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A TANÁCSKOZÁS BEVEZETŐJE 

Elvtársnők és Elvtársak! 
Megnyitom a Vajdasági Szocialista Autonóm Tar tomány nemzeti és 

nemzetiségei egyenrangú nyelv- és íráshasználatával foglalkozó tanács
kozást. 

Engedjék meg, hogy a tanácskozás szervezői nevében köszöntsem és 
üdvözöljem: Molnár Vilmost, a Tar tományi Képviselőház elnökét, Bog
nár Mihályt , a Tar tományi Szakszervezeti Szövetség elnökét, Matija Sed-
lakot, a V S Z A T Elnökségének alelnökét, Pe ta r Jovanovicot , a Szerbiai 
Képviselőház alelnökét, Azem Azemit, a Kosovo S Z A T Elnökségének 
tagját, Enver Redepit , a Kosovói Végrehajtó Tanács alelnökét, Stipavi 
Milasint, a V S Z A T elnökségi tagját, Vasa Milicet, a K S Z Tar tományi 
Flnökségének tagját, valamint a KSZ, a Tar tományi Szocialista Szö
vetség, a Szakszervezeti Szövetség, a Szocialista Ifjúsági Szövetség és 
mindazon szervezetek és egyesületek képviselőit, akik köztársaságaink
ban és a Kosovói Ta r tományban is az egyenrangú nyelv- és íráshaszná
lat szorgalmazói és ol ta lmazói; a köztársasági kutatóintézetek, az egye
temek és egyéb szakintézmények képviselőit, ül . a tanácskozás vala
mennyi jelenlevő részvevőjét! 

Röviden ismertetném e tanácskozás lényegét és célját. Ta r tományunk
ban megkülönböztetett figyelmet szentelünk a nemzeti egyenjogúságnak, 
s ezzel összhangban az egyenrangú nyelvhasználatnak is. A Tar tományi 
Képviselőház és a Végrehajtó Tanács ál landó figyelemmel kíséri az ide 
vonatkozó poli t ika végrehajtását és a törvényes rendelkezések tisztelet-
oen tartását , bár a Tar tományi Közigazgatási Intézet ilyen irányú tevé
kenysége sem lebecsülendő. Az egyenrangú nyelvhasználat továbbfejlesz
tése ugyanis már jó ideje sürgeti egy ilyen tanácskozás megszervezését, 
egyrészt az eredmények felmérése, másrészt pedig a fogyatékosságok ki
küszöbölése végett. 

A Tar tományi Végrehajtó Tanács tehát elsősorban az említettek vé
gett hagyta jóvá a Közigazgatási Intézetnek a mostani tanácskozás meg-



tar tására tett javaslatát . Az illetékes szakemberek, a tudományos és po 
litikai dolgozók körében ugyancsak nagy visszhangra lelt a kezdeménye
zés. Valamennyien hajlandóságot muta t t ak arra , hogy tevékenységükkel, 
beszámolókkal és szakmunkájukkal hozzájáruljanak a felvetődő prob
lémák megoldásához. Tuda tában vagyunk, hogy ezt a tanácskozást más
ként is megszervezhettük volna, mert az elhangzott beszámolók, szinte 
kivétel nélkül, külön tanulmány tárgyát is képezhetnék. Az elkövetke
zőkben tehát ilyen i rányban fejlesztjük tovább tevékenységünket. Bí
zunk benne, hogy ezzel a tanácskozással jó alapozást végeztünk, s hogy 
erre már könnyű lesz tovább építeni. N e m szeretnénk fellengzős kije
lentéseket tenni, de véleményünk szerint az egyenrangú nyelvhasználat 
terén mi máris olyan eredményeket ér tünk el, amilyenekkel senki sem di
csekedhet. Szocialista közösségünkben azonban bevett szokás — s ennek 
nemcsak Tito elnök, de a J K S Z is ál landó szorgalmazója —, hogy a si
kerek árnyékában meghúzódó fogyatékosságokat is felfedjük, illetve, 
hogy a megtett ú t ra mindig visszapillantunk. Tesszük pedig ezt azért, 
mert meggyőződésünk, hogy az alkotó bírá la tnak nagyobb foganatja 
van, mint a sikerekkel való hivalkodásnak. Mai tanácskozásunkra is így 
kell tekinteni; szem előtt tar tani , hogy a fogyatékosságok jelzését és a 
bírálatot mindig a jószándék vezérli. Szeretnénk, ha valamennyien gaz
dag tapasztalatokkal távoznánk, ha olyan tanulságot vonhatnánk le az 
itt elhangzottakból, amelyekkel még inkább előrelendítenénk az egyen
rangú nyelvhasználatot Reméljük, hogy a beszámolók kapcsán élénk 
vita alakul ki, s hogy a tanácskozás így nem lesz célja tévesztett. 

Tanácskozásunkon mind a 44 ta r tományi község képviselteti magát : 
végrehajtó tanácsbeliek, társadalmi-poli t ikai és tudományos dolgozók, 
szakemberek, munkaszervezeti , helyi közösségi, önigazgatási érdekközös
ségi, képviselő-testületi, igazságszolgáltatási és közigazgatási képviselők 
vannak jelen. 

A részvevők összetételéből ítélve sikeres munkát várunk a tanácsko
zástól 


