
FÜGGELÉK IV. AZ EURÓPAI NEMZETISÉGI
KONGRESSZUS HATÁROZATAI1

1. kong resszus (Genf, 1925. ok tó ber 15–16.)

1.
A kul tu rált vi lág nak a nem ze ti-kul tu rá lis sza bad ság épp úgy szel le mi ér té ke, mint
a val lás sza bad ság. E té tel mint et ni kai alap elv irány adó ul kell szol gál jon a né pek
kö zöt ti kap cso la tok ban, és ha té ko nyan ki kell fe je zõd nie és tény le ge sen meg kell
va ló sul nia po zi tív jog sza bály ok ban és tör vé nyes in téz ke dé sek ben. En nek meg fe -
le lõ en min den ál lam nak, mely nek ha tá ra in be lül más nem ze ti sé gû nép cso port ok
is él nek, kö te lez nie kell ma gát arra, hogy azok nak mint kö zös sé gek nek biz to sít ja
a sza bad kul tu rá lis és gaz da sá gi fej lõ dés le he tõ sé gét, va la mint ga ran tál ja tag jai
ál lam pol gá ri jo ga i nak sza bad és csor bí tat lan él ve ze tét. Ezen alap el vek el is me ré se 
és gya kor la ti meg va ló sí tá sa te rem ti meg a né pek kö zöt ti meg ér tést és ez zel Eu ró -
pa bé ké jé nek elõ fel té tel ét.

2.
Azok ban az eu ró pai ál la mok ban, me lyek ha tá rai kö zött más nem ze ti sé gû nép cso -
port ok is él nek, min den egyes nép cso port nak biz to sí ta ni kell a jo got arra, hogy
né pi sé gét a kö rül mé nyek tõl füg gõ en te rü le ti vagy sze mé lyi ala pon meg szer vez ve 
sa ját köz tes tü le tek ben ápol ja és fej lessze. A de le gál tak eb ben az ön kor mány za ti
jog ban lát ják an nak le he tõ sé gét, hogy az il le tõ ál la mok ban a ki sebb ség és a több -
ség tag ja i nak lo já lis együtt mû kö dé se za var ta la nul meg va ló sul jon, és Eu ró pa né -
pe i nek egy más hoz való vi szo nya ja vul jon.

3.
Mint hogy Eu ró pa bé ké jét csak a nem ze ti sé gek kö zöt ti va ló di meg ér tés re haj ló
szel lem biz to sít hat ja, a Nép szö vet ség nek sa ját vi lá go san meg fo gal ma zott fel ada -
tá hoz hûen, és 1922. szep tem ber 21-i ha tá ro za tá nak ér tel mé ben kü lö nö sen be ha -
tó an kell fog lal koz nia a prob lé ma meg ol dá sá val. Ez a ki sebb sé gek fen ti ha tá ro za -
tok ban meg fo gal ma zott jo ga i nak meg va ló sí tá sá val tör tén het. Eu ró pa szer ve zett
nem ze ti ki sebb sé gi cso port ja i nak szi lárd aka ra ta, hogy le he tõ sé ge i hez mér ten hoz -
zá já rul jon ah hoz, hogy a Nép szö vet ség ezt a célt el ér je. Az El nök ség meg bí zást kap 
arra, hogy eze ket a ha tá ro za to kat a Nép szö vet ség tag ja i nak tu do má sá ra hoz za.

303



4.
A kong resszus el ha tá roz za, hogy há lás kö szö ne tet mond mind azok nak a nem zet -
kö zi szer ve ze tek nek, me lyek a ki sebb sé gi prob lé ma meg ol dá sán fá ra doz nak, és
kéri õket, hogy ma gas cél ja ik nak meg fe le lõ en a jö võ ben is tá mo gas sák ezt az
ügyet.

2. kong resszus (Genf, 1926. au gusz tus 25–27.)

1. A kul tu rá lis fej lõ dés sza bad sá gá nak biz to sí tá sa
A kong resszus em lé kez tet ta valy meg ho zott ha tá ro za tá ra: „Azok ban az eu ró pai
ál la mok ban, me lyek ha tá rai kö zött más nem ze ti sé gû nép cso port ok is él nek, min -
den egyes nép cso port nak biz to sí ta ni kell a jo got arra, hogy né pi sé gét a kö rül mé -
nyek tõl füg gõ en te rü le ti vagy sze mé lyi ala pon meg szer vez ve sa ját köz tes tü le tek -
ben ápol ja és fej lessze. A de le gál tak eb ben az ön kor mány za ti jog ban lát ják an nak
le he tõ sé gét, hogy az il le tõ ál la mok ban a ki sebb ség és a több ség tag ja i nak lo já lis
együtt mû kö dé se za var ta la nul meg va ló sul jon és Eu ró pa né pe i nek egy más hoz
való vi szo nya ja vul jon.”

E ha tá ro zat tal kap cso lat ban nyo ma té ko san hang sú lyoz za, hogy
1. a nem ze ti-kul tu rá lis ön kor mány zat, il let ve az an nak meg fe le lõ más szer vek

meg ala kí tá sa és élet be lép te té se csak is a ki sebb sé gek egyet ér té sé vel tör tén het,
akik ez ügy ben egyedül jogosultak határozni;

2. az egyes sze mé lyek azon sza bad sá ga, hogy va la mely nem ze ti ség hez tar to -
zó nak nyil vá nít sák ma gu kat, vagy ha lé te zik nem ze ti ka tasz ter, ak kor a ka tasz ter -
be való be lé pés vita vagy vizs gá lat tár gyá vá nem te he tõ, bün te tõ jo gi vé de lem
alatt kell áll nia, és ezért az ál la mi élet ben sem a nem zet ki sebb sé gi cso port egé sze, 
sem az egyes személy semmiféle hátrányt nem szenvedhet;

3. az ál lam és min den olyan köz tes tü let, amely köz pén zek bõl kul tu rá lis fel -
ada to kat lát el, kö te les az ilyen ön kor mány za tot ugyan úgy tá mo gat ni, mint a
több sé gi nép kulturális életét.

2. A gaz da sá gi egyen jo gú ság biz to sí tá sa
Az adott ál lam ban élõ nem ze ti sé gi sze mé lyek gaz da sá gi élet ben való egyen jo gú -
sá ga nél kül a nem ze ti-kul tu rá lis sza bad ság, amely mint a né pek kö zöt ti kap cso la -
tok eti kai alap el ve el is me rést nyert, gya kor la ti lag sem mit sem ér. A tel jes pol gá ri
egyen jo gú ság hoz, az élet és sza bad ság tel jes és szé les körû vé del mé hez el sõ sor -
ban két ség kí vül az eg zisz ten ci á lis lé tért foly ta tott küz de lem egyen lõ jogi és gya -
kor la ti fel tét ele i nek ga ran tá lá sa tar to zik. Az ál lam ne al kal maz zon olyan gaz da -
sá gi pro tek ci o niz must, amely arra hi va tott, hogy a ki sebb ség tag ja it hát rá nyos
hely zet be hoz za. Az ál lam mint köz jo gi vagy mint pri vát mun ka adó a ki sebb sé -
gek hez tar to zó kat nem ke zel he ti más ként, mint a több sé gi e ket. Olyan kö rül mé -
nyek te rem té se, ame lyek kö vet kez mé nye a ki sebb sé gek szak kép zés bõl való ki -
szo ru lá sa, meg en ged he tet len. Az ál lam ne en ged je és ne tûr je el, hogy a ki sebb ség 
egyes tag ja i nak élet le he tõ sé ge it in téz mé nye sen vagy a gya kor lat ban kor lá toz zák. 
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A nem ze ti ki sebb sé gek hez tar to zók va gyo ná nak és va gyon tár gya i nak a ma gán tu -
laj don nak az ál lam ban egyéb ként is ér vé nyes vé del mét kell él vez ni ük. A pol gá ri,
a köz igaz ga tá si, a ke res ke del mi és ipar jog ban, az adó zás nál, a bá nya jog ban, a
szo ci á lis és mun kás tör vény ho zás nál sem a cél ki tû zés, sem a meg va ló sí tás te rü le -
tén nem sza bad kü lönb sé get ten ni a kü lön bö zõ nem ze ti sé gek tag jai kö zött.
Ugyan ez ér vé nyes a gaz da sá gi re for mok ra, kü lö nö sen az ag rár re for mok ra, me -
lyek kel kap cso lat ban kö ve tel ni kell, hogy azok ne ren dít sék meg a ki sebb sé gek
tõs gyö ke res sé gét. Egy ilyen re form nak sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött sem le het 
kö vet kez mé nye a ki sebb sé gek gaz da sá gi meg gyen gü lé se. Az olyan gaz da sá gi
kér dé sek sza bá lyo zá sá nál, me lyek ben lé nye gé ben a ki sebb sé gek tag jai je len nek
meg ká ro sult ként, nem sza bad kü lön le ges tör vény al ko tás út ján olyan ki vé te les ál -
la po to kat be ve zet ni, me lyek el len té te sek az anya gi és el já rá si jog ál ta lá nos alap -
el ve i vel.

Az ál lam nak mint mun ka adó nak pél dá nak oká ért min den te vé keny sé gé ben,
min den mo no pó li u má ban – így kü lö nö sen a pos tá nál és a vas út nál – fi gye lem be
kell ven nie a ki sebb ség hez tar to zók ér de ke it. Ott, ahol az ál lam a föld mû ve lés, a
ke res ke de lem, a kis ipar, az ipar vagy más fog lal ko zá sok te rü le tén kon cesszi ó kat
és licenszeket ad, hi te le ket, tá mo ga tá so kat nyújt, a nem ze ti sé ge ket egyen ran gú an 
kell kezelni.

Ahol az ál lam köz tes tü le tek ala pí tá sá val be fo lyást gya ko rol a ma gán gaz da -
ság ra, ahol kö te le zõ szer ve ze tek út ján köz vet le nül be avat ko zik a sza bad gaz da sá -
gi te vé keny ség be, ott a nem ze ti sé gek gaz da sá ga meg fe le lõ fi gye lem ben kell,
hogy ré sze sül jön. A tör vény ben elõ írt mun ka szü ne ti na pok meg ha tá ro zá sá nál is
el kell ke rül ni az egyes nem ze ti ki sebb sé gek tag ja i nak gaz da sá gi ká ro so dá sát. A
gaz da sá gi boj kott ra való fel szó lí tás sal szem ben a bün te tõ jog szi go rá val kell el jár -
ni. Ami az ag rár re for mot il le ti, itt el sõ sor ban azt kell ki emel ni, hogy a földbirto-
kok, épü le tek, bér le mé nyek ki sa já tí tá sá nál és szét osz tá sá nál a ki sebb ség hez tar -
to zó ál lam pol gár ok nem es het nek el té rõ bánásmód alá. A kisajátított földbirtokok 
kártalanítási módja nem vezethet a tulajdonviszonyoknak a ki sebb sé gek hát rá -
nyá ra való eltolódásához.

