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A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 
Újvidék 

Közlésre elfogadva: 1984. június 27. 

1984. március 28-án tartott értekezletén az Intézeti Tanács megvitatta 
és elfogadta az 1984/85-ben esedékes projektumi munkavállalások tervét. 

Eszerint A jugoszláviai magyar irodalom és kultúra története c. alprojek-
tumban, A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1929-ig c. téma 
keretében a következő résztémák feldolgozására kerül sor: A jugoszláviai 
magyar irodalom kapcsolata más irodalmakkal a húszas években, A Vajdasági 
írás kritikái, Borsodi Lajos drámái, Sinkó Ervin kisregényei, Boschan Sán-
dor, illetve tovább folynak a munkálatok Sinkó Ervin levelezésének gyűj-
tésén és a korszakban megjelent magyar könyvek bibliográfiai adatainak 
feldolgozásán. 

A vajdasági magyar színi élet a kezdetektől 1918-ig c. témán tovább 
folyik a zentai színi élet adatainak kutatása és rendszerezése. A Mi Irodalmunk 
vizsgálata során repertóriummal kiegészített tanulmány készül a melléklet 
jellegéről és szerepéről. A folklorisztikai téma keretében a törökbecsei anyag 
további gyűjtésére, rendszerezésére kerül sor, a Gombos hiedelemvilágáról, 
szóló monográfia elnyeri végső formáját, s tovább folyik az irattári kutatás. 
A bibliográfiai munkálatok körében elkészül a jugoszláviai magyar irodalom 
1983. évi bibliográfiája, folytatódik a munka a húszas évek sajtótermékeinek 
retrospektív bibliográfiáján, és tanulmány íródik a jugoszláviai magyar iro-
dalmat elsőként felmérő irodalomtörténeti dolgozatokról. 

A magyar-szerb és magyar-horvát irodalmi kapcsolatok a XVIII. század 
végétől napjainkig c. alprojektum első témáján a XIX. század második fe-
lében megjelent szerb periodika magyar vonatkozású irodalmi és művelő-
dési anyagának kutatására kerül sor. A második téma keretében tovább 
folyik a herderi nyelv- és kultúra-koncepció recepciójának vizsgálata a XIX. 
század második felének szerb és magyar irodalmában, a harmadikéban pedig 
elkészül a XIX. századi horvát periodika magyar anyagának repertóriuma. 
Az alprojektumi munkálatok emellett kiterjednek a polihistorikus regény 
jelenségeire a magyar és a szerb irodalomban, illetve a magyar és a délszláv 
folklórban egyaránt fellelhető garabonciás diák alakjának összehasonlító 
kutatására. 

Az Onomasztikai és lexikológiai kutatások Vajdaságban c. alprojektum-
ban elkészül Kúla és környéke földrajzi neveinek adattára, a Bácska törté-
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nelmi víznevei c. kézirat, és elkezdődik a munka a bácskai magyar nyelvjá-
rási atlaszon. 

A mai magyar nyelv és a magyar-szerbhorvát kétnyelvűség vizsgálata c. 
alprojektumban a kutatás a rokonságot jelölő magyar és szerbhorvát szavak-
nak, a magyar és szerbhorvát igék használatának, a gyereknyelvnek, a tár-
sadalmi-politikai terminológiának és néhány magyar irodalmi mű háború 
utáni fordításainak kontrasztív vizsgálatára terjed ki. A magyar köznyelv 
mondattani kérdéseinek elemzése mellett tovább folyik a kutatás a magyar-
nak mint anyanyelvnek és környezetnyelvnek, illetve a magyar-szerbhorvát 
kétnyelvűségnek a kérdéskörében. 

A magyar-szerbhorvát nagyszótár alprojektumában a szótári anyag 
kiegészítésére és szerkesztésére, külmunkatársak bevonásával pedig értel-
mezésére és lektorálására kerül sor. 

Az Intézeti Tanács által jóváhagyott kiadói kerettervből a Tartományi 
Tudományügyi Érdekközösség az alábbi kiadványok megjelentetését pén-
zeli az idén: 

1. A Hungarológiai Közlemények négy száma 
2. Tanulmányok 1984. 
3. Penavin Olga: Horvátországi /szlavóniai/ magyar nyelvjárási atlasz 
4. A jugoszláviai magyar irodalom 1981. és 1982. évi bibliográfiája 
5. Káich Katalin: Bács-Bodrog Vármegye Történelmi Társulata év-

könyveinek repertóriuma 

6. Hornyik Miklós: Az újvidéki Délbácska története 
Emellett a szabadkai Birografika nyomdavállalattal kötött keretmegál-

lapodás értelmében megjelentetjük Penavin Olga Gombos földrajzi neveinek 
adattára c. munkáját is. 

* 

Intézetünk az idén két tudományos tanácskozást szervez. Az elsőt a 
Magyar Tudományos Akadémia és a Vajdasági Tudományos és Művészeti 
Akadémia együttműködésének keretében a XX. századi magyar regény kér-
déskörének, a másodikat pedig az eltelt negyedszázad hungarológiai és kom-
paratisztikai kutatásainak szenteljük. Ez utóbbival nem csupán a Tanszék 
fennállásának huszonöt éves jubileumát fogjuk megjelölni, hanem egyúttal 
számba vesszük az alaptevékenységünkből adódó teendőket, feladatokat is. 

Az ötvenéves Hidat is tudományos tanácskozással szerettük volna kö-
szönteni. Minthogy azonban a Létünk szerkesztősége is hasonló vállalko-
zásra készül, a tanácskozást együttes erővel Szabadkán fogjuk megtartani. 
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