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Tisztelt kollégák, kedves vendégek!* 
Megtisztelés a számomra, hogy értekezletünk titkárságának 

nevében, vagyis A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kuta-
tások Intézete munkatársainak nevében üdvözölhetem e jeles talál-
kozó belgrádi, ljubljanai, pulai, szarajevói, szkopjei, újvidéki, vra-
njei és zágrábi nyelvészeit és sikeres miurikát kívánhatok mindany-
nyiuknak. 

Intézetünket már azzal is megtisztelés érte, hogy rábízták e 
rendezvény megszervezésének irányítását, azon munkálatok koor-
dinálását, amelyeket közösen végeztünk el az Alkalmazott Nyelvé-
szet Vajdasági Társaságával és az újvidéki Bölcsészettudományi 
Kar Délszláv Nyelvek Intézete, továbbá Szlovakisztikai Intézete 
meg az Idegen Nyelvek és Irodalmak Intézete munkatársaival. 

Nem lévén nyelvész, talán nem lesz szerénytelenség föltételez-
nem, hogy Intézetünk lingvistáit nyílván nem egészen véletlenül 
érte e jelentős megtiszteltetés. Hiszen az irodalom- és művelődés-
történeti, illetve néprajzi komparatisztika mellett az összehasonlító 
nyelvészet is szerves alkotóeleme Intézetünk alapító- és program-
dokumentumainak meg mindennapi, csakhamar a huszonötödik 
évébe lépő gyakorlatának. így aztán nyelvészeink is úgy tanulmá-
nyozzák a magyar nyelv múlt já t és jelenét, különösen pedig a ju-
goszláviai magyarok nyelvét, hogy eközben természetszerű nyíltsá-
got tanúsítanak soknyelvű közösségünk lingvisztikai valóságával 
szemben. 

Természetszerű nyíltságot, hiszen a magyar nyelv összevető 
vizsgálata a soknyelvű Vajdaságban nem valami különleges napi-
politikai imperativus, hanem logikus következménnye annak az 
alapvető szakmai felismerésnek, hogy ez a nyelv sem — mint Tar-
tományunk egyetlen más nyelve sem — holmi légmentes elszige-
teltségben él és fejlődik, hanem állandó, mindennapi kapcsolatban 

* Elhangzott a kontrasztív nyelvészeti kutatások II. országos értekezlete (1982. 
dec. 10—11.) megnyitójaként. Alább az értekezlet referátumaiból közlünk. 
(A szerk.) 
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szűkebb társadalmi közösségünk más nemzeteinek és nemzetiségei-
nek nyelvével. E természetszerű szakmai fölismerés természetszerű 
eredményeként emelhetem ki egyéb intézeti kiadványaink sorából 
a szerbhorvát és a magyar nyelv kontrasztív nyelvtanának soro-
zatát. 

Ama laikus, ám mély meggyőződésemben, hogy értekezletünk 
általános és parciális kérdéskörei, vagyis a nyelvek kontrasztív vizs-
gálatának elméleti és módszertani problémái, a fordítómunka és a 
nem anyanyelvek tanításának kontrasztív kérdései, a társadalmi-
politikai és a nemzeti viszonyokkal kapcsolatos terminológia a mi 
soknyelvű vajdasági közösségünkban a szakmai és tudományos 
fontosság mellett tágabb társadalmi, interetnikai és művelődési fon-
tossággal is bír —, ebben a meggyőződésben még egyszer szívélye-
sen köszöntöm referenseinket és vendégeinket, s termékeny munkát 
kívánok az egész tanácskozásnak. 
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