Az ilyen és eh hez ha son ló gaz da sá gi hát rá nyok el ke rü lé sé re, il let ve le he tõ ség
sze rin ti kor lá to zá sá ra a kong resszus a kö vet ke zõ ket ajánl ja: 1. Gon do san rész le -
te zett nor mák ki dol go zá sát az ál lam min den gaz da sá got érin tõ sza bá lyo zá sá ban;
2. A nem ze ti sé gek ará nyos rész vé tel ét az ál la mi és a hi va ta los gaz da sá gi tes tü le -
tek és vállalatok vezetésében; 3. A gazdasági jogvédelem kiépítését.

3. Az ál lam pol gár ság hoz való jog biz to sí tá sa
1. Min den ki nek joga van va la mi lyen ál lam pol gár ság ra.

2. Az ál lam pol gár ság szer zett jog, amely csak sa ját aka rat ból veszt he tõ el, ez
az el ha tá ro zás azon ban konkludens cse le ke de tek bõl is megállapítható.

3. Az ér de kelt ál la mok köz ti szer zõ dés kö tés – mint pl. a Ró mai Kon ven ció is – 
al kal mas esz köz arra, hogy az új ál lam ala ku la tok an nak a több száz ezer em ber nek 
az akut tá vált ál lam pol gár sá gi ügyét ren dez zék, akik ál lam pol gár sá gu kat ön hi bá -
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ju kon kí vül vesz tet ték el, és ez ál tal gyak ran eg zisz ten ci á lis fe nye ge tett ség nek és
nyo mor nak van nak ki té ve.

A kong resszus ép pen ezért azt ajánl ja, hogy a volt Oszt rák–Ma gyar Mo nar -
chia te rü le tén lét re jött utód ál lam ok ra ti fi kál ják a Római Konvenciót.

Az egy ko ri Orosz Bi ro da lom te rü le tén az utód ál lam ok ál la mi tör vény ho zá sá -
ban aján la tos el fo gad ni és al kal maz ni a ver sailles -i bé ke szer zõ dés ide vo nat ko zó
alap el ve it, a még a cári idõk bõl szár ma zó ki vé te les és rend õr sé gi rendelkezések
egyidejû megsemmisítése mellett.

4. Egyen jo gú ság a vá lasz tó jog ban és an nak gya kor lá sá ban
A kong resszus olyan vá lasz tá si rend szer al kal ma zá sát kí ván ja, mellyel a nem ze ti
ki sebb sé gek a tör vény ho zó és ön kor mány za ti tes tü le tek ben az ál lam össz la kos sá -
gá hoz vi szo nyí tott szám ará nyuk nak pon to san meg fe le lõ ará nyú kép vi se let hez
jut hat nak.

A mes ter sé ges vá lasz tá si ke rü le ti be osz tá sok, a több ség nek való ked ve zés, a
vá lasz tó jo gi tör vény min den olyan egyéb ha tá ro za ta és ren del ke zé se, il let ve az
olyan vá lasz tá si gya kor lat, mely nek cél ja a nem ze ti ki sebb sé gek hát tér be szo rí tá -
sa, szemben áll az egyenlõség eszméjével.

Ma guk nak az ál la mok nak is ér de kük ben áll, s egy ben a nem ze ti ki sebb sé gek -
nek az ál lam fel ada ta i ban való za var ta lan, fe le lõs ség tel jes és pro duk tív rész vé te-
lé nek is elõ fel té te le, hogy le he tõ leg min den nem ze ti ki sebb ség nek le gyen par la -
men ti és ön kor mány za ti kép vi se le te. Fel tét le nül el kell ke rül ni a vá lasz tá si tör vény 
olyan mó do sí tá sa it, me lyek a nem ze ti ki sebb sé gek par la men ti kép vi se le té nek el -
vesz té sét ered mé nye zik.

5. A nyelv kér dés sza bá lyo zá sa
Az ál lam a nyelv hasz ná la tot csu pán az ál lam ap pa rá tus ban, va la mint az ál la mi
szer vek és a pol gá rok kö zöt ti kap cso lat tar tás ban sza bá lyoz hat ja.

Az ál lam pol gár ok egy más kö zöt ti kul tu rá lis, tu do má nyos, szo ci á lis jel le gû
pri vát és hi va ta los érint ke zé sé ben az ál ta luk hasz nált nyelv sza bad meg vá lasz tá sa 
kor lá to zá sok nélkül engedélyezendõ.

Min den nem ze ti ség nek joga van ál la má ban olyan is ko lák hoz, me lyek ben az
ok ta tás és a vizs ga sa ját nyel vén tör té nik. Az ál lam nyelv el sa já tí tá sá nak le he tõ sé -
gét min den ál lam pol gár nak saját iskolájában kell biztosítani.

Min den nem ze ti ség nek joga van val lá si té ren sa ját nyel ve hasz ná la tá hoz.
A ne vek hasz ná la ta és írás mód ja (ke reszt ne vek és csa lá di ne vek) a pol gá rok

sze mé lyi jo gát ké pe zi, abba bár mi ne mû ál la mi be avat ko zás meg en ged he tet len.
Azo kon a te rü le te ken, ahol egy nem ze ti ség zárt kö zös ség ben él, az ál la mi

nyelv he lyé be an nak a nem ze ti ség nek a nyelve lép.
Az ál lam köz pon ti in téz mé nye i hez ér ke zõ írá sos be ad vá nyo kat az ál lam ban

hasz nált köz nyel ve ken kell el fo gad ni és meg vá la szol ni. Ezek ben az in téz mé nyek -
ben ga ran tál ni kell az eze ken a nyel ve ken való szó be li érint ke zés le he tõ sé gét.

Az egyes te rü le tek ál la mi in téz mé nye i ben és az ön kor mány za ti tes tü le tek ben a
szó be li és az írás be li érint ke zés ben egy aránt en ge dé lyez ni kell a te rü let köz nyel ve it.

306



A jog or vos lat le het sé ges meg könnyí té se szem pont já ból alap ve tõ fon tos sá gú a
tár gya lá si nyelv meg ha tá ro zá sa. A bí rák nak és a hi va tal no kok nak min den ál ta luk
ismert nyelvet használniuk kell.

Az ad mi niszt ra tív ha tá rok meg ál la pí tá sá nál fi gye lem be kell ven ni a la kos ság
nyel vi összetételét.

6. A kor má nyok és a nem ze ti ki sebb sé gi cso por tok köz ti vi ták
ren de zé sé hez ve ze tõ út
Jö võ be mu ta tó, tör té nel mi je len tõ sé gû ese mény a ki sebb sé gi jo gok nem zet kö zi
szer zõ dé sek ben való ko di fi ká lá sa, a jo gok meg sér té sé nek nem zet kö zi üggyé való 
nyil vá ní tá sa és a Nép szö vet ség e jo gok fe let ti ga ran cia vál la lá sa és vé del me. Ez -
zel a Nép szö vet ség Ta ná csa sze mé lyé ben egy nem zet kö zi fó rum lett hi va tott a ki -
sebb sé gi kér dés sza bá lyo zá sá ra.

E sza bá lyo zás azon ban elég te len nek bi zo nyult, mi vel a Nép szö vet ség Ta ná csa 
– jel le gé nek meg fe le lõ en – nem csak a leg fel sõ és vég sõ, ha nem egyút tal az egyet -
len és ez zel az elsõ fel lebb vi te li fok is a ki sebb sé gi jog meg sér té sé bõl szár ma zó
vi ták ban, s így olyan fel ada tok kal is meg van ter hel ve, ame lyek nek ter mé sze té nél 
fog va nem tud tö ké le te sen meg fe lel ni. E fó rum elé az adott kér dé sek már csak ak -
kor ke rül nek, ami kor a konf lik tus ki pat tant: az érin tett ál la mon be lü li vi szo nyok
vi tás kér dé se i nek ren de zé sé re és elsimítására az elsõ lépések tehát már rögtön egy 
nemzetközi fórum elõtt történnek.

A kong resszus ez zel szem ben olyan utak ke re sé sé nek szük sé ges sé gét hang sú -
lyoz za, ame lyek se gít sé gé vel el ke rül he tõ a konf lik tu sok ki rob ba ná sa, il let ve a
már lét re jött konf lik tu sok el mér ge se dé se, és ame lyek ben a több ség és a ki sebb ség 
vi szo nyá ból ki ala ku ló prob lé mák el si mí tá sát elõ ször az érin tett ál lam te rü le tén, a
kor mány és a ki sebb ség kö zöt ti – teljes egyenrangúságot biztosító – tárgyalások
útján keresnék.

A kong resszus nyo ma té ko san hang sú lyoz za a ki sebb ség és a több ség vi szo -
nyá ban fel me rü lõ prob lé mák kö zös, tár gya lá sok út ján és a ki sebb ség fe le lõs ség be
való be vo ná sá val tör té nõ ren de zé sé nek rend kí vü li mo rá lis és gya kor la ti je len tõ sé -
gét. Eb ben az össze füg gés ben utal az In ter par la men tá ris Unió pa ri tá sos bi zott sá gok 
be ve ze té sét szor gal ma zó is mé telt ja vas la tá ra.

A kong resszus a ki sebb sé gi kér dé sek Nép szö vet ség elõt ti tár gya lá sá nak je len -
leg ér vé nyes, ha tá ro za tok sze rin ti el já rá sát sem tart ja elég sé ges nek ah hoz, hogy a
Nép szö vet ség Ta ná csa a szer zõ dé sek kel rá ru há zott fel ada tok nak meg fe lel jen.
Az ál tal, hogy ez az el já rás az érin tett ki sebb sé ge ket nem is me ri el ügy fél nek, és
hogy a ki sebb ség nek még arra sincs joga, hogy meg is mer je a dön té se ket vagy
egy ál ta lán azok in do ka it, ne héz zé vá lik a fel ve tett kér dé sek ki me rí tõ és szak sze rû 
tár gya lá sa és a bi za lom lég kör ének meg te rem té se. A kong resszus ezért – egyet ér -
tés ben a Nép szö vet sé gi Li gák Nem zet kö zi Uni ó já val és a Nem zet kö zi Jogi Tár sa -
ság gal – is mét kö ve te li a ki sebb sé gi kér dé sek tár gya lá sá nál a tel jes, le gá lis nyil vá -
nos sá got, va la mint azt, hogy amíg nem va ló sít ha tó meg a ki sebb sé gek ügy fél ként
való el is me ré se, ad dig biz to sít sák a ki sebb sé gek el já rá son való meg hall ga tá sát. A 
kong resszus ki fe je zi ab bé li óha ját, hogy a Nép szö vet ség min den egyes tag já nak
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jo gá ban áll jon kér ni, hogy a Ta nács tár gyal ja meg az egyes ki sebb sé gi
kérdéseket.

