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a magyar nemzetiségi kérdésről 
A CSKP Központi Bizott-

ságának és az SZLKP 
Központi Bizottságának 

Januári ha tá ro la ta i nyomán 
egész t á r sada lmunka t átfogó, 
szinte soha nem tapaszta l t 
a rányú aktivi tás bontakozott ki. 
A pár t vezette demokrat izá ló-
dási fo lyamat é le tünk ezernyi 
kérdését veti fel. Ebben a fo-
lyamatban egyre Jobban előtér-
be kerül a nemzetiségi kérdés 
rendezésének követelménye, 
ami tel jes mér tékben indokolt 
és. ér thető, hiszen a nemzeti 
kérdés rendezése lényegében 
magában fogla l ja a politikai 
és a gazdasági kérdések ren-
dezését is. Ezzel kapcsola tban 
a magyar nemzetiségi kérdés 
rendezésének lehetőségeiről be-
szélget tünk Lőrincz Gyula elv-
társsal , az SZLKP Központi Bi-
zot tsága e lnökségének tagjával , 
a Csemadok elnökével . 

A felemás megoldások már 
a XIII. kongresszuson 
megmutatkoztak 

— A magyar, de általában a 
nemzetiségi kérdés rendezésé-
nek lehetőségeiről szólva abból 
indulok ki, hogy a nemzetisé-
gi kérdés csak a demokratizá-
lódási folyamat eredményeként 
oldható meg. Lőrincz elvtárs, 
véleményed szerint mi az alap-
vető feltétele a nemzetiségi 
kérdés rendezésének? 

— Megfogalmazásoddal te l jes 
mér tékben egyetér tek. Valóban, 
a nemzetiségi kérdés csak a 
demokrat izá lódás i fo lyamat 
e redményekén t oldható meg. 
Mielőtt azonban erről bővebben 
szólnék, vagyis a mai helyze-
tet e lemezném, úgy vélem, ép-
pen a mai események jobb meg-
ér tése é rdekében kissé foglal-
kozni kell a közelmúlt tal is. 

* A XIII. kongresszus előtt 
pá r tunk tagsága megvi ta tás 
cél jából megkapta a kongresz-
szusl téziseket. Ezeket a tézi-
seke t több bizottság alapos, 
mindenre k i ter jedő munká já -
nak e redményekén t á l l í tot ták 
össze, s őszintén megmondom, 
a tézisek a lap ján mindenki na-
gyon sokat várt a XIII. kong-
resszustól . Ogy éreztük, hogy 
i lyen a laposan kongresszusra 
még sohasem készül tünk fel, 
és hogy ennek a kongresszus-
nak fordulatot kell hozni pár-
tunk és t á r sada lmunk életében. 
Én magam is szentül bíztam ab-
ban, hogy az ideológiai bizott-
ság á l ta l kidolgozott , mintegy 
ezer oldalnyi anyag a nemzeti-
ségi kérdés rendezéséről , hoz 
valami úja t a XIII. kongresz-
szuson. Csak amikor lá t tam, 
hogy a nagyon becsületesen és 
a laposan előkészí tet t anyag, de 
még a tézisekben fölvetet t 
problémák is e l s ikkadnak a 
kongresszuson, fon tosnak tar-
tot tam, hogy fölszóla l jak . Ez a 
fölszólalásom akkor vára t lan 
visszhangra talált , több oldal-
ról is, annak el lenére , hogy én 
becsületes szándékka l bí rá l tam 
a nemzetiségi kérdésnek a jó 
pá r tha tá roza tok e l lenére is 
megnyi lvánuló fogyatékossága-
it a gyakor la t i megvalósí tás-
ban. Számon kér tem a CSEMA-
DOK Központi Bizottsága ál tal 
kidolgozott , pá r tunk Központi 
Bizottsága e lnöksége á l ta l ké-
sőbb jóváhagyott beadványunk-
nak a real izálását , a magyar 
nemzetiségi kérdés egyes prob-
lémáinak megoldását . Meg-
mondtam, hogy beadványunk 
évek óta e l intézet lenül a Szlo-
vák Nemzeti Tanácson fekszik. 
Ezt Chudík elvtárs személye el-
leni t ámadásnak minősítet te, és 
másnap fel is szólalt s olyan 
dicshimnuszt zenget t Szlovákia 
politikai, gazdasági és nemzeti-
ségi kérdésének megoldásáról , 
hogy ha tása a la t t az ember a 
mennyek országába érezhet te 
magát , ahol már semmi problé-
ma nincs, legfel jebb még né-
hány "cigányputri t kell eltávo-
l í tani a szem elől, hogy a nyu-
gati tu r i s táknak ne lehessen 
már mit fényképezni ná lunk, és 
akkor már rózsaszirommal meg-
vetet t ágyban a lha tunk . Chudík 
fe lszóla lása az e l len té t je volt 
annak a reá l i s képnek Szlová-
kiáról , amellyel Dubček elvtárs 
i smer te t te meg a kongresszust , 
és én is ugyancsak homlok-
egyenesen az e l lenkezőjé t 
mondtam. 

