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Jelen folyóiratszámunk második része az 1982. december 10-én 
és 11-én tartott kontrasztív nyelvészeti értekezlet néhány referá-
tumát, illetve dolgozatát tartalmazza. Többre nem is vállalkozhat-
tunk, mert egyrészt Intézetünk lesz társkiadója egy külön kiad-
ványnak, amely az ott elhangzott tanulmányokat közli, másrészt 
a referátumok zömét szerbhorvát vagy más délszláv, illetve idegen 
nyelven írták, példáik, érveik ezekre a nyelvekre vonatkoznak, 
s mindezt a magyar olvasó számára tükrözni nem volt célunk és 
főleg lehetőségünk. Az itt közölt dolgozatokat tehát úgy válogat-
tuk össze, hogy az értekezlet minden tárgykörét képviseljék, illetve 
hogy számunk Intézetünk munkatársainak eredetileg is magyarul 
írt tanulmányait tartalmazza. 

Természetesen ez a néhány cím nem fogja, nem foghatja át a 
tudományos ülésszak egészét, sőt nem képezheti súlypontját, az ott 
elhangzottak összefoglalását sem. Ezért nem lesz talán érdemtelen 
néhány szót az értekezlet egészéről szólni. 

A résztvevők tevékenységi helyét, az előadások színvonalát 
tekintve is országos szintű kontrasztív értekezlet négy kutatási terü-
let eredményeinek összefoglalását tűzte ki célul: 

1. Az összevető nyelvészet és a szövegnyelvészet kapcsolatát; 

2. Az összevető terminológiai vizsgálatokét; 

3. A nyelvészeti terminológia különböző nyelvű vonatkozá-
sait, és 

4. A nemzetek, nemzetiségek együttélését, viszonyait érintő 
szakkifejezésekét, terminológiáét. 

A szövegnyelvészeti tárgykörnek minden referátuma külön 
kutatási területet és fölfogást képviselt. Szó esett a beszéd és a 
nyelv szövegtani vonatkozásairól (Ljubomir Mihajlovic), a szöveg-
nyelvészet gyakorlati, főleg pedig nyelvoktatási alkalmazhatóságá-
ról (Gordana Iricanin, Mladen Jovanovic), a szöveg egy-egy elemé-
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nek, kategóriájának vizsgálatáról, így a szövegkapcsolódásról (M. 
Dudok), a törvényszövegek kvantitatív vizsgálatáról (D. Vitás), a 
határozatlanság szövegnyelvészeti vonatkozásáról (Dobrenov Mária) 
és más kérdésekről is. 

A terminológiai összevető vizsgálatok területének dolgozatai 
is a legkülönfélébb kutatási irányokat, területeket képviselték. Szó 
esett az orosz nyelvből származó szerbhorvát társadalmi-politikai 
terminusokról (B. Dabic), a proverbiumok faj táira vonatkozó orosz 
és szerbhorvát szakkifejezések összevetéséről, a társadalmi-politikai 
terminusok szerbhorvát—olasz viszonylatú fordításáról (V. Glavni-
nic), a szerbhorvát predlog szakszó magyar ekvivalenseiről (Mis-
kolczi Éva) stb. 

A nyelvészeti terminológia az egész értekezlet leggazdagabb, 
legkidolgozottabb tárgykörét képezte. Az ide vonatkozó szépszámú 
dolgozat azt tűzte ki célul, hogy legalább a körvonalazás erejéig 
behatoljon a nyelvészet sokféle irányzata által megalkotott, igen 
szervtelenül egymásra rétegződő, többnyire idegen nyelvekből 
származó terminológiájába. Érintették a generatív nyelvészet ter-
minológiáját (Ranko Bugarski), az idegen nyelvből átvett szakkife-
jezések jellemzőit, modelljeit (M. Karadza-Garic), a görög—latin 
nyelvészeti elemeket és a terminológiai szinonimák igen vitatott 
kérdését (Ivan Klajn), az idevonatkozó magyar (Molnár Csikós Lász-
ló) és román problémákat (M. Lia), a nyelvpszichológia szakkifeje-
zéseit (S. Savic) és sok más kérdést. 

A nemzeti, nemzetiségi kapcsolatok, viszonyok terminológiájá-
val egy kerekasztalbeszélgetés formájában foglalkoztak, Mikes Me-
lánia, Dusán Necak, Albina Necak-Lük és Junger Ferenc egysége-
sített szövegű vitaindítója alapján. A beszélgetés központjában a 
nép, nemzet, népi, nemzeti alapelemekkel alkotott szakkifejezések 
álltak, amelyek sok letisztázatlan kérdést vetnek fel minden jugo-
szláviai nemzet és nemzetiség nyelvében, főleg azért, mert fogal-
mi tartalmuk is változik a nyelven kívüli tényezők hatására. 

Egy mondatnyi tanulságul talán csak annyi kívánkozik az 
összefoglalás végére, hogy egy kicsit szűkíteni kellene a jövendő 
értekezletek tematikáját, hogy a dolgozatok kisebb területet, de 
kimerítőbben fogjanak át. 