A kong resszus a Nép szö vet sé get te kin ti a né pek kö zöt ti konf lik tu sok el si mí tá -
sá ra és a vi lág meg nyug ta tá sá ra hi va tott leg fon to sabb fó rum nak. Leg ele mibb ér -
de ke fû zõ dik az el vek és a va ló ság ter mé szet sze rû össze üt kö zé sé bõl adó dó ne -
héz sé gek le küz dé sé hez, és hogy te vé keny sé ge a népek valódi szövetségének
szellemében történjék.

A Nép szö vet ség és a né pek, kü lö nö sen a nem zet ki sebb sé gek kö zöt ti bi za lom
meg te rem té sét a kong resszus olyan sür ge tõ fel adat nak te kin ti, amely ben min den
ki sebb ség nek kötelessége együttmûködni.

A kong resszus sem mis nek nyil vá nít ja azt, hogy nem ze ti ki sebb sé gi cso por tok
a nem ze ti ki sebb sé gi cso por tok in teg rá ló alap el vé ül szol gá ló ki sebb sé gi jo gok ról
le mond has sa nak, füg get le nül at tól, hogy a jo go kat szer zõ dés ben ki fe je zet ten
meg erõ sí tet ték-e vagy sem. A kor má nyok ilyen jel le gû le mon dá sok ki esz köz lé -
sé re irá nyu ló tö rek vé sét köz rend el le ni vét ség nek te kin ti. A kong resszus em lé -
kez tet az 1922. szep tem ber 21-i nép szö vet sé gi gyû lés egy han gú lag meg ho zott
ha tá ro za tá ra, és az ab ban meg fo gal ma zott er köl csi alap elv re, mely sze rint a ki -
sebb sé gi szerzõdések által nem érintett államok kötelesek a szerzõdésekben
lefektetett alapelveket figyelembe venni.

A kong resszus tu da tá ban van an nak, hogy a Nép szö vet ség el ve i nek gya kor la ti
meg va ló su lá sa az em be ri ér zü let vál to zá sá tól, a vi lág köz vé le mény ében meg gyö -
ke re se dõ va ló di kö zös sé gi ér zés tõl, és a vi lág köz vé le mény ének ere jé tõl függ. A
kong resszus a nem ze ti ki sebb sé gek leg fon to sabb fel ada tá nak és kö te les sé gé nek
azt te kin ti, hogy a ha son ló célt kö ve tõ nem zet kö zi szer ve ze tek kel szö vet ség ben
el szán tan és oda adás sal küzd jön e cé lért. A nem ze ti kisebbségek ezen a gyûlésen
ünnepélyesen kiállnak ezek mellett a feladatok mellett.

7. Szer ve ze ti kér dé sek
I. A kong resszus el ha tá roz za egy kö vet ke zõ kong resszus meg szer ve zé sét, s en -
nek elõ ké szí té sé re ki küld egy elõ ké szí tõ vá laszt mányt, mely a kö vet ke zõ ta gok -
ból áll: dr. Wilfan kép vi se lõ, dr. F. Maspons i Anglasell, Motzkin úr, dr. Schiemann 
kép vi se lõ, Sierakowski gróf és Szüllõ Géza. A Vá laszt mány min den tag já nak jo -
gá ban áll, hogy más sal kép vi sel tes se ma gát. Az elõ ké szí tõ vá laszt mány nak –
mely nek fel ada tai közé tar to zik a kö vet ke zõ kon fe ren cia idõ pont já nak pon tos
meg ha tá ro zá sa is – lesz egy ügy ve ze tõ tit ká ra, aki nek szék hely ét és mun ka kör ét a 
Vá laszt mány hi va tott meg ha tá roz ni.

II. A kö vet ke zõ kong resszus elõ ké szí tõ mun ká la tai mel lett az ügy ve ze tõ tit kár 
fel ada ta lesz az is, hogy a ki sebb sé gi moz ga lom leg fon to sabb ese mé nye i rõl ki ad -
jon egy bul le tint fran cia és né met nyel ven. A bul le tin irány el ve i nek meg ál la pí tá sa 
az elõkészítõ bizottság feladata.

III. A ki sebb sé gek szá má nak és hely ze té nek pon to sabb meg ál la pí tá sá ra egy
an ké tot szer ve zünk, és fel kér jük a kong resszu son kép vi selt cso por to kat, hogy eb -
ben a mun ká ban le gye nek az elõ ké szí tõ bizottság segítségére.
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3. kong resszus (Genf, 1927. au gusz tus 22–24.)

1. Ál la mi szu ve re ni tás és ki sebb ség vé de lem
A nem ze ti sé gek har ma dik kong resszu sa meg ál la pít ja, hogy a ki sebb sé gi jo gok
ki épü lé se, il let ve a nem ze ti sé gi ön kor mány zat or ga ni kus tör vé nyek be fog lalt
köz jo gi el is me ré se, va la mint e jo gok pe rel he tõ vé té te le tel jes össz hang ban van a
Nép szö vet ség ben egye sült szu ve rén ál la mok mai ter mé sze té vel, és ez ál tal le het -
sé ges a ki sebb sé gi kér dés po zi tív meg kö ze lí té se az egyes ál la mo kon be lül, va la -
mint nem zet kö zi jogi úton is.

Fi gye lem be véve, hogy a Nép szö vet ség ben egy ál ta lán nem ki elé gí tõ a ki sebb -
sé gi jog vé del mi el já rás mai ál la po ta, a kong resszus szük sé ges nek tart ja, hogy a
ki sebb sé gi szer zõ dé sek ben dek la rált jo gok meg va ló su lá sa ér de ké ben fel emel je
sza vát a Népszövetségnél és annak bizottságainál.

2. Az eu ró pai bé két ve szé lyez te tõ nem ze ti tü rel met len ség
A kong resszus meg ál la pít ja, hogy az el múlt év ben a nem ze ti ki sebb sé gek hely ze té -
ben nem csak hogy nem volt ja vu lás ész lel he tõ, de a hely zet még to vább is rom lott.

A ko ráb bi idõk höz ha son ló an még most is erõ sza kot al kal maz nak az alap ve tõ
nem ze ti sé gi jo gok kal szem ben, és meg sér tik a ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek nek 
a Nép szö vet ség Ta ná csa 1922. szep tem be ri ha tá ro za ta ál tal az összes tag ál lam ra
néz ve kö te le zõ ere jû nek nyil vá ní tott alap el ve it. Mind ezt anél kül, hogy ez el len
bár mi tör tén nék. Most azon ban a Nép szö vet ség egyes tag jai már ma gu kat az
alap el ve ket és azok ma gas er köl csi és jogi je len tõ sé gét is két ség be von ják. Emi att 
ko mo lyan meg ren dül ni lát sza nak a Nép szö vet ség bé ke mun ká já nak alap jai, és az
eu ró pai béke meg õr zé se is sú lyos ve szély be ke rült. Meg gyõ zõ dé sünk sze rint a
Nép szö vet ség, mint az Eu ró pa bé ké jét ve szé lyez te tõ kér dé sek meg tár gya lá sá nak
egyet len il le té kes szer ve ze te, kö te les komolyan nekilátni a kisebbségi probléma
megtárgyalásának, és köteles gondoskodni arról, hogy a népiség szent jogai
megvédelmeztessenek.

A ka ta lán cso port e pont hoz ja va solt, s a kong resszus ál tal el fo ga dott kí ván sá gai

A ka ta lán cso port a kö vet ke zõ, a Nép szö vet ség hez való vi szonyt il le tõ kí ván sá -
go kat ajánl ja el fo ga dás ra a kong resszus nak:

1. A bé ke szer zõ dé sek ben vé dett ki sebb sé ge ket il le tõ en – elõ zõ, 1926-os kong -
resszu sunk ha tá ro za ta i nak meg fe le lõ en – to vább ra is ra gasz kod nunk kell a Nép -
szö vet ség elõtti eljárás kiszélesítéséhez.

2. A Nép szö vet ség tag ál la ma i ban élõ, de a bé ke szer zõ dé sek ben nem vé dett
ki sebb sé gek re való te kin tet tel el en ged he tet len, hogy a Nép szö vet ség tag jai ál tal 
1922 szep tem be ré ben egy han gú lag el is mert mo rá lis kö te le zett ség jogi kö te le -
zett ség ként is el fo ga dást nyer jen.

3. A Nép szö vet ség mint nem zet kö zi fó rum és mint a vi lág bé ke jót ál ló ja nem
ma rad hat töb bé kö zöm bös az olyan nem ze ti sé gi cso por tok sor sa iránt, me lyek
olyan ál la mok ban él nek, ame lyek nem, vagy már nem tag jai a Nép szö vet ség nek.
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A Nép szö vet ség fel ada ta, hogy az el len õr zés le het sé ges mód ja it és a beavatkozás
formáit megállapítsa.

Min den eset re kí vá na tos a pa na szok Ál lan dó Nem zet kö zi Bí ró ság hoz való el -
jut ta tá sá nak le he tõ sé ge is, sõt en nek az út nak – mi vel itt egy il le té kes jogi fó rum -
ról van szó – elõny ben kell ré sze sül nie a Nép szö vet ség Ta ná csá nak be avat ko zá -
sá val szem ben, lé vén az csu pán egy po li ti kai fó rum. A dön tõ bí ró sá gi eljárás is
kívánatos eszköz lenne a cél eléréséhez.

A Nép szö vet ség nek tá mo gat nia kell a nem zet kö zi össze fo gás szol gá la tá ban
álló bi zott sá gok és in té ze tek – pél dá ul a Szel le mi Együtt mû kö dés In té ze te és Bi -
zott sá ga és a Nem zet kö zi Jog Kodifikációs Bi zott sá ga –, va la mint a nemzeti
csoportok együttmûködését.

3. A nem ze ti ki sebb sé gi cso por tok ál la mon be lü li és ál la mok fe let ti együtt -
mû kö dé se
1. A kong resszus a nem ze ti ki sebb sé gek kö te les sé gé nek tart ja, hogy azok min den
or szág ban tö re ked je nek a köl csö nös, ba rá ti nem ze ti kap cso la tok fej lesz té sé re, és
a ki sebb sé gi kö ve te lé sek te rü le tén való kö zös fel lé pés cél já ból – kü lö nö sen ami a
tör vény ho zó tes tü le tek ben való rész vé telt il le ti – va la mi lyen for má ban fog ja nak
össze, il let ve egyez ze nek meg, és tá mo gas sák egy mást.

2. A kong resszus ki fe je zi ab bé li óha ját, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek ve ze tõ sé -
gei igye kez ze nek nép cso port ja ik jogi kö ve te lé se it meg je le ní tõ hi va ta los or gá nu -
mo kat te rem te ni, hogy ezek ben a hi va ta los ve ze tõ ség vé le mé nye min den kor
meg je len hes sen. A kong resszus re mé li, hogy eze ket az or gá nu mo kat a ki sebb sé gi 
kong resszu sok szel le mé ben fog ják szer kesz te ni, és a béke el éré sé nek egyik leg -
fon to sabb esz kö ze ként a köl csö nös kö ze le dést és meg ér tést fog ják szolgálni.