A XIII. kongresszustól min-
denki azt várta , hogy vége a 
lakkozás korának, hogy csak az 
Igazság fö l tá rása után tudunk 
előbbre jutni. Már emlí te t tem, 
hogy a tézisekben fölvetet t ko-
moly problémák jelentős része 
k imaradt a kongresszusi beszá-

molóból. fgy például a tézisek-
ben még szerepel t a nemzetisé-
gi törvény szükségessége, vi-
szont a kongresszuson erről 
már szó sem esett . Sem a be-
számolóban, sem a határozat i 
javaslatban már nem szerepel t . 
Részben ez indított ar ra , hogy 
fölszóla lásomban ezt számon 
kér jem. Sajnos, e r re választ 
nem kaptam, de később magya-
rázatot kaptam arra , hogy fel-
szólalásom az SZLKP és a szlo-
vák nemzeti szervek bírála ta 
volt. Ma sem tudom miért , hi-
szen a legfelső szlovákiai párt-
szervek tag ja vagyok. Azzal is 
t isztában voltam, hogy a Szlo-
vák Nemzeti Tanács a legna-
gyobb jóindulata mellet t is 
nem sokat vál tozta that helyze-
tünkön, mivel ha tásköre erő-
sen korlátozott keretek között 
mozgott. Ogy látszik, a bírálat 
k i forgatásával valaki, vagy va-
lakik éppen ezt aka r t ák lep-
lezni a kongresszus előtt. 

Burzsoánacionalizmus-e 
a való helyzet feltárása? 

— Jó, hogy beszélsz ezekről 
a dolgokról, mivel számos 
olyan mozzanat van, melyről a 
nagy nyilvánosság nem tud. 
Most pedig arra kérlek, hogy 
nagy vonalaiban foglald össze 
a CSKP Központi Bizottsága de-
cemberi és Januári ülésének 
főbb mozzanatait, illetve azo-
kat az okokat, amelyek végül 
is a Központi Bizottság januári 
ülésének ismert eseményeit ki-
váltották 

— Most sokat beszélünk és 
emleget jük a progresszív erők 
győzelmét pár tunk Központi Bi-
zot tságának decemberi és ja-
nuári ülésével kapcsola tban. 
A gyökerek azonban sokkal mé-
lyebbek, mint már említet tem, 
a XIII. kongresszushoz, a kong-
resszust megelőző és országos 
vitára bocsáj tot t tézisekhez 
nyúlnak vissza. Az ország né-
pével, pár t t agokka l és párton-
kívüliekkel tanácskoztunk a té-
zisekről. Javaslatokat tet tek, és 
mi, pár tunk jó hagyományai-
hoz híven ígértük, hogy a ja-
vasla tokat mérlegel jük, a jó-
kat fe lhasznál juk és sem a 
kongresszus, sem a pár t tagság 
ennek az ígéretnek be tar tása 
alól senki t föl nem mentet t . 
Lehet-e személy vagy szerv, 
amely ezt az ígéretet megsze-
gi? A megválasztot t Központi 
Bizottság kötelezet tséget vállal t 
az ígéretek be tar tására . A Köz-
ponti Bizottság ülésein eleinte 
szórványosan, később egyre 
gyakoribbá vált számonkérések 
f rázisokkal , megbélyegzéssel , 
vádaskodásokkal let tek vissza-
verve, elnyomva. A Központi Bi-
zottság egyre több tag jában ér-
lelődött az a meggyőződés, 
hogy itt valami nincs rendben. 
Dubček e lv társnak a tavaly 
szeptemberi központi bizottsági 
ülésén tárgyi lagos és kritikus, 
tényekkel a lá támaszto t t főlszó-
lalása és az, ahogyan a r ra az 
e lnökség egyes tagjai reagál-
tak a központi bizottsági tagok 
többségénél megszóla l ta t ta az 
igazságérzetet és kiváltotta a 
Dubček elvtárssal való egyet-
értést . 

Dubček e lv társ ugyanis föl-
vetette, hogy elsősorban is az 
e lmaradt országrészekbe kell 
invesztálnunk, hogy így előse-
gítsük a két országrész gazda-
sági kiegyenl í tődését . Erre a 
reagá lás az volt, hogy ez he-
lyes, de akkor e lsősorban Dél-
Csehországban. Hát persze, ez 
el len nincs senki, ha ez így 
igaz, akkor természetes , hogy 
oda is invesztálni kell. De igaz 
az is, hogy a dunaszerdahe ly i 
já rás a mezőgazdasági terme-
lésben első helyen áll az egész 
országban, viszont az egy főre 
eső jövedelemben az utolsó he-
lyen. Ipari fogla lkozta tot tság-
ban az országos á t lag 1000 fő-
re 150 körül van, a t lunaszerda-
helyl járásban 1000 emberből 
25 dolgozik iparban, de ennek 
is döntő része csak a járáson 
kívül ta lál t munkát . Ennél, még 
az e lmaradot t ságáró l oly sokat 
emlegete t t r imaszombati já rás 
ls jobb helyzetben van. 

Ez persze csak egy véletle-
nül k i ragadot t példa, mert szin-
te a végtelenségig lehe tne so-
rolni Szlovákia, és ezen belül 
Dél-Szlovákia e lmarad t részeit . 

