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A Szarvas Gábor-jubileum szervezőbizottsága azzal a feladat-
tal bízta meg Intézetünket, hogy az igen gazdag, tartományi jellegű 
és szintű rendezvénysorozat keretében szervezzünk tudományos 
értekezletet vidékünk jeles szülöttének munkásságáról. Mivel e ren-
dezvénysorozat több kiemelkedő eseményét — például a Szarvas 
Gábor-kismonográfia bemutatóját a Vajdasági Tudományos és Mű-
vészeti Akadémián, az adai emlékkiállítást és az ottani ünnepi aka-
démiát — természetszerűen és elsősorban az ünnepélyesség jelle-
mezte, mai értekezletünket eleve munka jellegűnek szántuk. 

Rendeltetése az lenne, hogy a hat szakreferátum lehetőleg mi-
nél több szempontból világítsa meg nyelvészünk életművét, folyó-
iratának arculatát s az életmű összevető-nyelvészeti vonatkozásait. 
A jubiláns nyelvtudósi és nyelvművelő tevékenységét átfogóan vá-
zoló értekezés mellett ezért hallunk ma egy-egy beszámolót Szarvas 
Gábor publicisztikai nyelvműveléséről, a német jövevényszavak 
iránti viszonyulásáról, a Magyar Nelvőr jugoszláviai, illetve nép-
nyelvi vonatkozásairól, valamint Szarvas és Miklosic lexikográfiái 
tevékenységének lehetséges párhuzamáról. Az egyébként is tevé-
keny jubiláláshoz tehát jelen értekezletünk az intézeti szaktevé-
kenységen belül szeretne hozzájárulni. 

Az évünnep szervezőbizottsága azonban még egy szakfeladattal 
megbízta Intézetünket: készítsük el a Szarvas Gábor nevét viselő 
adai Nyelvművelő Napok leendő tevékenységének tudományos kon-
cepcióját, s juttassuk el a Nyelvművelő Napok tanácsához. 

E feladat teljesítését nagyban megkönnyíti számunkra az a 
körülmény, hogy társadalmi közösségünk a közelmúltban több ízben 
is megerősítette a Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány sok-
nyelvű s ezért dinamikus nyelvi közegében megvalósuló nyelvmű-
velő tevékenység közismert eszmei alapjait. 

Amikor például a nyár folyamán a Szocialista Szövetség Tar-
tományi Választmányának illetékes szervei egész országunk köz-
véleménye előtt világos és egyértelmű választ adtak arra az ál-kér-
désre — magától értetődő kérdésre —, hogy a mi soknyelvű 
vajdasági közösségünkben miért is elfogadhatatlan a „nyelvvédelem" 
és „nyelvi bíráskodás" egyetlen nyelv sáncai mögé húzódó kísér-
lete, s miért természetszerű egy merőben más irányultságú, a nyelvi 
kölcsönösségen alapuló nyelvápolás; vagy amikor az ősz folyamán 
a Szocialista Szövetség ugyanezen testülete egyebek közt azzal az 
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implicit szándékkal látott hozzá a Szarvas Gábor-évfordulónak mint 
tartományi szintű rendezvénysorozatnak a megszervezéséhez, hogy 
egyúttal ú jabb és ú j alapokról megvalósuló lendületet adjon a Szar-
vas Gábor nevét viselő, azonban szervezési mulasztások miatt ideig-
lenesen szünetelő adai Nyelvművelő Napok tevékenységének is; 
vagy amikor a jubileum központi ünnepségének főreferátuma más-
fél héttel ezelőtt átfogó és következetesen elvszerű értékelést adott 
a mi szűkebb társadalmi közösségünkben, tehát a soknyelvű vajda-
sági közegben megvalósuló, valamennyi nyelv és valamennyi nemzet 
és nemzetiség művelődési és önigazgatási érdekeit egyaránt szol-
gáló nyelvművelés társadalmi fontosságáról —, akkor e kétségte-
lenül igen hasznos társadalmi és szakmai tevékenység közismert, 
ám a köznapi gyakorlatban olykor mellőzött eszmei alapjainak na-
gyon fontos újbóli megerősítésére is sor került. Egyszersmind an-
nak az eszmei felismerésnek közvetett kinyilvánítására is, hogy a 
nyelvművelés mint alkalmazott nyelvtudomány és mint társadalmi 
tevékenység a vajdasági nemzetek és nemzetiségek tudományos és 
művelődési életében sem jelenthet holmi „eleve problematikus", esz-
mei tévelygésre „predesztinált" tevékenységet, amelyre, úgymond, 
fokozottabban kell alkalmazni a társadalomtudományokban és tár-
sadalmi tevékenységekben általában is érvényes eszmei éberség kri-
tériumait. Ez az éberség a vajdasági nyelvművelésben éppoly 
fontos, mint minden más, hasonló diszciplínában és társadalmi te-
vékenységben, és legfőbb kritériumai is ugyanazok, mint általában: 
internacionalizmus, önigazgatói együttélés, művelődési, tudományos 
és nyelvi kölcsönösség, a szellemi — ez esetben: a nyelvi — értékek 
és sajátosságok kölcsönös megbecsülése és együttes ápolása. 