3. A kong resszus azt ajánl ja, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek egy sé ge sen lép je nek 
fel mind azok ban a nem zet kö zi tes tü le tek ben és kong resszu so kon, ahol a ki sebb -
sé gi kér dés szó ba ke rül, és a ki sebb sé gi jo gok meg vé dé se érdekében támogassák
egymást.

4. Szer ve ze ti kér dé sek
1. A Nem ze ti sé gi Kong resszus a saj tó sza bad ság ban a pol gá ri sza bad ság jog ok,
ezen be lül a ki sebb sé gi jo gok meg va ló su lá sá nak ma gá tól ér te tõ dõ elõ fel té tel ét
lát ja. Ezért a ki sebb sé gi saj tó el nyo má sát, ahogy a cen zú ra min den for má ját is –
mi vel az el lent mond en nek az alap elv nek – el kell uta sí ta nunk. Ha son ló kép pen
ál lást kell fog lal nunk min den olyan in téz ke dés sel szem ben, me lye ket több kor -
mány is há bo rú ese té re való fel ha tal ma zá sok alap ján bo csá tott ki, mi vel ezek a
né pek lel ki at mosz fé rá ját mér ge zik. Azok el len a ren del ke zé sek el len is til ta koz -
nunk kell, ame lyek meg tilt ják a ki sebb ség nyel vén kül föld ön meg je le nõ új sá gok
és köny vek be ho za ta lát, mi vel ez aka dá lyoz za a ki sebb sé gek kul tú rá já nak sza bad
fej lõ dé sét. A ki sebb sé gi saj tó nak mind anya gi lag, mind jo gi lag ugyan azt a sza -
bad sá got kell él vez nie, mint a több sé gi nép sajtójának.

2. A ki sebb sé gek kong resszu sa fel ké ri a tel jes ki sebb sé gi saj tót, hogy tá mo -
gas sa tö rek vé se it, és ke rül jön min dent, ami az egyes ki sebb sé gek kö zött vi szályt
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szít hat na. A ki sebb sé gi saj tó nak fel ada ta, hogy újra és újra hang sú lyoz za a ki -
sebb sé gek szo li da ri tá sát. A ki sebb sé gi új ság írók szo ros együtt mû kö dé sé nek is a
szo li da ri tás el vét kell ápol nia, ezért a kong resszus a ki sebb sé gi új ság írók szö vet -
sé gé nek meg ala kí tá sá ra biz tat, és fel ké ri az elõkészítõ bizottságot, hogy tegye
meg a szükséges lépéseket ebben az irányban.

3. A kong resszus há lás kö szö ne tét fe je zi ki az El nök ség tag ja i nak és a kong -
resszus fõ tit ká rá nak ön fel ál do zó te vé keny sé gé ért, és egyút tal meg ál la pít ja, hogy
egy Vá laszt mányt hoz lét re a „Nem ze ti sé gi Kong resszus Vá laszt má nya” el ne ve -
zés sel, amely a kö vet ke zõ urak ból áll: dr. Wilfan kép vi se lõ, dr. Maspons i
Anglasell, Leo Motzkin, dr. Schiemann kép vi se lõ, dr. Szüllõ Géza kép vi se lõ és
prof. Kurcsinszkij. A bi zott ság min den tag ja jo go sult arra, hogy más sal kép vi -
sel tes se ma gát. A kö vet ke zõ kon fe ren cia he lyét és idõ pont ját a Vá laszt mány ál -
la pít ja meg.

4. A bi zott ság szük sé ges nek tart ja, hogy a Tit kár ság te vé keny sé ge bõ vül jön,
és szer ve ze te – amennyi ben ezt az anya gi esz kö zök le he tõ vé te szik – ki épül jön és
ki bõ vül jön. Ezen kí vül ki fe je zi ab bé li óha ját, hogy a né met, fran cia és an gol nyel -
ven ed dig meg je lent bul le tin a jö võ ben is je len jék meg, ha csak le het, tö ké le te sed -
jék. A Tit kár ság egyik leg fon to sabb fel ada ta an nak a ta valy meg tar tott an két nak a 
fel dol go zá sa, mely nek cél ja az egyes ki sebb sé gek jelentõségének és helyzetének
megismerése és áttekintés szerzése volt.

4. kong resszus (Genf, 1928. au gusz tus 29–31.)

1. A nem ze ti sé gek hely ze te és a Nép szö vet ség
A ne gye dik Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus el is me ri, hogy te vé keny sé ge kez -
de tén a Nép szö vet ség a leg fel sõ nem zet kö zi au to ri tás elsõ meg tes te sü lé se ként út -
tö rõ mó don vé del mé be vet te a ki sebb sé gi jo gok mi ni mu mát.

A kong resszus a Nép szö vet ség ál tal vál lalt ga ran ci á kat nem egy fo lya mat be -
fe je zé sé nek te kin ti, ha nem az olyan nem zet kö zi in téz ke dé sek egyik ki in du ló -
pont já nak, ame lyek arra hi va tot tak, hogy a konk rét vi szo nyok és szük ség le tek vo -
nat ko zá sá ban meg könnyít sék az egyes ál la mok nem ze ti sé gei köz ti egyen lõ ség
ki ala ku lá sát, s ame lyek nek a vi lág bé ke ér de ké ben meg kell ala poz ni uk a bi za lom
és a több sé gi és ki sebb sé gi nem ze ti sé gek ál la mon be lü li po li ti kai együtt mû kö dé sé -
nek lég kör ét.

A Nép szö vet ség több mint nyolc éves te vé keny sé gé re vissza pil lant va azon ban
a kong resszus nem csak a ki sebb sé gi pa nasz el já rás rend sze ré nek elég te len ki ala -
kí tá sát ál la pít ja meg, ha nem a vál lalt kö te le zett sé gek hi á nyos tel je sí té sét is. Kü lö -
nö sen nagy ag go dal mat kel te nek egyes ve ze tõ ál lam fér fi ak utób bi évek ben a
Nép szö vet ség Ta ná csa elõtt el hang zott és el lent mon dás nél kül ha gyott azon nyi -
lat ko za tai, me lyek az ere de ti – a nem ze ti sé gek fenn ma ra dá sa szem pont já ból dön -
tõ je len tõ sé gû – ki sebb ség jo gi meg ál la pí tá so kat két ség be von ják, il let ve azo kat
el len ke zõ en ér tel me zik. Mind ez csakis azzal magyarázható, hogy az európai
nemzetek közti feszültségek jelentõségét teljesen helytelenül értékelik.
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Az a kö rül mény, hogy a Nép szö vet ség nél a ki sebb sé gi osz tály tit ká ri ál lá sá nak 
be töl té se az ob jek ti vi tás ga ran ci á ja nél kül tör té nik, azt a kü lö nö sen nyug ta la ní tó
fé lel met éb resz ti, hogy ez a Tit kár ság a jö võ ben ügyelõ ké szí tõ fel ada tá nak nem fog 
meg fe lel ni. Ez pe dig ve szé lyez tet né a Nép szö vet ség te kin té lyét a ki sebb sé gek kö -
ré ben.

E té nyek mér le ge lé sé vel a ne gye dik Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus ki je -
len ti, hogy a 40 mil lió lel ket szám lá ló nem ze ti ki sebb sé gek bi zal ma erõ sen meg -
ren dült a Nép szö vet ség ben, mint a ki sebb sé gi jo gok jót ál ló já ban, s ve lük együtt
azon meg le he tõ sen nagy szá mú cso por to ké is, me lyek a szer ve zet fel ada ta i val
kapcsolatban a kisebbségek felfogását osztják.

A Nép szö vet ség ré szé rõl – al kal ma zott me tó du sa i nak kö szön he tõ en – a ki -
sebb sé gi prob lé ma meg ol dá sa ér de ké ben ez ide ig ko moly lé pés nem tör tént.

A nem ze ti ki sebb sé gek jo ga i nak vé del me, ami a béke meg õr zé sé nek elõ fel té -
tel ét is je len ti, a Nép szö vet ség kö te le zett sé ge, s ez így is marad.

El vár juk, hogy a jö võ ben ele get te gyen e kö te le zett sé gé nek.

2. A konnacionális nép cso port ok egy más hoz, a nem zet egé szé hez, il let ve az
anya nem zet hez fû zõ dõ kul tu rá lis kap cso la tai
A kong resszus em lé kez tet az eu ró pai nem ze ti sé gek kul tu rá lis fej lõ dé sé nek sza -
bad sá gá ról 1925-ben és 1926-ban ho zott ha tá ro za ta i ra. Meg ál la pít ja, hogy a meg -
fe le lõ kul tu rá lis fej lõ dés le he tet len az azo nos nem ze ti sé gû cso por tok egy más hoz, 
il let ve az anya nem zet hez fû zõ dõ köl csö nös kul tu rá lis kap cso la tai nél kül. Ma guk -
ra ha gyot tan, szel le mi meg ter mé ke nyí tés nél kül a nép cso port ok el csö ke vé nye -
sed nek, s ez az ál la mok nak sem áll hat ér de kükben. A nem ze ti sé gek kul tu rá lis el -
szi ge te lé se fej lõ dé sük sza bad sá gát il lu zó ri kus sá te szi. Ezért a vi rág zó kul tu rá lis
élet nek el en ged he tet len elõ fel té te le e kap cso la tok köl csö nös ápo lá sa. A kong -
resszus ezért a nem ze ti lét ter mé sze té bõl fa ka dó an szük sé ges nek tart ja, hogy az
egyes nép ré szek kul tu rá lis kap cso la to kat tart sa nak fenn egy más sal, a nem zet egé -
szé vel, il let ve az anya nem zet tel, s eze ket a kap cso la to kat ápol ják. Az ál lam nak
eze ket a kul tu rá lis kap cso la to kat és azok gya kor la ti meg nyil vá nu lá sa it sem mi fé le 
rend sza bállyal sem szabad korlátoznia.

3. A nem zet kö zi szer ve ze tek te vé keny sé ge a nem ze ti sé gi kér dés te rü le tén és a 
nem ze ti sé gek együtt mû kö dé se e szer ve ze tek ke re te in be lül
A ne gye dik Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus elé ge det ten nyug táz za, hogy a
nem zet kö zi szer ve ze tek az el múlt év ben ko mo lyan fog lal koz tak az eu ró pai nem -
ze ti sé gek prob lé má i val. Kü lö nö sen nagy elé ge dett ség gel üd vöz li a Nép szö vet sé -
gi Li gák Uni ó já nak tár gya lá sa it és ha tá ro za ta it. A kong resszus kö szö ne tet mond
mind azon szer ve ze tek nek és sze mé lyi sé gek nek, akik a nem ze ti sé gi prob lé ma je -
len tõ sé gét fel is mer ve ide a lis ta szel lem ben dol goz nak an nak meg ol dá sán. Az zal a 
ké rés sel for dul ezek hez a szer ve ze tek hez és sze mé lyi sé gek hez, hogy azok to -
vább ra is ves sék lat ba be fo lyá su kat, és nyer je nek meg az ügy nek min den kit, akit
át hat az ál la mok és né pek köz ti meg bé ké lés szük sé ges sé gé nek tu da ta, és épp úgy,
mint mi, Eu ró pa meg bé ké lé sét te kin ti te vé keny sé ge vég sõ cél já nak. A kong -
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resszus to váb bá elé ge det ten ál la pít ja meg, hogy a Vá laszt mány, va la mint a nép -
cso port ok más tag jai is hoz zá já rul tak az elõ re lé pés hez a szo li dá ris együtt mû kö -
dés és egy más köl csö nös tá mo ga tá sa ré vén. Ezért az zal a sür gõs ké rés sel for dul
min den tag já hoz – mi köz ben utal a har ma dik kong resszus ha tá ro za tá ra –,
hogy foly tas sa és bõ vít se ezt az együtt mû kö dést, va la mint egy más köl csö nös
tá mo ga tá sát.