A cseh származású Peter Jilem-
nický és a dr. Hálek profesz-
szor á l ta l valaha annyi t emle-
gete t t szegény Kysuca, de ha 
már í róknál vagyunk, a ma-
gyar real izmus klasszikusa, Mó-
ricz Zsigmond ls, egykor r iport-
ban foglalkozot t az e lárvul t 
Árvával és megírta , hogy a vár-
megye az e lhagyato t t ságátó l 
kapta az Árva nevet. Vajon tűr-
heti-e szocialista rendszerünk 
ezeknek a he lyeknek az árva-
ságá t? És vajon, itt a nagy kér-
dés: e lhaj ló-e és burzsoá nacio-
nalista-e az a Dubček, aki ezt 
fö l tár ta és az SZLKP Központi 
Bizottságának elnöksége, amely 
Dubčeket te l jes mér tékben támo-
gat ta és amely ezt a megbé-
lyegzést, ezt a vádat az októ-
beri ülésen Novotnýtól pofon-
ként kapta . Itt pa t t an t el a vég-
te lenségig feszítet t húr és 
nyíl tak meg a szelepek min-
den oldalról . Az eddig á l landó 
feszültségben élő központi bi-
zottsági tagok most már mind-
nyájan szólni aka r t ak és szól-
tak is. Ez az a tmoszféra , a 
pá r tmunkának ez a fo rmája , il-
letve de fo rmál t sága tűrhete t -
lenné vált és egyik probléma 
vetet te fel a másikat . 

Sok probléma vetődött fel a 
Központi Bizottságnak ezeken 
a joggal mondható tör ténelmi 
jelentőségű ülésein. A sok prob-
léma közül egyik legjelentősebb 
a nemzetiségi kérdés defor-
mál t ságának a bírálata volt. Az 
azóta el tel t események azt bi-
zonyít ják, hogy a régi vezetés 
ál tal ez a mel lékesnek tekin-
tett és megoldot tnak vélt nem-
zetiségi kérdés nagyon is fon-
tos kérdéssé vált, egyre na-
gyobb hul lámokat ver, ami azt 
bizonyít ja, hogy a tömegek de-
mokra t ikus érzelmei és jogos 
igényei ezen a té ren is kielégí-
tet lenek maradtak . 

A demokratizálódási 
folyamat mindenki ügye 

— Ha csak szórványosan is, 
de olyan vélemények is elhang-
zanak, hogy a demokratizáló-
dási folyamat túllépte a kere-
teit, mivel helytelen megnyil-
vánulások is történnek. Neked, 
Lőrincz elvtárs, erről mi a vé-
leményed? 

— Válaszolok a kérdésre. A 
Központi Bizottságnak ezeken 
az emlí tet t ülésein megmutat-
kozott egy kirívó probléma. A 
szocialista demokrácia helyett 
úr rá lett é le tünkben a hatal-
mi szó pol i t ikája és gyakor-
lata. Az a t ragikus helyzet 
a lakul t kl, hogy a párt tagsá-
got és a közvéleményt szinte 
megfosztot ták a véleménynyil-
vánítás, a kri t ika jogától, vi-
szont egy személy vindikál ta 
magának azt a jogot, hogy 
szava, a minden konkrét ala-
pot nélkülöző kr i t iká ja megfel-
lebbezhetet len volt. Ez a hely-
zet pedig egy olyan egészség 
telen a tmoszférá t váltott ki a 
pár t és az egész társadalom 
életében, amely szinte megbé-
nítot ta é le tünket . Ezt a jeget 
kellett fe l törnünk, hogy a de-
mokrat izálódási folyamat meg-
induljon és a maga teljessé-
gében kibontakozhasson. 

Véleményem szerint egész 
séges demokrat izálódási "fo-
lyamat nélkül — mint ahogy 
az megmutatkozot t nem le 
het te l jes í tenünk a XIII. kong 
resszuson. kitűzött fe lada toka t , 
nem küzdhet jük le a gazdasá-
gi é le tben fe lmerül t nehézsé-
geket , a tá rsadalmi életben 
tapasz ta lha tó visszásságokat , az 
ér te lmiség és a munkásosztály 
közé erőszakol t e l lentéteket , 
de éppúgy nem. lehet megoldani 
a nemzetiségi kérdést sem. 
Éppen ezért a nemzetiségi kér-
dés megoldása érdekében is ma 
első számú harci fe ladatunk, 
hogy ennek a démokrat izálúdú-
sl fo lyamatnak ne csak szemlé-
lői, hanem cselekvő résztvevői 
legyünk. A demokrat izá lódási 
folyamat nemcsak a csehek és 
a szlovákok Ugye, hanem vala-

mennyi csehszlovák ál lampol-
gár, így a magyar nemzetiség 
ügye ls. Ez a mozgalom, ami 
megindult , ez a pezsgés minden 
túlkapásaival is ezerszer több 
és jobb, mint csöndes állásból 
való szemlélődés. Itt most nem 
babra megy a játék, itt nemze-
tek és nemzetiségek létéről, Jö-
vőjének a lakulásáró l van szó. 

Demokratizálódás 
és a nemzetiségi kérdés 

— Térjünk most már rá a be-
szélgetésünk elején fölvetett 
kérdésre: demokratizálódás és 
a nemzetiségi kérdés. 

