 
Munká jának központ jában Branko Radicevic és Vörösmarty Mihály 
költészete áll. A tanulmány ki tér a ikét irodalmi ku l túra rokonjel legű 
ihletforrásainak a vizsgálatára is. 

b) Sulc Magdolna: Székács József levelezése Jakov Gercictyel. 
A két író, pedagógus és kul túrpol i t ikus levelezésének különös ér téke van 
az irodalmi ízlésváltozások jobb megértése szempontjából a klassziciz-
mus és a romant ika ha tárán . 

c) Bori Imre: Asbóth János boszniai népköltészeti gyűj tése és bosz-
niai i rodalomtörténeti vázlata. A szerző Asbóth „keleti" vonzalmainak 
genézisét nyomozva rávilágít Asbóth boszniai ú t i ra jza inak megbízatá-
sával összefüggő indítékaira, politikai természetére és tendenciáira, ame-
lyek azonban mind irodalmi, mind népra jz i tekintetben igen jelentős 
eredményekhez vezettek. Ebben az összefüggésben különösen fontosnak 
ta r tha tó Asbóth befolyása Kállay Béni boszniai pol i t ikájának i rányára . 
Asbóth irodalmi-népköltészeti gyűj tése és annak feldolgozása nem kis 
mér tékben já ru l t hozzá a bosnyák nemzeti öntudat és autochton ku l tú ra 
tudatosításához, noha a szerző történelmi, filológiai és i rodalomtörténet i 
értékelései nem mindenben megbízhatók. 

A Vajdaság nemzetei és nemzetiségei irodalmának és művelődésé-
nek története a XIX. és a XX. században. (Projektumvezető Szeli István). 
1978-ban munkatá rsa ink az alábbi témákon dolgoztak: 

a) Káich Katal in: A Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társula t 
története. A szerző Iványi István és Dudás Gyula munkásságát elemzi, 
s r ámuta t a korszakra jellemző pozitivista felfogás é rvényre ju tásá ra 
munkásságukban. A több évre tervezet t munka 21 fejezete az 1883—1918 
közé eső évtizedeket dolgozza fel, főként a Zombori Levéltár és a Va j -
dasági Levéltár anyaga alapján. 

b) Vajda Gábor: A két háború közötti jugoszláviai magyar irodalom 
szociológiája. Elkészült a munkabibl iográfia , amely összesen 364 egysé-
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get tar ta lmaz a Láthatár , a Kalangya és a Huszadik Század című folyó-
iratok anyagából. 

A Vajdaság nemzeteinek és nemzetiségeinek folklórja (projektum-
vezető Tóth Ferenc) című projektumon az alábbi témák kerül tek fel-
dolgozásra: 

a) Penavin Olga: A nagycsalád Kórógyon. A szerző több évre ter-
jedő kuta tása inak e szakaszában főleg terepi gyűj tés t végzett. 

b) Matijevics Lajos: Nyelvi alakulatok a jugoszláviai magyarság 
folklórjában. A tanulmány A halálra táncol ta tot t lány c. bal lada var ián-
saira támaszkodva muta t rá a hazai folklór néhány különleges nyelvi 
alakulatára, amelyek más nyelvterületekein ismeretlenek. 

c) Sulc Magdolna: Mátyás k i rá ly Szabolcski Júl ia meséiben. A szerző 
két évre tervezett munká j ának e szakaszában összehasonlító vizsgálato-
kat folytatot t a magyar és a délszláv anyagban. 

d) Tóth Ferenc: A jeles napokhoz fűződő népszokások Közép-Bá-
nátban. A témán főleg terepi gyűj tőmunka folyt a téli népszokások kö-
réből, Muzslya és Torda környékén. A feldolgozás e szakaszában a kér-
dőívek véglegesítése, a magnó-szalagok lejegyzése s a begyűj tö t t anyag 
katalogizálása volt a ki tűzött cél. 

e) Jung Károly: Gombos népi hitvilága. A hosszabb időre tervezett 
munka e periódusában a szerző terepi munká t végzett. 