4. Nem ze ti sé gi tu do mány
A ne gye dik Nem ze ti sé gi Kong resszus ki nyil vá nít ja ab bé li óha ját, hogy az egyes
ki sebb sé gi te rü le te ken az arra al kal mas he lyek re giszt rál ják a ki sebb sé ge ket érin -
tõ új ság cik ke ket és a meg je le nõ pub li ká ci ó kat, és va ló sít sák meg a pub li ká ci ók
ki cse ré lé sét a részt ve võk között.

A kong resszus to váb bá meg bíz za J. Estelrich igaz ga tót, hogy ké szít sen ja vas -
la to kat egy, az eu ró pai nem ze ti sé gek kel fog lal ko zó kézikönyv kiadására.

5. Szer ve ze ti kér dé sek
1. A kong resszus leg me le gebb kö szö ne tét fe je zi ki az El nök ség tag ja i nak és a
Kong resszus fõ tit ká rá nak ön fel ál do zó te vé keny sé gé ért, és egyút tal meg ál la pít ja,
hogy mi ként ed dig, úgy most is egy bi zott sá got hoz lét re a „Nem ze ti sé gi Kong -
resszus Vá laszt má nya” el ne ve zés sel, amely a kö vet ke zõ urak ból áll: dr. Wilfan,
Maspons i Anglasell, prof. Kurcsinszkij, a jogi aka dé mia tag ja, dr. Levickij, Leo
Motzkin, dr. Schiemann és dr. Szüllõ Géza. A Vá laszt mány min den tag ja jo go sult 
arra, hogy más sal kép vi sel tes se ma gát. A kö vet ke zõ kon fe ren cia he lyét és idõ -
pont ját a Vá laszt mány ál la pít ja meg.

2. A bi zott ság szük sé ges nek tart ja, hogy a Tit kár ság te vé keny sé ge bõ vül jön,
és szer ve ze te új se géd erõk al kal ma zá sá val ki épül jön. Ezen kí vül ki fe je zi ab bé li
óha ját, hogy a Tit kár ság bul le tin je to vább ra is meg je len jen, két ha von ta, nyom ta tás -
ban, né met és fran cia nyel ven. A bi zott ság mél tá nyol ja a Tit kár ság saj tó- és in for -
má ci ós szol gá la tá nak ed di gi mû kö dé sét, és en nek ki bõ ví té sét kí ván ja. Egyút tal
arra kéri a Vá laszt mányt, hogy a fõ tit kár mun ká já nak meg könnyí té se ér de ké ben
dol goz zon ki egy rész le tes szol gá la ti uta sí tást, amely hez a fõ tit kár nak tar ta nia
kell ma gát a Vá laszt mány ha tá ro za ta i nak vég re haj tá sá nál és egyéb jel le gû te vé -
keny sé gé nél.

Az Eu ró pai Ál la mok Szer ve zett Nem zet ki sebb sé gi Cso port jai Kong resszu -
sá nak alap el vei és alap sza bá lya
I. Ab ból a cél ból, hogy nem ze ti-kul tu rá lis fej lõ dé sük sza bad sá gát sa ját ál la ma ik
ke re tei kö zött meg va ló sít sák, biz to sít sák és elõ moz dít sák, va la mint hogy a cél ér -
de ké ben szo li da ri tá su kat ki nyil vá nít sák, meg szi lár dít sák és ha té konnyá te gyék,
az eu ró pai ál la mok szer ve zett nem ze ti cso port ja i nak (nép cso port ja i nak, nem ze ti
ki sebb sé ge i nek, nem ze ti sé ge i nek) kép vi se lõi meg ha tá ro zott idõ köz ön ként a to -
váb bi ak ban is össze ül nek kö zös kon fe ren ci á i kon.

A tár gya lá sok nak és a ha tá ro za tok nak iga zol ni uk kell – fi gye lem be véve az
egyes kér dé sek se ma ti kus meg ol dá sát le he tet len né tevõ sa já tos sá go kat – a cso -
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por tok egyet ér tés ét és azon tö rek vé sét, hogy a né pek meg bé ké lé sét, egy más hoz
való kul tu rá lis közeledését, és mindezzel a békét szolgálják.

Min den olyan kér dés tár gya lá sa ki zárt, amely a fenn ál ló ál la mi ha tá rok meg -
vál toz ta tá sá ra irányul.

II. Azok tól a nem ze ti ki sebb sé gi cso por tok tól (nép cso port ok tól, nem ze ti ki -
sebb sé gek tõl, nem ze ti sé gek tõl), me lyek az ed dig meg tar tott 1925-ös, 1926-os,
1927-es, 1928-as kong resszu so kon nem kép vi sel tet ték ma gu kat, a fel vé tel elõ fel -
té te le ként a következõket várjuk el:

1. A cso por tok szer ve zet tek le gye nek ál la muk ban.
2. Le gyen sa ját nem ze ti kultúrakaratuk, ami min den to váb bi nél kül fel té te lez -

he tõ, ha a cso port több sé ge a kong resszu son való rész vé tel mel lett dönt, il let ve
nincs el le ne; egyéb ként pe dig a je lent ke zõ nek bi zo nyí ta nia kell tar tós ter mé sze tû
kol lek tív kulturális életmegnyilvánulását.

III. A cso por tok nak olyan kül döt tek kel kell kép vi sel tet ni ük ma gu kat, akik az
érin tett ál la mok pol gá rai, és azok te rü le tén él nek. Az elõ ké szí tõ Vá laszt mány tag -
ja i ra is a kül döt tek re ér vé nyes fel té te lek vo nat koz nak. Ki vé te les ese tek ben és kü -
lö nö sen ak kor, ha egy adott ál lam ból a he lyi vi szo nyok, va la mint az ez zel járó ve -
szé lyek mi att le he tet len nek tû nik de le gál tak kül dé se, en ge dé lye zett a kül föld rõl
ér ke zõk rész vé te le. Az zal a meg szo rí tás sal, hogy bár hoz zá szó lá si jo got kap nak,
sza va za ti jog gal nem ren del kez nek. Az is elõ fel té tel, hogy nem vesz nek részt ak -
tí van a kér dé ses ál lam integritása elleni mozgalomban, továbbá nem állnak
közismert politikai hûségviszonyban egy másik állammal.

IV. 1. A kong resszus el ha tá roz za egy kö vet ke zõ kong resszus meg tar tá sát.
2. Az elõ ké szí tés sel egy, a kong resszus ál tal ki je lölt Vá laszt mány (az Eu ró pai

Nem ze ti sé gi Kong resszus Vá laszt má nya) lesz meg bíz va, mely meg te szi a szük -
sé ges elõ ké szü le te ket, meg ha tá roz za a kong resszus ide jét és he lyét, pon to san
össze ál lít ja a na pi ren det, és meg hív ja a cso por to kat. Ezen kí vül kö te les sé ge a
korábbi kongresszusok határozatainak végrehajtása is.

3. Az elõ ké szí tõ Vá laszt mány mel lett mû kö dik egy Ta nács, mely fe lül vizs gál -
ja a Vá laszt mány ál tal össze ál lí tott na pi ren det, dönt a Vá laszt mány egyéb in dít vá -
nya i ról, és a Vá laszt mány el uta sí tó vagy nem egy han gú dön té se ese tén vég le ge sen
ha tá roz egy adott cso port meg hí vá sá ról, va la mint a nem tel jes jogú de le gál tak rész -
vé tel ének en ge dé lye zé sé rõl.

4. A Ta ná csot a Vá laszt mány nak leg alább egy szer és le he tõ leg a két kong -
resszus köz ti idõ szak fél ide jé ben kell össze hív nia. Erre min den cso por tot meg
kell hív ni, s ezek nek jo guk ban áll ma xi má li san há rom-há rom szó vi võ vel kép vi -
sel tet ni ma gu kat. A Ta nács ban való sza va zás meg könnyí té se vé gett az ugyan -
azon nem ze ti ség hez tar to zók kü lön nem ze ti cso por tok ban egye sül nek, mely
csoportok mindegyike egy szavazattal rendelkezik.

5. A Vá laszt mány nak és a Ta nács nak a ha tá ro za to kat egy han gú lag kell meg -
hoz nia, ki vé ve, ha egy kér dést tisz tán ad mi niszt ra tív, tech ni kai vagy gya kor la ti
jellegûnek ismernek el.

6. A Vá laszt mány nak alá van ren del ve egy Tit kár ság a fõ tit kár ve ze té sé vel.
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V. A Kong resszus ügye it az elõ ké szí tõ Vá laszt mány a Ta nács eset le ges be vo -
ná sá val egé szen ad dig az idõ pon tig in té zi, amed dig a kong resszus ve ze tõ sé get
választ magának.

VI. A Kong resszus ügye i nek in té zé sé re a ko ráb bi kong resszu so kon gya kor lat -
tá vált alap el vek ér vé nye sek egé szen ad dig, amíg a Kong resszus er rõl másként
nem határoz.

VII. Az elõb bi ha tá ro za tok ból kö vet ke zõ jo gok gya kor lá sa az egyes cso por -
tok ra esõ hoz zá já ru lá sok befizetésétõl függ.

5. kong resszus (Genf, 1929. au gusz tus 26–28.)

1. A Nép szö vet ség és a nem ze ti sé gek
Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus ban egye sült nem ze ti ki sebb sé gek 1925-ös
elsõ gen fi kon fe ren ci á juk óta azon meg gyõ zõ dé sük nek ad nak han got, hogy az
egyes ál la mo kon be lül fel me rü lõ nem ze ti sé gi kér dé sek meg ol dá sa a né pek, a
több ség és a ki sebb ség köz vet len meg ér té sé ben ke re sen dõ. A köz vet len meg ér -
tés nek ez az útja egyes ese tek ben már si ker rel is járt.

A ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek a Nép szö vet sé get a szer zõ dé sek õr zõ jé vé és
a ki sebb sé gek ol tal ma zó já vá tet ték. Amint azon ban kong resszu sa ink szó szé ké rõl
újra és újra el hang zott, a Nép szö vet ség nek mint a né pek kö zöt ti meg egye zés esz -
mé je hor do zó já nak egyút tal az is a hi va tá sa, hogy meg ke res se és al kal maz za a
nem zet ki sebb sé gi prob lé ma ál ta lá nos ren de zé sé nek mód ját, meg te remt ve ez zel
az ál la mo kon be lül a né pek kö zöt ti bé kés együtt mû kö dést. Ál ta lá nos sá kell ten nie 
ez ál tal az eu ró pai kultúrfelfogás azon alapelveit, melyek – a Clemenceau-levél
szerint – a kisebbségvédelmi szerzõdéseket életre hívták.

A Nép szö vet ség ed dig kép te len nek bi zo nyult ele get ten ni azon fen ti fel ada tá -
nak, hogy vé del me zõ je le gyen a ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek ha tá ro za ta i nak.
Meg hi ú sí tot ta ezt egy fé lénk és bi zal mat lan el já rá si rend szer rel, és an nak ha son ló
al kal ma zá sá val.

A Kong resszus nak és más té nye zõk nek leg alább az el já rás ja ví tá sát cél zó fá ra -
do zá sai, ugyan bi zo nyos mér té kig si ker rel jár tak, egé szé ben véve azon ban még -
sem hoz tak ki elé gí tõ ered ményt. Kü lö nö sen a pa nasz el já rás so rán szük sé ges ál ta -
lá nos pub li ci tás nem ér vé nye sült. Az el já rás ja ví tá sát el uta sí tó szel lem csa ló dást
oko zott a kong resszus nak és min den ki nek, aki bí zik a Nép szö vet ség ben és azok -
ban az esz mék ben, ame lyek azt élet re hív ták, s amely esz mék nek an nak tar tal mát
és cél ját kell ké pez ni ük.

A hely zet nek a prob lé ma ál ta lá nos ren de zé se út ján tör té nõ va ló di ja vu lá sát
csak olyan szel lem és ér zü let va ló sít hat ná meg, amely tisz te let ben tart ja az em be -
ri kö zös sé gek nem ze ti és kul tu rá lis in di vi du a li tá sát, és ezt a tisz te le tet az ál ta lá -
nos kultúr- és jog ér zet ma gá tól ér te tõ dõ kon zek ven ci á já nak te kin ti. A köl csö nös
tisz te let nek ez a szel le me for rá sát nem az eset le ge sen ko di fi kált ha tá ro za tok ban,
határait pedig nem a többé-kevésbé szûkkeblû értelmezésekben keresi.
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A kong resszus em lé kez tet arra, hogy a Nép szö vet ség ple ná ris ülé se 1922
szep tem be ré ben ki állt emel lett a fel fo gás mel lett. Egyi de jû leg azon ban meg ál la -
pít ja, hogy a köz gyû lés prok la má ci ó ja mind ed dig nem egy fej lõ dés kez de te,
hanem annak betetõzése lett.

A kong resszus em lé kez tet arra is, hogy a Nép szö vet ség az ál la mi és tár sa dal mi 
ren det ve szé lyez te tõ szo ci á lis prob lé mák el há rí tá sá ra és sza bá lyo zá sá ra a Nem -
zet kö zi Mun ka ügyi Hi va tal sze mé lyé ben egy olyan szer ve ze tet ho zott lét re,
mely ben az ál la mok és az ál la mok szo ci á lis cso port jai – erõ sek és gyen gék egy -
aránt – tö ké le tes füg get len ség ben és egyen jo gú an dol goz nak együtt a nagy prob -
lé mák meg ol dá sán. A kong resszus ezt az in téz ményt olyan pél dá nak te kin ti,
amely lét re jöt te ese tén al kal mas nak tû nik arra, hogy a Nép szö vet ség ki sebb sé gi
kér dés ben vál lalt fel ada ta i nak egész komp le xu mát, a nem ze ti ki sebb sé gek vé del -
mét, a konf lik tu sok kezelését és a nemzeti kisebbségek védelme alapelveinek
elõkészítését és általánosítását megvalósítsa.

Ezek mér le ge lé sé vel a kong resszus a kö vet ke zõ meg ál la pí tá sok ra jut:
1. A nem ze ti ki sebb sé gek nem ze ti-kul tu rá lis és ál lam pol gá ri jo gai biz to sí tá sá -

nak az eu ró pai jog al ko tás kö te le zõ alapelvének kell lennie.
2. Az egyes ki sebb sé gi prob lé mák ból és a ki sebb ség vé del mi ren del ke zé sek bõl 

adó dó kér dé sek ke ze lé sé re és meg ol dá sá ra, a ki sebb sé gi jog to vább fej lesz té sé re
és ál ta lá nos sza bá lyo zá sá ra lét re kell hoz ni a Nép szö vet sé gen be lül egy ál lan dó
in téz ményt a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal mintájára.

3. A kong resszus is mé tel ten han goz tat ja köz re mû kö dé si szán dé kát és kész -
sé gét a ki sebb sé gi prob lé ma bé kés meg ol dá sá ban és min den arra irá nyu ló pró -
bál ko zás ban.

A ka ta lán cso port in dít vá nyai

Az Eu ró pai Nem ze ti sé gek Kong resszu sa meg ál la pít ja, hogy bár a po li ti kai sí kon
való nem zet kö zi együtt mû kö dés el kép zel he tet len nek tû nik a szel le mi té ren való
együtt mû kö dés nél kül, a hi va ta los szer vek szel le mi együtt mû kö dés re való fel szó -
lí tá sá ban egyes kul tu rá lis cso por tok elõny ben ré sze sül nek, míg má sok – a ki sebb -
sé gi cso por tok – fi gyel men kí vül ma rad nak. Így vé gül is le he tet len né vá lik ezek
köz re mû kö dé se a nem zet kö zi ter mé sze tû tu do má nyos mun kák ban. Ez olyan kö -
rül mény, amely alap ja i ban ren dít he ti meg a né pek kö zöt ti szel le mi együtt mû kö -
dés elvét.

Mind ezek fi gye lem be vé te lé vel a kong resszus ki fe je zi ab bé li óhaját, hogy
1. a jö võ ben a Nép szö vet ség nél mû kö dõ Nem zet kö zi Együtt mû kö dés Bi zott -

sá gá nak jog sze rint hi va ta los tag jai le hes se nek azon et ni kai cso por tok kép vi se lõi
is, ame lyek olyan ál la mok ban él nek, me lyek ben õk et ni kai ki sebb sé get al kot nak.

2. a Nép szö vet ség meg osz tott bi zott sá ga te gye le he tõ vé a Szel le mi Együtt mû -
kö dés Pá ri zsi Bi zott sá gá nak, hogy az egyes ál la mok szá má ra fenn tar tott köz pon ti 
bi zott sá go kon kí vül – de azok kal össze füg gés ben – olyan spe ci á lis bi zott sá go kat
hoz zon lét re, me lyek jog sze rû en kép vi sel he tik min den egyes ki sebb ség szel le mi
ér de ke it köz vet le nül a Szel le mi Együtt mû kö dés Pá ri zsi Bi zott sá ga elõtt, s ily mó -
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don köz vet le nül és hatékonyan járulhassanak hozzá a nemzetközi tudományos
munka sikeréhez.

2. A ki sebb sé gi saj tó fel ada tai
Az ötö dik Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus a leg me le geb ben üd vöz li a Ki sebb -
sé gi Új ság írók Eu ró pai Szö vet sé gé nek ala pí tá si szán dé kát. A kong resszus ki fe je -
zi meg gyõ zõ dé sét, hogy ez a szö vet ség a ki sebb sé gi új ság írók ér de ke i nek vé del -
mén és a ki sebb sé gi saj tó kö zös ér de ke i nek kép vi se le tén kí vül arra is hi va tott,
hogy ha té ko nyan köz re mû köd jék az eu ró pai né pek kö ze le dé sé nek elõ se gí té sé -
ben. A ki sebb sé gi új ság írók szö vet sé ge a né pek kö zöt ti in tel lek tu á lis meg ér tés
köz ve tí tõ esz kö zé vé vál hat, s azzá is kell válnia.

3. A nem zet kö zi szer ve ze tek nek a nem ze ti sé gi kér dés te rü le tén ki fej tett te vé -
keny sé ge
A kong resszus meg kö szö ni a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak a ki sebb sé gek iránt 
ta nú sí tott ér dek lõ dé sét és min de nek elõtt a ta va lyi, a ki sebb sé gek szá má ra kri ti kus 
év ben vég zett ki emel ke dõ mun ká ját. Ez a kö szö net ugyan úgy meg il le ti az In ter -
par la men tá ris Uni ót is.

A kong resszus fel szó lít min den cso por tot, hogy kö ves se fi gye lem mel azon in -
téz mé nyek mun ká ját, ame lyek a nem zet kö zi jog to vább fej lesz té sé vel fog lal koz -
nak. Egyút tal fel is kéri a cso por to kat, hogy mû köd je nek köz re e nem zet kö zi vagy 
he lyi egye sü le tek te vé keny sé gé ben, és hogy ki sebb sé ge ik kép vi se le té ben hoz za -
nak lét re olyan spe ci á lis bi zott sá go kat, me lyek tá mo gat ják a né pek kö zöt ti meg ér -
tést, és a né pek jo ga it szol gá ló nem zet kö zi jogi és egyéb nem zet kö zi szer ve ze te ket.

4. A nem ze ti sé gi tu do mány kér dé sei
Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus meg elé ge dés sel ér te sült azok ról az elõ ké -
szí tõ mun ká la tok ról, me lyek az eu ró pai nem ze ti sé gek sta tisz ti kai kéziköny-
vé nek ki adá sá ra irá nyul nak. A kong resszus kö szö ne tét nyil vá nít ja kol lé gánk -
nak, Estelrich úr nak ja vas la ta i ért, va la mint dr. Winkler, dr. Auerhan, dr. Zizek
pro fesszo rok nak ér té kes szak vé le mény ükért.

A kong resszus meg bíz za Vá laszt má nyát, hogy a Kong resszu son részt vevõ
nép cso port ok sta tisz ti kai szak em be re i nek se gít sé gé vel te gye vizs gá lat tár gyá vá
azo kat az alap el ve ket, me lyek alap ján a kézikönyv kiadásra kerül.