— Természetesen ez a kettő 
szorosan összefügg. A demok-
rat izálódási folyamat megindu-
lása nélkül a nemzetiségi kér-
dést sem lehetne nyíl tan és 
őszintén fölvetni a meggyanú-
sí tás veszélye nélkül. Vegyük 
csak például a szlovák kérdést . 
Ha valaki csak kétségbe vonta 
az asz immetr ikus modell he-
lyességét a két nemzet viszonyá-
ban, máris nacionalis ta gyanús 
lett. Az egyik szlovák elvtárs 
nagyon találóan ezt úgy jelle-
mezte, hogy ha egy fekete bőrű 
gyerek születik, akkor arra azt 
mondják, hogy néger ; ha egy 
szlovák gyerek születik, ar ra 
azt mondják, hogy nacionalis ta . 
Pedig mi is a helyzet a szlovák 
nemzet te l? 1918-ban, amikor a 
monarchia szétesett , a szlovák 
nemzet képviselői Liptószent-
miklóson azonnal bejelentik, 
hogy a testvér cseh nemzettel 
közös hazában, a Csehszlovák 
Köztársaságban akarnak élni. A 
jelentkezés önként tör tént a 
testvéri együt télésre . Az elkép-
zelt testvéri együt té lés azonban 
sok nehézséggel járt a szlovák 
nemzet számára már a burzsoá 
köztársaságban. Igy 1939-ben 
e lszakadnak, megalakul a szlo-
vák ál lam Hitler pa t roná tusa 
alatt , s az el lenállási mozga-
lomban a szlovák nemzet nem 
a szabad Szlovákiáért , hanem a 
szabad Csehszlovák Köztársasá-
gért száll síkra. Az il legális 
Szlovák Nemzeti Tanács 1943. 
karácsonyi egyezményében 
hangsúlyozza, hogy új ra a Cseh-
szlovák Köztársaságban aka r 
élni a csehekkel a két nemzet 
te l jes egyenjogúsága a lapján . 
Kiemelték ezt az 1944. évi Szlo-
vák Nemzeti Felkelésben is, 
majd 1945-ben a Kassai Kor-
mányprogramban is. 

Hol van itt tehát a cseh nem-
zettel szembeni nacional izmus? 
De fölvetődik a másik kérdés: 
a két nemzet egyenjogúsága. 
Aszimmetrikus model lben? Fél-
reér thete t lenül jogos a szlovák 
nemzetnek az az igénye, hogy 
föderációs a lapon oldják meg a 
szlovák—cseh kérdést , a két 
nemzet egyenjogúságának kér-
dését. 

Kik a felelősek 
az 1945—48-as bűnökért? 

Meg keli mondani, hogy a 
magyar nemzetiséggel tel jesen 
más a helyzet. Minket 1918-ban 
senki sem kérdezet t meg, hogy 
hova akarunk csatlakozni, mi 
nem önként csat lakoztunk 
Csehszlovákiához, minket ide 
csatol tak. Becsületesen kitartot-
tunk, dolgoztunk szülőföldün-
kön, harcol tunk nemzeti létün-
kért, nemzetiségi jogainkért . Ha 
sorsunkkal nem voltunk meg-
elégedve, vessen magára az, aki 
ezt az e légedet lenséget előidéz-
te. 1938-ban sem kérdezet t 
minket senki. Nem mi Ir-
tuk alá sem a müncheni egyez 
ményt, sem a bécsi arbitrázst . 
A magyar lakosság egy része 
— legalább is á tmenet i leg — 
örült; hogy az anyaországhoz 
került . A baloldal, a haladó ré-
teg, e lsősorban is a kommunis-
ták, harcol tak a müncheni 
egyezmény ellen, védeni akar-
ták a köztársaságot és nem kí-
vánták a Horthy-fasizmust. 
Mégis ezért az 1938-ért kollek-
tív vád a lap ján végig kellet t 
szenvednünk 1945—48-at, a ki-
telepítést , a meghurcol ta tás t , a 
vagyon- és á l lampolgárság el-
kobzását azon az alapon, hogy 
eladtuk a köztársaságot . 

Végre azt is meg kell a nagy 

nyilvánosság előtt mondarrt, 
hogy mindaz, ami 1945—48-ban 
a magyar kisebbséggel tör tént , 
nemcsak, hogy nem volt méltó 
a Csehszlovák Köztársaság de-
mokrat ikus hagyományaihoz, 
még kevésbé a CSKP interna-
cionalista hagyományaihoz, 
mert azok az események, ame-
lyek a magyar kisebbséggel 
tör téntek, a gyarmatosí tók 
módszereire emlékezte tnek, hi-
szen például a Csehországba el-
hurcolt magyarokat úgy árul-
ták a piacon mint a rabszolgá-
kat. 

Sajnos, az atroci tások és tör-
vénytelenségek egész sorozatát 
lehetne még fölsorolni. A sze-
mélyi kultusz törvénysér téseiér t 
sok hang követel te már a fele-
lősségre vonást, a meghurcol-
tak tel jes rehabil i tását és jog-
gal követelik ezt. A magyar ki-
sebbség esetében azonban még 
soha senki föl sem vetet te a fe-
lelősség, a bűnösség kérdését . 
A bűnösök, a felelősök közül 
még soha senki meg nem kö-
vette az ár ta t lanul meghurcol t 
magyar kisebbséget. 

Nem akarunk igazságtalanok 
és egyoldalúak lenni, mert az-
óta már sok minden változott 
és tör tént nemzetiségi jogaink 
érvényesí tése terén is. Párt és 
kormányhatároza tok szület tek, 
sa jnos már kevésbé realizálód-
tak problémáink megoldására . 
A legjobb határozat ís azonban 
csak fé lmegoldásokat ígért és 
ennél is kevesebb megvalósí tást 
hozott. A velünk szembeni bi-
za lmat lanság gyökerei túl mé-
lyek és a legkisebb ok is e lég 
volt arra , hogy újabb leckézte-
tést kapjunk 1938 kontójára . 