Meggyőződésünk, hogy Intézetünk a maga alaptevékenységében 
ezeken az ismételten letisztázott eszmei alapokon fej t i ki nyelvmű-
velő tevékenységet. Mégpedig a fogalom szűkebb és tágabb értel-
mében egyaránt. 

Mert nyelvművelést végez Intézetünk azzal is, hogy egyetemi 
és posztgraduális fokon terjeszti az általános nyelvészeti és anya-
nyelvi műveltséget; hogy lektorátusi munkaformájával anyanyelv-
ápolást és környezetnyelv-tanulást biztosít Karunk más tanszékekre 
járó hallgatóinak; hogy a nyelvhelyességet kontrasztív alapon, első-
sorban szerbhorvát-magyar összevető elemzéssel vizsgálja projek-
tumi munkálatai során; hogy gyermeknyelvi, pszicho- és szocio-
lingvisztikai kutatásait a soknyelvű Vajdaság lingvisztikai való-
ságába ágyazza; hogy a Szerbhorvát—Magyar Nagyszótár kiadása 
után készíti a szótár magyar—szerbhorvát változatát; hogy tájnyelvi, 
illetve dialektológiai kutatásai mellett a jugoszláviai magyar köz-
nyelv és szaknyelvek, illetve a közéleti /önigazgatási nyelvhasználat 
állapotát is vizsgálja projektumi részmunkálataival; hogy minden-
nek eredményét közzé is teszi az intézeti kiadványokban. . . 

Aligha lehet kétséges, hogy a felsorolt és számos egyéb rész-
tevékenységgel Intézetünk nyelvészei a tágabb értelemben vet t 
nyelvművelés feladatát is válalják: a nyelvi normák érvényesítésé-
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vei s a vajdasági soknyelvűség valóságára alapozva terjesztik a 
nyelvi műveltséget, s így járulnak hozzá e sajátosan összetett, di-
namikus nyelvi közegben az egészséges nyelvfejlődés szorgalmazá-
sához is. Egyetemi oktató- és tudományos kutatóintézetről lévén 
szó, nyilván a tágabban értelmezett nyelvművelés a mi alapvető 
nyelvművelő feladatunk. 

Ami természetesen nem zárja ki azt, hogy tevékenyen vegyünk 
részt a szűkebb értelemben vett — a vajdasági nyelvművelő egye-
sületekben s külön a Magyar Nyelvművelő Egyesületben, nem utol-
sósorban pedig a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok keretében 
folyó — nyelvművelő munkából is. Szakembereink kezdettől fogva 
jelen is voltak e szűkebben értelmezett alkalmazott-nyelvészeti te-
vékenységben, mind a nyelvművélő egyesületben, mind napilapunk 
egykori nyelvművelő mellékletének szerkesztőségében, mind pedig 
az adai Nyelvművelő Napok előadóinak körében. Kiaknázatlan mun-
kalehetőségeink talán abban rejlenek, hogy az eddiginél nagyobb, 
rendszeresebb és közvetlenebb szakmai és tudományos támogatást 
nyúj thatnánk a szűkebben értelmezett vajdasági nyelvművelő te-
vékenységnek. Természetesen továbbra is eleve lemondva minden-
nemű „csúcsintézményi" szerepről. 

E közvetlen szakmai és tudományos támogatás egyik formája 
lesz az adai Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok leendő koncepció-
jának elkészítése is. Jelen tanácskozásunkkal s e koncepció-javaslat 
kidolgozásával járul hozzá Intézetünk — hisszük, hogy méltóképpen 
— vidékünk jeles nyelvésze jubileumának tevékeny, munka jellegű 
m egünnepléséhez. 
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