Egy intereurópai nem ze ti ség tu do má nyi in té zet ala pí tá sa

Az ál ta lá nos ér dek lõ dés, amit az eu ró pai nem ze ti sé gi moz ga lom nem csak a nem -
ze ti sé gek, ha nem a leg fõbb ál lam al ko tó né pek szé les kö ré ben is fel kel tett, va la -
mint azon kö rök bi zal ma, me lyek õszin te aka rat tal tö re ked nek a né pek és ál lamok 
bé kés együtt élé sé nek meg va ló sí tá sá ra, arra kö te le zi az eu ró pai nem ze ti sé gi kong -
resszust, hogy kez de mé nyez ze az eu ró pai nem ze ti sé gi moz ga lom ál tal fel ve tett
összes prob lé ma ala pos és va ló ság nak meg fe le lõ tisz tá zá sát.
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Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus ezért fel tét le nül szük sé ges nek tart ja egy 
össz eu ró pai nem ze ti ség tu do má nyi in té zet lét re ho zá sát. Meg van gyõ zõd ve ar ról,
hogy az a sok fél re ér tés, amely ma még a né pek kö zöt ti bi za lom út já ban áll, nem
annyi ra a rossz szán dék ra, mint in kább a nem ze ti sé gi prob lé ma lé nye gi alap ja i -
nak fél re ér té sé re és tisz tá zat lan sá gá ra ve zet he tõ vissza. A kong resszus re mé li,
hogy a nem ze ti ség tu do má nyi in té zet ér té kes mun kát vé gez majd a né pek és az ál -
la mok kö zöt ti vi szony vég le ges ren de zé se ér de ké ben az összes eu ró pai nép be vo -
ná sá val. Meg bíz za a Nemzetiségi Kongresszus Választmányát, hogy minden
eszközzel törekedjék az intézet mielõbbi megalapítására.

A szer ve zõ bi zott ság be szá mo ló ja

1. Fi gye lem be véve, hogy a kong resszus nak a nyil vá nos ság szá má ra meg kell
mu tat nia, hogy az el múlt tíz év ben mi ként vál to zott a ki sebb sé gek joga és hely ze -
te, fel szó lít ja a Vá laszt mányt, hogy a kö vet ke zõ kong resszus elõtt ad jon ki egy tá -
jé koz ta tót, ami bõl a cso por tok je len té sei alap ján – me lyek nek szak sze rû át te kin -
tést kell nyúj ta ni uk – lát ha tó vá vá lik az egyes nép cso port ok hely ze te.

2. Fel szó lí tunk min den cso por tot, hogy a Nép szö vet ség nek be nyúj tott be ad vá -
nya ik ból egy-egy pél dányt jut tas sa nak el a Tit kár ság ra, hogy itt ezek bõl az anya -
gok ból tel jes archívum létesüljön.

Ugyan így fel kér jük a cso por to kat, hogy jut tas sák el a Tit kár ság nak ha zá juk
par la ment jé ben el hang zott in ter pel lá ci ó i kat és in dít vá nya i kat, amennyi ben ezek
ki sebb sé gi kérdésre vonatkoznak.

Az ily mó don ren del ke zés re álló anyag ból min den kong resszu son egy ál ta lá -
nos át te kin tést kell nyúj ta ni a delegáltaknak.

3. A kong resszus õszin te kö szö ne tét fe je zi ki az El nök ség tag ja i nak és a
Kong resszus fõ tit ká rá nak az el múlt év ben ki fej tett te vé keny sé gé ért. A Kong -
resszus meg bíz za a dr. Wilfanból, prof. Kurcsinszkijbõl, dr. Levickijbõl,
Maspons i Anglasellbõl, Motzkin úr ból és dr. Szüllõbõl álló Vá laszt má nyát,
hogy az ez évi Kong resszus ha tá ro za ta it hajt sa vég re, és ké szít se elõ a Kong -
resszus kö vet ke zõ ülé sét. A kö vet ke zõ kon fe ren cia he lyét és idõ pont ját a Vá -
laszt mány ha tá roz za meg, mely nek tag jai az elõ ké szí tõ ülé se ken má sok kal kép -
vi sel tet he tik ma gu kat.

4. A kong resszus fel szó lít ja a Vá laszt mányt, hogy vizs gál ja meg a Tit kár sá got
és az an nak ki épí té sét érin tõ kér dé se ket, és te gye meg erre vo nat ko zó ja vas la ta it.

5. A szer ve zõ bi zott ság a fõ tit ká ri hi va tal mun ká já nak meg könnyí té se ér de ké -
ben szük sé ges nek tart ja, hogy az El nök ség mel lett min den év ben ala kul jon egy
pénz ügyi bizottság, melynek feladatai:

a) a fõ tit ká ri hi va tal szám adá sa i nak el len õr zé se,
b) a jövõ évi költ ség ve tés elõ ter jesz té se,
c) a vizs gá lat ered mé nye i nek a szer ve zõ bi zott ság elé tá rá sa, mely el fo gad ja a

fõ tit ká ri hi va tal gaz dál ko dá sát, és er rõl a kong resszust tá jé koz tat ja. E pénz ügyi
bi zott ság tag já ul az el múlt és a jövõ évre az öt leg na gyobb cso port nak egy-egy
tagot kell javasolnia.
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6. Mi vel a cso por to kat kép vi se lõ új ta gok fel vé tel ének még nin cse nek ki kris -
tá lyo so dott irány el vei, az El nök ség ma meg bíz ta a szer ve zõ bi zott sá got, hogy te -
gyen ezek re ja vas la tot. A ren del ke zés re álló idõ rö vid sé gé re való te kin tet tel csak
a kö vet ke zõ rö vid, alap ve tõ jel le gû ja vas la to kat te szi meg, me lyek a kö vet ke zõ
kongresszus kezdetéig részletes kidolgozást igényelnek.

a) A cso por tok azon kép vi se lõ i nek, akik ed dig nem vet tek részt a Kong resszu -
son és be akar nak lép ni, leg alább két hó nap pal a kon fe ren cia elõtt je lent kez ni ük
kell a Fõ tit ká ri Hi va tal nál, hogy an nak le he tõ sé ge le gyen a fel vé tel elõ fel té te le it
meg vizs gál ni, és a tel jes anya got az El nök ség, illetve a szervezõbizottság elé
terjeszteni.

b) A nem nem ze ti lis tán meg vá lasz tott kép vi se lõk ak kor nyer het nek fel vé telt,
ha iga zol ják, hogy a nem ze ti po li ti ka kér dé se i ben füg get le nek más nem ze ti cso -
por to su lá sok tól, és a ki sebb sé gi jogok érvényességét képviselik.

c) A kong resszus fel ké ri a Vá laszt mányt, hogy dol goz zon ki egy szer ve ze ti
sta tú tu mot, és ter jessze a kö vet ke zõ kong resszus elé.

7. Ki egé szí tés a fel vé tel elõ fel té te le i nek III.1 be kez dé sé hez.
Nem zár ja ki a Kong resszus ra tör té nõ fel vé telt az ál lam pol gá ri jo gok po li ti kai

okok ból tör té nõ fel füg gesz té se, vagy an nak le he tet len vol ta, hogy az adott sze -
mély saját országában éljen.

6. kong resszus (Genf, 1930. szep tem ber 3–6.)

1. A nem ze ti sé gek hely zet je len té se i bõl le von ha tó alap ve tõ kö vet kez te té sek
A kong resszus tu do má sul ve szi a részt vevõ nem ze ti ki sebb sé gi cso por tok hely -
ze té rõl szó ló be szá mo lók fõ tit kár ál tal elõ a dott vég kö vet kez te té se it, s a be szá mo -
lók alap ján meg ál la pít ja, hogy az egyes nem zet ki sebb sé gek hely ze te még min dig
nem ren de zett. Ez zel olyan hely zet állt elõ, mely el len té tek és konf lik tu sok for rá -
sát ké pe zi.

A kong resszus úgy ha tá ro zott, hogy biz to sí ta ni kell a be szá mo lók no vem ber
1-jé ig tör té nõ kiadását.

2. Eu ró pai egy ség tö rek vé sek és a nem ze ti sé gek ál lás fog la lá sa
A kong resszus el fo gad ta a kö vet ke zõ, Aristide Briandhoz írott le ve let:

Ke gyel mes Úr!

Mint az össze fo gás gon do la tá nak hor do zói és szol gái, akik min den tö rek vé sünk -
kel és cse le ke de tünk kel az eu ró pai kul tú ra meg õr zé sén és gya ra pí tá sán fá ra do -
zunk, a leg na gyobb fi gye lem mel ol vas tuk az Ön ha son ló alap ál lás ból szü le tett
me mo ran du mát. Ép pen az ál ta lunk kép vi selt eu ró pai nép cso port ok azok, me lyek
leg job ban ér de kel tek a béke biz to sí tá sá ban.

An nál na gyobb fáj da lom mal kell meg ál la pí ta nunk, hogy az Ön ál tal kez de mé -
nye zett lé pés alig ha ve zet az eu ró pai em be ri ség Ön ál tal és ál ta lunk is egy for mán
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óhaj tott meg bé ké lé sé hez. Az Ön el kép ze lé se ugyan is – túl zott egy ol da lú ság gal –
egye dül az ál la mok ban látja az európai társulás hordozóit.

An nak a sok mil lió em ber nek az ér de ké ben, akik szá má ra a népi kö zös ség dik -
tál ta egy ség tö rek vés nem tel je sül het egy kö zös ál la mi ság el éré sé ben, az eu ró pai
uni ó nak nem csak az ál la mok ra kell építenie, hanem a népekre is.

Ná lunk job ban sen ki sem ér té kel he ti egy olyan szer ve zet nagy elõ nye it, mely -
nek al ko tó mun ká ja élet re hív ná az eu ró pai uni ót. Mind azo nál tal nem sza bad,
hogy csak ar ról le gyen szó, hogy az ál la mok kö zött új hi dak épül je nek. Ma min -
de nek elõtt ar ról van szó, hogy a né pek kö zöt ti meg ér tés elõtt sza bad dá te gyük az
utat. En nek elsõ fel té te le, hogy min den eu ró pai em ber ön ma gá ért, és nem zet tár -
sa i val a leg szo ro sabb kap cso lat ban él hes sen. Min den el len ke zõ biz to sí tás el le né -
re az el nem ze ti et le ní tõ tö rek vé sek és a né pek egymásra találásának akadályozása
az államok belpolitikájának szilárd elemeit képezik.

Ezért sür gõs fel hí vás sal for du lunk Ex cel len ci ád hoz, aki a Nép szö vet ség ben a
meg bé ké lés és az eu ró pai meg egye zés lel kes szó szó ló ja, és aki el is me ri min den
nép élet hez való jo gát, hogy ki ma gas ló egyé ni sé gé nek tel jes sú lyá val száll jon
sík ra azért, hogy az össz eu ró pai élet kö zös ség irá nyá ba mu ta tó fej lõ dés ne egye -
dül a gaz da sá gi élet szük ség sze rû sé ge i re és az ál la mok ér de ke i re tá masz kod jék,
ha nem a leg fõbb igaz sá gos ság követelményeinek megfelelõen a népek közötti
együttmûködésre is.

Fo gad ja Ex cel len ci ád ki vá ló nagy ra be csü lé sün ket
a VI. Nem ze ti sé gi Kong resszus ne vé ben és meg bí zá sá ból:
a Kong resszus el nö ke

3. Az egyes eu ró pai né pek nép kö zös sé ge i nek meg szer ve zé sé hez ve ze tõ út
I. Az eu ró pai kul tú ra lé nye gé ben az eu ró pai né pek, mint jel leg ze tes, kü lön ál ló kö -
zös sé gek szel le mi éle té nek meg nyil vá nu lá sa.