1956 és következményei 
Személyes é lményre is hivat-

kozhatok. A CSEMADOK 1957 
nya rán dal- és táncünnepély t 
rendezet t Zselízen. A terv sze-
rint nekem kellet t volna beszé-
det mondanom a délelőtti nagy-
gyűlésen. Mi gyanús mozgoló-
dást vettünk észre. Az ünnep-
ség színhelyét re j te t t helyekről 
az ál lambiztonsági szervek 
fegyveres tagjai f igyel ték. Az 
ünnepség megkezdésekor várat-
lanul megjelent a tribünön Ka-
rol Bacílek. Szinte fé l re lököt t 
a mikrofontól és intő beszédet 
tar tot t az ünnepélyre össze-
gyűlt magyar dolgozóknak. Mi-
kor Bacílektől megkérdeztem, 
mit jelentsen ez és mit jelent-
senek a fölfegyverzet t ál lamvé-
delmi a lakula tok, f igyelmezte-
tett , hogy no-no, tudjuk mi, kö-
zel van ide a magyar határ és 
még nem fe le j te t tük el, hogy 
ott tavaly e l lenfor rada lom volt; 
Megköszöntem a „bizalmat" a 
dal- és táncünnepély iránt . 

1956? Hiszen ennek a köztár-
saságnak fennál lása óta még 
soha senki olyan erkölcsi bizo-
nyítványt nem áll í tott ki, mint 
amilyet éppen a csehszlovákiai 
magyar kisebbség hazaf ias ma-
gatar tásával az 1956-os magyar-
országi e l l enfor rada lom idején 
kiállí tott . 

Sorsunkért és nemzedékek 
j'övőjéért vagyunk felelősek 

— A magyar kisebbség egy 
része eléggé passzív magatar-
tást tanúsít a demokratizálódá-
si folyamattal kapcsolatban éi 
véleményem szerint ez nem 
utolsósorban arra vezethető 
vissza, hogy aggodalmaik van-
nak, vajon ezek a módszerek 
nem térnek-e vissza. 

— Hát igen, ez az amiről be-
széltünk. Akinek mások vit ték 
a bőrét a vásárra , azzal nehe-
zebb elhitetni , hogy végre reá-
lis a lapjai vannak a demokrá-
cia érvényesí tésének, az ember 
megbecsülésének, a jogegyenlő-
ségnek nemzet iségre való te-
kintet nélkül. 

Úgy vélem, űjabb ál lomáshoz 
érkeztünk el a sok ál lomás kö-
zül, mert hiszen sokszor volt 
már reményekkel teli ál lomá-
sunk, de sokszor csalódtunk is. 
József Attila Reménytelenül cí-
mű verséből idéznék ezzel kap-
csolatban: 

Az ember végül homokos, 
szomorú, vizes síkra ér, 
szétnéz merengve és okos 
fejével biccent, nem remél. 

Figyelmeztetésül idézem ezt, 
mert véleményem szerint ezek-
ben a sorokban már benne volt 
Balatonszárszó, benne volt a 
költő halála, a lemondás, és ba-
rá ta inak itt kellet t volna meg-
fogni József A'tila kezét. Ne-
künk is fülOnkh " csenghet ez 
a néhány sor, de itt, a remény-
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^ A P R Ó H I R D E T É S Beszé lgetés Lőr incz Gyula e lv tá rssa l 
a magyar nemzet iségi kérdésrő l 

(Folytatás az S. oldalról.) 
telenség ú t ján kell megáll j t 
k iá l tanunk, mert nemcsak sa já t 
magunkér t , de egy nemzetisé-
gért , nemzedékek jövőjéért va-
gyunk felelősek, és akkor nem 
vehet erőt ra j tunk a lemondás, 
a reményte lenség, a kiút ta lan-
ság érzése. 

Reszlovakizáció 
és a diszkrimináló 
törvények 

— További két, a múltai érin-
tő, de sajnos máig ható kérdést 
vetek jel. Az egyik: a reszlova-
kizáció. Az a véleményem, 
hogy az 1946-ban reszlovakjzált 
magyarok közül sokan még ma 
sem merik magukat magyar 
nemzetiségűnek vallani. Persze, 
ennél sokféle ok közrejátszhat 
a passzivitástól kezdve a köz-
vetett vagy közvetlen nyomá-
son keresztül az egzisztencia-
féltésig. Semmi esetre sem tu-
dok egyetérteni azzal, hogy 
olyan kérdőíveken is fel kell 
tüntetni a nemzetiséget, mely 
esetekben ennek semmi funk-
ciója nincs. Ügy vélem, hogy a 
nemzetiségi hovatartozás nem 
lehet káderadat, amely pluszt, 
vagy mínuszt jelent. A másik 
ilyen kérdés az 1945—48-as 
évekből származó, a magyar 
nemzetiséget sújtó és diszkri-
mináló törvények és rendele-
tek. Tény, hogy ezek egy részét 
hatálytalanították, viszont má-
sik részüket azzal a kézlegyin-
téssel Intézték el, hogy az 
egyenjogúság kimondása eleve 
hatálytalanítja ezeket a törvé-
nyeket és rendeleteket. A való-
ságban azonban ez nincs így, 
mert például történnek olyan 
esetek, hogy ha valaki állam-
polgársági bizonyítványt kért 
— hangsúlyozni szeretném, 
hogy állampolgársági bizonyít-
ványt és nem állampolgárságot 
— ekkor hűségnyilatkozatot 
trattak vele alá és tetemes Il-
leték megfizetésére kötelezték. 

