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ellenére nemcsak hogy nem fog javulni, hanem rosszabbodni fog. Félő, hogy az SZLKP
rendkívüli és a CSKP rendkívüli, XIV. kongresszusán megválasztandó központi pártszervekben a magyar kommunisták nem kapnak arányos képviseletet, illetve hogy nem azok
kerülnek tisztségekbe, akik valóban élvezik a magyar párttagok bizalmát. A Csemadok
KB pártcsoportja a CSKP KB-ba a következő magyar nemzetiségű elvtársakat javasolja:
Dobos László, Lőrincz Gyula, Csanda Sándor, Nagy Árpád. Továbbá javasoljuk, hogy az
SZLKP KB-ban a magyar kommunistákat — a már korábban jelöltek mellett — a következő elvtársak képviseljék: Fábry István, Fónod Zoltán, Mandli Imre, Szabó Rezső, Szokolay Imre, Szőke József, Tolvaj Bertalan és Varga Béla.
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Pozsony, 1968.. augusztus 14. A csehszlovákiai lengyel, ukrán és magyar kulturális szövetség képviselőinek közös nyilatkozata, amely szerint a nemzetek és nemzetiségek
egyenjogúságát, valamint a nemzetiségek önigazgatási jogát az alkotmányban kell rögzíteni.

KÖZÖS NYILATKOZAT
A csehszlovákiai lengyel, ukrán és magyar kulturális szövetségek képviselőinek tanácskozása
A Kolodějeben ülésező kormánybizottság kezdeményezésére megindult tárgyalások
folytatása céljából 1968. augusztus 14-én Bratislavában közös tanácskozásra ültek
össze a Lengyel Kulturális Szövetség,239 az Ukrán Dolgozók Kulturális Szövetségének,240
valamint a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetségének képviselői, hogy
megtárgyalják azokat az alapvető kérdéseket, amelyek a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban élő valamennyi nemzeti kisebbséget érintik. Ezek a kérdések társadalmunk demokratizálódási folyamata során merültek fel.
Közös álláspontunk, amelyet a fentebb említett elvi kérdésekkel kapcsolatban foglaltunk el, az alábbi:
1. A Csehszlovák Szocialista Köztársaság alkotmányában kifejezésre kell juttatni azt
a reális és tényleges valóságot, hogy Csehszlovákiát nemcsak nemzetek, hanem nemzetiségek is alkotják.
2. A Csehszlovák Szocialista Köztársaság nemzetei és nemzetiségei egyenlők, s az
a történelmi tény, hogy a köztársaságot a cseh és szlovák nemzet alapította, nem lehet
egy szocialista államban, ahol a hatalom birtokosa a dolgozó nép, a jogi egyenlőtlenség
forrása, hisz a nemzet és a nemzetiség egyaránt érdekazonosságot kifejező természetes társadalmi alakulat, csoport, így tehát az államiság hordozója is.
3. A nemzetek és nemzetiségek tényleges és teljes egyenjogúságának biztosítása
nem függhet csupán az egyének akaratától, hanem ezt az egyenjogúságot a demokrati-