A vajdasági nemzetek és nemzetiségek mai nyelvének vizsgálata 
(projektumvezetők Penavin Olga és Mikes Melánia) az alábbi témákat 
ölelte fel: 

a) Penavin Olga: Szólások és közmondások a jugoszláviai magyar -
ság beszédében. Ebben a kuta tás i időszakban mintegy 3000 var iáns ke-
rült lejegyzésre. Az anyaggyűj tés munká jában részt vet tek az elemi 
iskolák tanulói és oktatói is. A legtöbb adat Bácska és Bánát területéről 
származik, míg Szerémség, Baranya és Muravidék szólásanyagának fel-
tárása későbbi időszakban várható. 

b) Penavin Olga—Matijevics Lajos: Jugoszláviai székely nyelvat-
lasz. A szerzők eddig Hertelendyfalva (Vojlovica), Sándoregyháza (Iva-
novo) és Székelykeve (Skorenovac) nyelvanyagát vizsgálták és jegyezték 
le, s 227 földrajzi adatot rögzítettek. 

c) Penavin Olga—Matijevics Lajos: Vajdaság mikrotoponimiája . 
A kuta tás Zenta, Felsőhegy, Kevi és Tornyos területét ölelte fel. A ta-
nulmány szerbhorvát anyagot is tar talmaz. 

d) Mikes Melánia—Molnár Csikós László—Keck Balázs—Junger Fe-
renc—Bányai Lajos: Magyar—szerbhorvát kontrasztív vizsgálatok. A té-
ma keretében az alábbi dolgozatok készültek el: 

— Keck Dalázs: Az egyes számú halmozott alany és az á l l í tmány 
számbeli egyeztetése a magyar és a szerbhorvát nyelvben; 

— Bányai Lajos: A szerbhorvát za, iz, na — pref ixumos igék ekvi-
valensei a magyar nyelvben; 
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— Mikes Melánia—Junger Ferenc—Cseh Szabó Márta : A magyar 
nyelvnek mint környezetnyelvnek a tanítása a kontrasztív vizs-
gálatok tükrében; — 

— Molnár Csikós László: A magyar mint hivatalos nyelv használa-
tának kérdése Vajdaságban; 

— Mikes Melánia: A nyelvi adatok számítógépi feldolgozása; 
— Mikes Melánia: A szerbhorvát és a magyar nyelv kontrasztív 

vizsgálatának eredményei és távlatai. 

e) Sava Babic: Petőfi Sándor verseinek szerbhorvát fordításai . 
A dolgozat Petőfi : Egy gondolat bánt engemet c. versének ha t szerb-
horvát fordí tását elemzi. 

f) Matijevics Lajos: Bácska víznevei. A tanulmány írója eddig kb. 
3500 cédula-adatot rögzített a szabadkai és a zombori levéltárakból, va-
lamint Vályi András és Iványi István könyveinek és téliképeinek anya-
gából. 

g) Junger Ferenc: Adalékok iá kétnyelvűség vizsgálatához a Dráva-
szögben. 

h) Mikes Melánia—Lük Albina—Junger Ferenc: Vizslálatok az elemi 
iskolai tanulók anyanyelvhasználatának köréből. 

i) Magyar—szerbhorvát enciklopédikus szótár, I—III. (Témafelelős: 
Pató Imre). Az elmúlt kutatás i időszakban az 1975-ben befejezet t Szerb-
horvát—magyar iszótár feldolgozott anyagának felülvizsgálatát és kiegé-
szítését végezte a munkacsoport . A munkában részt vesz a szabadkai 
Közgazdasági Kar Üzemszervezési Intézete is. 

E S Z A M U N K M U N K A T Á R S A I 
DR. RANKO BUGARSKI, EGYETEMI TANÁR — BELGRÁD; CSEH-SZABO MARTA, 
ASSZISZTENS — ÜJVIDÉK; JUNGER FERENC, ASSZISZTENS — ÜJVIDÉK; KECK 
BALAZS, ASSZISZTENS — ÜJVIDÉK; LANCZ IRÉN, TANÁRSEGÉD — ÜJVIDÉK; 
ALBINA LÜK, A NEMZETISÉGI INTÉZET MUNKATÁRSA — LJUBLJANA; DR. 
MATIJEVICS LAJOS, RENDKÍVÜLI TANAR — ÜJVIDÉK; DR. MIKES MELÁNIA, 
TUDOMÁNYOS MUNKÁT ARS — ÜJVIDÉK; MR. MOLNÁR CSIKÖS LASZLÖ, ASSZISZ-
TENS — ÜJVIDÉK, PAPP GYÖRGY, TANÁRSEGÉD — ÜJVIDÉK; DR. PENAVIN 
OLGA, EGYETEMI TANÁR — ÜJVIDÉK; REFFLE GYÖNGYI, ASSZISZTENS — ÜJ-
VIDÉK; DR. SZELI ISTVÁN, EGYETEMI TANÁR — ÜJVIDÉK. 
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