— Mindaz, amit mondasz és 
még ezernyi más dolog, ami 
hir te lenében az embernek eszé-
be nem jut, sa jnos Így 
van. No már most, a re-
szlovakizáció, ez az abszurd 
gondola t akkor született , ami-
kor az át te lepí tési akciónál , 
hogy úgymondjam „nehézsé-
gek" mutatkoztak, mert a ma-
gyarok, te l jes joggal, nem akar-
ták e lhagyni szülőföldjüket . A 
reszlovakizációt ké t fé leképpen 
lehet elbírálni. Ha valakit való-
ban e lmagyaros l to t tak és vissza 
kíván térni nemzetébe, úgy gon-
dolom ez el len nem lehet kifo-
gásunk. A demokra t ikus meg-
győződésünk ez el len nem til-
takozhat . Azonban a legéleseb-
ben el kell í té lnünk a reszlova-
kizációt mint tömegakciót , 
amely kitelepítéssel és egzisz-
tenciá ja elvesztésével fenyeget-
te azt a magyar t , aki ennek 
nem vetet te alá magát . Ez az 
erőszakos asszimiláció legbrutá-
lisabb megnyilvánulása volt. 
Voltak ugyanis községek, me-
lyek kollektíván reszlovakizál-
tak. Kelet-Szlovákiában, de azt 
hiszem másut t is, még ma is 
vannak olyan községek, me-
lyek ennek az akciónak a kö-
vetkezményei t még ma is nyö-
gik és bár - i lováku l egy szót 
sem tudnak, de mint „reszlo-
vákok" magyar Iskola nélkül 
nevel tet ik gyermekeiket . Ezt a 
reszlova!;zációs akcitó, mint 
he ly te len deformációt , már a 
pár t Központi Bizottsága ülésén 
is e lmaraszta l tuk, azonban 
semmilyen törvényes intézke-
déssel ezt nem hatá ly ta laní to t -
ták. Ugyanez a helyzet számos, 
a magyar kisebbséget sú j tó és 
diszkrimináló törvényekkel és 
rendele tekkel is. Véleményem 
szerint ezeket felül kell vizsgál-
ni és a lehető legrövidebb időn 
belül nyi lvánosan hatá lyta laní-
tani kell őket. 

A párt akcióprogramja 
és a nemzetiségi kérdés 

— A CSKP Központi Bizottsá-
gának most, március 28-án 
kezdődő ülése mt-yvitatja az 
akcióprogram tervezetét. Mi-
lye i mértékben és hogyan fog-
lalkozik az aKCióprogram ter-
vezete a nemzetiségi kérdés 
megoldásával? 

— A Központi Bizottság ja-

nuár i ülése határozatba vette az 
akc ióprogram kidolgozásét . En-
nek az akcióprogram-tervezet-
nek a javaslatában a nemzetisé-
gekre vonatkozóan a következő 
áll: „Az egység, az összefogás 
és a nemzet i önál lóság érdeké-
ben az összes nemzetiség — a 
magyarok, a lengyelek, az uk-
ránok és a németek — számára 
ki kell dolgozni egy statútot , 
amely meghatározza az egyes 
nemzetiségek helyzetét és jo-
gait, és biztosítja nemzeti létü-
ket és nemzeti öntudatuk fej-
lődését." 

Az akcióprogram tervezeté-
nek ezt az első vázlatát mint a 
CSKP Központi Bizottságának 
tagja azzal a kéréssel kaptam 
meg, hogy tegyem meg hozzá 
megjegyzéseimet és azt terjesz-
szem az ideológiai bizottság 
elé, ahol ezt megtárgyal ják . 
Mint fegyelmezet t pár t tag ezt 
bizalmas belső anyagként ke-
zeltem az ideológiai bizottság 
üléséig, s ezért erről nyilváno-
san addig nem is aka r t am be-
szélni. Azt hiszem, most már 
e lmondhatom, hogy több ma-
gyar e lvtárs bevonásával meg-
vitatva az akcióprogram terve-
zetének javaslatát , a r ra a meg-
győződésre jutottunk, hogy a 
nemzet iségekre vonatkozó rész 
nem elég konkrét felületen mo-
zog. Ez a fogalmazás félreér té-
sekre adhat okot és a lkalmat , 
többféleképpen magyarázható , 
e lenté tben azzal a nagyon pon-
tos és precíz meghatározással , 
ahogyan a cseh és a szlovák 
nemzet viszonya az akcióprog-
ram tervezetben meg van hatá-
rozva. Éppen ezért szükséges-
nek ta r to t tam kiegészítő javas-
latot tenni , hogy a nemzetisé-
gek helyzete sem függjön soha 
többé szubjektív döntésektől . 

Javaslatomban a többi közt 
kiemeltem, hogy véleményem 
szerint a CSKP akcióprogram 
tervezetének egész gondolatme-
netével és szellemével ellen-
tétbe kerül néhány helyen a 
megszövegezés. Az, hogy fontos 
a lapelvek le fekte tésekor egyes 
he lyeken a két nemzet mellett 
nem szerepelnek a nemzetisé-
gek is, azt a látszatot kelti, 
mintha a nemzet iségeknek a 
nemzetekhez viszonyítva csök-
kentet t Jogaik lennének s így, 
hogy úgymondjam, albérleti vi-
szonyba kerülhetnek. Szerintem 
a nemzet iségek nemcsak mint 
egyének egyenjogú polgárai ha-
zánknak, hanem mint társadal-
mi csoportok is. Emellett mint 
egyének s mint tá rsadalmi cso-
por tok a Csehszlovák Szocialis-
ta Köztársaság á l lamalkotóinak 
is érzik magukat , legalább is 
vé leményem szerint a nemzeti-
ségek is á l lamalkotó elemei a 
köztársaságnak. 