239 Helyesen: Lengyel Kulturális és Művelődési Szövetség.
240 Helyesen: Csehszlovákiai Ukrán Dolgozók Kulturális Szövetségének.
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241 Helyesen: föderalizálásáról.
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zálódásnak és a köztársaság egészének, valamint a társadalmi csoportok érdekeinek
figyelembevétele szükségszerűen és törvényszerűen kell hogy létrehozza.
4. Az egyenjogúságot és a nemzetiségek önigazgatási jogát nem elegendő csupán
deklarálni. Ezt a jogot az alkotmányban kell biztosítani, s alkotmányosan kell megteremteni az említett jogok gyakorlásának azokat az államhatalmi, politikai s végrehajtó szerveit és intézményeit, amelyek a köztársaság egésze érdekeinek maximális figyelembevétele mellett teljes egészükben biztosítják a nemzetiségeknek az egyenjogúságából fakadó önigazgatását. Az SZLKP akcióprogramja leszögezi: „Szlovákia Kommunista Pártja szükségesnek tartja hangsúlyozni, hogy nemzetei, a csehek és szlovákok államjogi viszonyának föderalizálásával összhangban biztosítanunk kell a nemzetiségek helyzetének és egyenjogúságának reális, alkotmányos garanciáit, olyan intézményeket és nemzetiségi szerveket kell létrehozni, amelyek felelősségteljesen képesek megoldani a
nemzetiségek felmerült problémáit.”
A CSKP akcióprogramja ugyancsak leszögezi: „Szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy
programunk alapelvei teljes mértékben s egyaránt vonatkoznak mind a két nemzetünkre, mind pedig a többi nemzetiségre. Ennek érdekében le kell rögzíteni a teljes és tényleges politikai, gazdasági és kulturális egyenjogúság alkotmányos és törvényes biztosítékait. Ezért a nemzetiségek érdekeit biztosítanunk kell az országos, kerületi, járási, városi és helyi államhatalmi és közigazgatási szervek felépítése szempontjából is. Szükséges, hogy a nemzetiségek létszámuk arányában legyenek képviselve politikai, gazdasági, kulturális és közéletünkben a választott és végrehajtó szervekben. Biztosítanunk
kell a nemzetiségek aktív részvételét a közéletben, az egyenjogúság és azon elv szellemében, hogy a nemzetiségeknek joguk van önállóan, önigazgatás útján dönteni az őket
érintő ügyekben.”
A fentebb említett négy pont mellett azért is félreérthetetlenül kiállunk, hogy támogassuk az elvet: a Csehszlovák Szocialista Köztársaság föderalizációjáról241 az 1968.
október 28-án kiadandó alkotmányos törvény elfogadásával együtt és egyidejűleg fogadják el a nemzetiségekről szóló alkotmányos törvényt is, amely rögzíti Csehszlovákia
nemzetiségei jövendő helyzetének elveit.
A fentebbi közös elveken kívül a Csehszlovák Szocialista Köztársaság nemzetiségei
különböző földrajzi, gazdasági, történelmi feltételeiből kiindulva külön sajátosságokkal
is rendelkeznek, amelyeket tekintetbe kell venni s megfelelő törvényes normákkal kell
biztosítani.
Mi, az említett kulturális szövetségek és tagságuk képviselői, a csehszlovákiai lengyel, ruszin-ukrán és magyar közvélemény széles tömegeinek nevében felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a cseh és szlovák nemzettel együtt egységes szövetségi államban kívánjuk felhasználni alkotó igyekezetünket az egészséges demokratizálódási
folyamat sikere érdekében, s teljes mértékben magunkévá tesszük a szocialista demokrácia alapelveit, a demokrácia oszthatatlanságának elvét, úgy, amint azt a CSKP akcióprogramja is leszögezi.
Egyértelműen kijelentjük, hogy tevékenységünket továbbra is a szocializmus építésének elvei fogják irányítani, a CSKP és a Nemzeti Front politikájának, a Szovjetunióval és
a szocialista közösség országaival való szilárd szövetségnek szellemében.
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A Lengyel Kulturális Szövetség Központi Vezetősége nevében:
CHRZASZCZ TADEUSZ vezető titkár,
SZMEJA HENRYK, a szervezési szakosztály vezetője,
Az Ukrán Dolgozók Kulturális Szövetségének KB nevében:
MINDOŠ MICHAL elnök,
GULLA FEDOR vezető titkár,
KOVÁČ FEDOR titkár,
A CSEMADOK KB nevében:
Dr. SZABÓ REZSŐ főtitkár,
Dr. doc. CSANDA SÁNDOR,
PATHÓ KÁROLY,
NAGY JENŐ, az elnökség tagja,
Dr. KRIVOSÍK ISTVÁN, a KB tagja.
A tanácskozó felek a közös nyilatkozatot megküldték az alább felsorolt elvtársaknak:
Ludvík Svoboda, köztársasági elnök,
Alexander Dubček, a CSKP KB első titkára,
Vasil Bi ak, az SZLKP KB első titkára,
Oldřich Černík mérnök, miniszterelnök,
Josef Smrkovský, a Nemzetgyűlés elnöke,
Dr. František Kriegel, a Nemzeti Front KB elnöke,
Dr. Gustáv Husák, miniszterelnök-helyettes,
Ondrej Klokoč, az SZNT elnöke,
Dr. Čestmír Císař, a CSNT elnöke.

Új Szó
ó, 1968.. augusztus 15.. 2. p.242
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Pozsony, 1968.. augusztus 21. A Csemadok KB Elnökségének a megszállás utáni első
állásfoglalása, amelyben a csehszlovákiai magyarság nevében támogatásáról biztosítja
a csehszlovák állami és pártvezetést.

A CSEMADOK KB ELNÖKSÉGÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA
Mi, a csehszlovákiai magyar nemzetiség tagjai, ezekben a nehéz és sorsdöntő percekben kifejezésre kívánjuk juttatni, hogy egységesek vagyunk Csehszlovákia népével,
kormányával és az Alexander Dubček elvtárs vezette Központi Bizottsággal.
242 A dokumentumot más forrásból, más szövegezésben közli még Szabó Rezső: i. m. 363—365. p.; szlovák nyelven: Pecka, Jindřich—Belda, Josef—Hoppe, Jiří: i. m. 264—265. p.
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