Ezért azt javasoltam, hogy 
minden alapvető meghatározás-
nál, ahol az akcióprogramban 
úgy szerepel t , hogy köztársasá-
gunk alkotói a cseh és szlovák 
nemzet , következetesen úgy fo-
galmazzák, hogy a cseh és a 
szlovák nemzet, valamint a ma-
gyar, a lengyel, az ukrán és a 
német nemzetiség. Példaként 
említem, hogy az akc ióprogram 
tervezetében az egyik mondat 
igy hangzik: „Köztársaságunk 
mint két egyenjogú nemzetnek 
— a cseheknek és szlovákok-
nak — közös ál lama, nagy fi-
gyelmet kell, hogy szente l jen 
arra , h o g y . . . s tb." Javasoltam 
Így megfogalmazni : „Köztársa-
ságunk, mint két egyenjogú 
nemzetnek, a cseheknek és 
sz lovákoknak, valamint az 
egyenjogú nemzet iségeknek kö-
zös á l lama, nagy f igyelmet 
kell, hogy szentel jen arra , 
h o g y . . . stb." 

A nemzetiségek államjogi 
és alkotmányjogi kérdései 

— Az akcióprogram egész 
szel leme tükrözi a nemzetek és 
nemzet iségek te l jes egyenjogú-
sága biztosí tására való törek-
vést. Viszont, míg a nemzetek 
egymáshoz való viszonyának 
kérdésében ennek konkrét állam-
jogi megfogalmazása is van, a 
nemzet i ségekre vonatkozó rész 
ilyen konkré t á l lamjogi megol-
dást nem tar ta lmaz. A CSKP 
akc ióprogramjának a két nem-
zet á l lamjogi vlsz&nyának azon-
nali ha tá lyú és perspekt iviku-
san tervezet t megoldásához ha-

sonlóan konkré t formában kell 
megfogalmazni a nemzet iségek 
á l lamjogi és a lkotmányjogi kér-
déseit is. A közügyekben való 
aktív részvétel és a nemzetiség 
sa j á t kérdéseiben való döntés 
joga az egység és az összefo-
gás leghatékonyabb megerősítő-
je, a hazaf iság legjobb elmélyí-
tője. És ezzel e lérkeztem annak 
a kérdésnek a lényegéhez, me-
lyet a legdöntőbbnek tar tok 
tá rsadalmunk további dinami-
kus fe j lődése és a nemzetiségi 
kérdés megoldása szempont já-
ból. Ugyanis az á l lamjogi hely-
zet pontos meghatározása nél-
kül ismét a fé lmegoldások stá-
diumában maradunk. Hangsú-
lyozni szeretném, hogy javasla-
tom elő ter jesz tésekor az a szán-
dék vezérelt, hogy az itt élő 
nemzetiségek minden formali 
tás nélkül bekapcsolódhassa-
nak a politikai, a gazdasági és 
a társadalmi problémák megöl 
dásába, tehát a közéletbe s ál-
lamjogi helyzetünk úgy legyen 
megoldva, hogy ne kerül jünk a 
kul turál is autonómia formájába , 
mely csak fé lmegoldás lenne. 
Mi azt ta r t juk fontosnak és 
szükségesnek, hogy az önigaz-
ga tás elvei a lap ján megteremt-
sük a nemzet iségek ál lamhatal-
mi szerveit, melyek az országos 
á l l amhata lmi szervek részét al-
kot ják . 

Javaslatomban végül leszö-
geztem: Lehet, hogy az előter-
jesztett javaslatomban sok olyan 
ú j dolog van, amely arra , aki 
nincs kellően tá jékozódva a 
nemzetiségi problémákról , az 
első pi l lanatban úgy hathat , 
mintha itt egyes esetekben bi-
zonyos fokú nacional is ta köve-
telésekről , programról volna 
szó. Erről pedig szó sincs. A 
kérdés becsületes és következe-
tes rendezését kívánjuk nemze-
teink és nemzetiségeink egysé-
gének megszi lárdí tása érdeké-
ben. 

— Levelemet, Illetve javasla-
tomat később fontosnak tar tot-
tam megvitatni a CSEMADOK 
Központi Bizottságával is, hogy 
javaslatom és a vita a l ap ján 
még részletesebben kidolgozott 
konkré t javaslatot tegyünk a 
nemzetiségi és elsősorban is a 
magyar kérdés rendezésére , 
megoldására. Miután a CSEMA-
DOK Központi Bizottsága ezt a 
javaslatot e l fogadta , azt az ÜJ 
Szóban te l jes te r jede lmében 
nyi lvánosságra hoztuk. 

Miben bizhatunk? 
— A CSEMADOK Központi 

Bizottságának a nemzetiségi 
kérdés megoldására tett Javas-
latával nemcsak, hogy egyetér-
tek, hanem azt egy olyan ala-
posan kidolgozott dokumentum-
nak tekintem, amely reális 
alapját adja a nemzetiségi kér-
dés megnyugtató rendezésének. 
A kérdés most az: mennyiben 
reális ennek a Javaslatnak a 
megvalósítása, megvannak-e er-
re a lehetőségek? 

— Én a javaslat megvalósítá-
sát reá l isnak látom. Minden 
megvalósítható. Én a demokrá-
ciát nem úgy ér telmezem, hogy 
az megadja a jogokat az egyik 
oldalra, meg a másik oldalra , 
hanem kell, hogy az ki ter jed-
jen minden oldalra, tehát a 
nemzet iségekre is. Űgy érzem, 
e lérkezet t az ideje annak, hogy 
becsületesen rendezzük közös 
ügyeinket . 

A CSEMADOK ál lásfogla lása 
egy javaslat és úgy kell rá te-
kintenünk, hogy ennek megva-
lósí tásáért harco lnunk kell. Har-
colnunk kell másokkal , de ön-
magunkkal is. önmagunkná l 
elsősorban is a közömbösség, a 
passzivitás ellen. Bízom benne, 
hogy ez a demokrat izálódási 
folyamat végérvényesen és visz-
szavonhata t lanul győzni fog, és 
hogy ez sok fogalomnak vissza-
szerzi hitelét, Igazi ér te lmét . 
Ha most azt mondom, hogy pro-
letár internacional izmus, akkor 
ez alat t azt fogom érteni, hogy 
ez nemzetem és más nemzetek 
érdekeinek gyűj tő fogalma, és 
soha sem ér te lmezem az inter-
nacional izmust úgy, hogy ez az 
én érdekeimért , de más nemze-
tek rovására megy. Bízom ab-
ban, hogy ugyanúgy fognak 
gondolkodni mások ls. 

BATKY LÁSZLÓ 

A L L A S 

• Turčianske strojárne losonci 
Qzeme azonnali belépésre nagyobb 
számban alkalmaz jó fizetést le 
hetőségekkei: 

hegesztőket, 
vasesztergályosokat, 
marósokat, 
lakkozókat, 
géplakatosokat. 

Felveszünk továbbá munkásokat 
segédmunkára és betanításra ls. 
Az érdeklődők jelentkezzenek az 
üzem személyzeti osztályán reggel 
8-tól 14 óráig OF-160 

• A Západoslovenské konzervár-
ne a liehovary, Dunajská Streda 
azonnal felvesz: 

3 géplakatost, 
2 villanyszerelőt. 

Fizetés az érvényben levő kata-
lógus szerint. ÚF-344 

• A Dél-szlovákiai Cellulóz és 
Papírgyár n. v. Párkányban azon-
nali belépésre alkalmaz: 

5 tolatómunkást az Iparvágány-
ra, 

6 vasúti pályatest-karbantartót, 
25 vagonklrakó munkást. 
5 mozdonyvezetőt, esetleg trak-

torjavítókat, lakatosokat, vil-
lanyszerelőket hajtási enge-
déllyel. 

Fizetés a TKK szerint havi 1400 
—1800 korona. 

jelentkezni lehet: Juhoslovenské 
celulózky a papierne, n. p., Štú-
rovo, zamestnanecké, pripadne do 
pravné odd. ÚF-312 

• Západoslovenské nábytkárske 
závody, n. p., závod 07, výroba 

gumožtnl, G a 1 a n t a. Bratislav-
ská cesta 
azonnali belépésre alkalmaz 
villanyszerelő-karbantartókat. 
A jelentkezők írásban vagy szemé-
lyesen érdeklődjenek az üzem sze-
mélyzeti osztályán. ŰF-325 

K Ö S Z Ö N T Ő 

• Szeretettol köszöntjük a Nagy-
megyeri Általános Középiskola ta-< 
nárnőit, tanáralt és osztályfőnö-
künket 
P á l m a i G é z á t 
a tanítónap alkalmából. További 
munkájukhoz sok sikert kívánunk. 

I. A osztály 

A BUČINA n. v.( Zvolen 
értesiti a nagyközönséget, 

hogy megkezdte a pad-
lóelemek szabadforgal-
mú eladását. 

A 30 X 30 cm nagyságú, 
két színű elemek megszé-
pítik a lakást, növelik a 
belső esztétikát, emellett 
pedig olcsóbbak, mint a 
hagyományos anyagok. 
A padlóelemek közvetlenül 
az üzemben kaphatók. 
Tájékoztatást nyújt: 
B U Č I N A , n. p„ Zvolen, 
odbytové oddelenie. 

ÚF-297 

Mindenkinek készül, mindenkinek válaszol 
a K ISLEXIKON 

amely a közeljövőben kerül kiadásra. A KISLEXI-
KON a legszélesebb olvasóközönségnek készül: 
tanárnak, diáknak, újságolvasónak, vagyis min-
denki választ talál benne az őt érdeklő kérdé-
sekre. Terjedelme kb. 1000 oldal, több mint 20 000 
címszóval, 2500-3000 ábrával. 

Ara kb. 170,— korona. 

A könyv már most előjegyezhető 

a SLOVENSKÁ K N I H A , n. v., könyvesbolt jában 

FÜLEKEN (Fiľakovo). 
ÚF-319 

Legfőbb ideje — 
néhány nap múiva kivirágzanak a fák! 

Minden jó kertész tudja, hogy a tavaszi permete-
zést a virágzás előtt kell elvégeznie. Ezért kell 
kihasználni az utolsó lehetőséget a tavaszi per-
metezésre. 

Al ARB0R01 AC 
vagy 

NITROSAN 
nemcsak a kártevők lárváit és petéit pusztítja el 
a gyümölcsfákon, hanem a mohát, moszatot és 
zuzmót is. 
Az ARBOROL AC és a NITROSAN kapható a 
drogériákban, magüzletekben, valamint a Mező-
gazdasági Terményfelvásárló és Anyagellátó Vál-
l a l a t r a k t á r a i b a n és e lá rus í t óhe l ye in . of-zmh 