Eu ró pa kul tú rá já nak gaz dag sá gát és fo lya ma tos meg úju lá sát el sõ sor ban a nép -
cso port ok kü lön bö zõ sé gé nek, a kö zöt tük ki ala ku ló köl csö nös kul tu rá lis rá ha tá -
sok nak, a né pek sa já tos sá ga i nak, va la mint az egyes né pek jel leg ze tes sé ge és az
eu ró pai em be ri ség kö zös kultúrkincse közötti ellentétnek és kiegyenlítõdésnek
köszönheti.

II. Az eu ró pai kul tú ra meg õr zé sé hez és tá mo ga tá sá hoz szük ség van arra, hogy
min den eu ró pai nép ápol has sa kul tu rá lis sa já tos sá ga it. Csak így já rul hat hoz zá
aka dály ta la nul, lé nye gé nek meg fe le lõ en eu ró pai kö zös kultúrkincséhez, és csak
így gaz da gít hat ja sa ját kul tú rá ját akár más népek, akár az európai közösség
kultúrkincsébõl.

III. A nem ze ti esz me dön tõ be fo lyást gya ko rol az egyes né pek és Eu ró pa kul -
tu rá lis fej lõ dé sé re. Eh hez nap ja ink ban nö vek võ erõ vel tár sul a nem zet kö zi össze -
tar to zás esz mé je. Ezen esz mék be fo lyá sa alatt Eu ró pa egyes né pe i nek, va la mint
az egész kon ti nens hely ze te sür ge tõ en veti fel egy olyan szer ve zet lét re jöt té nek
szük sé ges sé gét, amely tá mo gat ja és ko or di nál ja a né pek kul tu rá lis tevékenységét, 
valamint a nemzetközi kulturális együttmûködést.
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IV. A kong resszus a fen ti meg ál la pí tá sok nak meg fe le lõ en úgy véli, hogy en -
nek a szer ve zet nek a nép cso port ok ra, mint olya nok ra, te hát a né pek re, ezek tel jes -
sé gé re kell épül nie, po li ti kai hely ze tük re való tekintet nélkül.

V. A kong resszus üd vöz li, hogy egyes né pek nél már mu tat koz nak kez de mé -
nye zé sek egy ilyen szer ve zet fel ál lí tá sá ra. A kong resszus ki fe je zi ab bé li óha ját,
hogy min den eu ró pai nép hoz zon lét re egy ilyen össznemzeti, kul tu rá lis cé lo kat
maga elé tûzõ szer ve ze tet, és hogy a kor má nyok a nép cso port ok ilyen jel le gû
szervezeti összefogását ne akadályozzák.

VI. Az egyes nép cso port ok meg szer ve zé sé vel egy min den nép cso por tot fel -
öle lõ szer ve zet nek kel le ne lét re jön nie, hogy a va ló di egyen jo gú ság és köl csö nös
meg be csü lés szel le mé ben ter mé sze tes alap ra he lye zõd jék a né pek kul tu rá lis te vé -
keny sé ge és együtt mû kö dé se. Ez biz to sí ta ná a kis népek kulturális önállóságát és
fejlõdésük szabadságát.

Emel lett terv be le het ven ni a ro kon né pek köz ti szo ro sabb együtt mû kö dést is,
mely csak erõ sí te né a nem zet kö zi együttmûködést.

VII. A kong resszus nem be csü li le a füg get len nem zet ál la mok meg ala ku lá sá -
nak je len tõ sé gét Eu ró pa né pe i nek éle té ben, és hang sú lyoz za an nak szük ség sze rû -
ség ét, hogy a nép cso port ok min den egyes szer ve ze te ve gye fi gye lem be az ál la -
mok ér de ke it. Ugyan így lát ja azo kat a nagy ne héz sé ge ket is, ame lyek szem ben
áll nak az itt meg fo gal ma zott kö ve te lé sek meg va ló su lá sá val. Úgy véli azon ban,
hogy a nem ze ti sé gi elv, mely nek ha tár ki iga zí tás sal és új ál la mok élet re hí vá sá val
so ha sem le het tel je sen meg fe lel ni, a nép kö zös sé gek meg szer ve zé sé vel meg va ló sít -
ha tó – leg alább a kul tu rá lis kap cso la tok ban. Csak így lesz nek adot tak az eu ró pai
né pek meg bé ké lé sé nek és szo li da ri tá sá nak vég sõ fel tét elei, va la mint az eu ró pai ál -
la mok egye sü lé sé nek pszi cho ló gi ai elõ fel té te lei.

VIII. A kong resszus meg bíz za a Vá laszt mányt – me lyet egyút tal fel kér a kö -
vet ke zõ kong resszus elõ ké szí té sé re –, hogy fon tol ja meg és ösz tö nöz ze a több sé -
gi né pek kö ré bõl meg hí vott sze mé lyek kel való együtt mû kö dés kér dé sét, adott
eset ben a kong resszus vagy a Választmány keretei között.

7. kong resszus (Genf, 1931. au gusz tus 29–31.)

1. Az eu ró pai nem ze ti sé gek hely ze te
Az eu ró pai ál la mok szer ve zett nem ze ti ki sebb sé ge i nek VII. kong resszu sa tu do -
má sul vet te a nép cso port ok hely ze té rõl nyom ta tás ban meg je lent és szó ban is is -
mer te tett be szá mo ló kat. E be szá mo lók okoz ta mély be nyo más ha tá sá ra a kong -
resszus a kö vet ke zõ ket ál la pít ja meg:

A ki sebb ség vé de lem re kö te le zett ál la mok ban épp úgy hi ány zott és hi ány zik a
ki sebb sé gi prob lé mák iránt ta nú sí tott meg ér tés, mint azok ban – el te kint ve né hány 
ki vé tel tõl –, ame lyek nek nin cse nek ilyen jellegû kötelezettségeik.

Az ál la mok más nem ze ti sé gû pol gá ra i nak al kot má nyo san és nem zet kö zi jo gi -
lag biz to sí tott jo ga it semmibe veszik.
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Az ál lam pol gá ri egyen jo gú ság, a tör vény elõt ti egyen lõ ség, a kul tú ra sza bad -
sá ga majd nem min de nütt hi ány zik. Még az ál lam pol gár ság hoz való jog sem
biztosított.

A más nem ze ti sé gû ál lam pol gá ro kat a köz élet min den te rü le tén tu da to san
mel lõ zik és hát tér be szorítják.

Az asszi mi lá ci ós tö rek vé sek erõ seb bek, mint valaha.
Az ál lam sa ját pol gá ra i nak éle te és va gyo na el len olyan ül dö zé sek foly nak

rend õri és ka to nai ha tal mi esz kö zök kel, me lyek ál ta lá nos riadalmat keltettek.
Az elõ zõ kong resszu sok meg ál la pí tot ták:
A né pi ség tisz te le te el en ged he tet len elõ fel té te le az eu ró pai megbékélésnek.
A Nép szö vet ség egyik leg fon to sabb fel ada ta ezért, hogy a min den ki sebb ség re 

egy for mán ér vé nyes jog vé del met megteremtse.
A nem ze ti sé gek he te dik kong resszu sá nak azon ban meg kell ál la pí ta nia, hogy

még az élet és va gyon biz ton ság el len el kö ve tett leg sú lyo sabb tá ma dá sok ese tén
be nyúj tott pa na szok is olyan ke ze lés ben ré sze sül tek a Nép szö vet ség ré szé rõl,
amely meg ren dí ti a jog sé rel met szenvedõkben a védelembe vetett bizalmat.

A VII. Nem ze ti sé gi Kong resszus ezért a kö vet ke zõ ket ha tá roz za:
Meg bíz za az El nök sé get, hogy tár ja fel a Nép szö vet ség elõtt a hely zet ko -

moly sá gát, s min de nek elõtt hang sú lyoz za an nak szük sé ges sé gét, hogy az vál toz -
tas sa meg a ki sebb ség hez tar to zók élet be vá gó kér dé sek ben be adott panaszainak
tárgyalási módját.

2. A ki sebb sé gek ta pasz ta la tai az észt kul tu rá lis au to nó mi á ról a tör vény
fenn ál lá sá nak 6 éve alap ján
VII. Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus ér dek lõ dés sel fo gad ja az észt de le gál tak
be szá mo ló it, és az észt szak ér tõk vé le mé nyét a kul tu rá lis au to nó mia tör vény öt
éves al kal ma zá sá nak ked ve zõ ta pasz ta la ta i ról. A kong resszus ezek bõl a ma gya -
rá za tok ból azt a kö vet kez te tést von ja le, hogy a kul tu rá lis au to nó mi át Észt or szág
nép cso port jai épp úgy po zi tí van ér té ke lik, mint maga az észt ál lam, va la mint hogy 
a tör vény azt ered mé nyez te, hogy a kul tu rá lis kér dé sek ki ke rül tek a po li ti kai szfé -
rá ból, és hogy az a le he tõ ség, hogy a nép cso port ok kul tú rá ju kat sza ba don ápol -
has sák, ked ve zõ ha tást gya ko rolt az ál ta lá nos po li ti kai meg bé ké lés re és a né pek
egy más irán ti meg be csü lé sé re. A Nem ze ti sé gi Kong resszus a szak ér tõi vé le mé -
nyek alap ján szük sé ges nek lát ja, hogy a Nép szö vet ség meg vizs gál ja az Észt or szág -
ban be vált kul tu rá lis au to nó mia más eu ró pai ál la mok ra tör té nõ al kal ma zá sá nak le -
he tõ sé gét, és hogy meg te gye a szük sé ges lé pé se ket az észt or szá gi ta pasz ta la tok
fel hasz ná lá sá ra az össz eu ró pai nem ze ti sé gi prob lé ma meg ol dá sá ban.

3. Le sze re lés, biz ton ság és a nem ze ti sé gi kér dés meg ol dat lan vol ta
A le sze re lés nem va ló sít ha tó meg egy ide jû mo rá lis le sze re lés nél kül – ami nek el -
sõ sor ban a nem ze ti sé gi kér dés ki elé gí tõ meg ol dá sá ból kel le ne áll nia. Egye dül ez
a béke va ló di biz to sí té ka.
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4. Szer ve ze ti kér dé sek
1. A kong resszus leg me le gebb kö szö ne tét fe je zi ki az elõ ké szí tõ vá laszt mány tag -
ja i nak, kü lö nö sen a Kong resszus el nö ké nek és a fõ tit kár nak múlt évi te vé keny sé -
gü kért, min de nek elõtt a hely zet je len té sek meg je le né sé ért.

A Kong resszus meg bíz za Vá laszt má nyát, mely dr. Wilfan, prof. Kurcsinszkij,
dr. Levickij, Maspons i Anglasell, Motzkin, dr. Schiemann és dr. Szüllõ urak ból
áll, hogy az ez évi kong resszus ha tá ro za ta it hajt sák vég re, és a kö vet ke zõ ülést ké -
szít sék elõ. A kö vet ke zõ ülés he lyét és idõ pont ját a Vá laszt mány ha tá roz za meg,
mely nek tag jai az elõ ké szí tõ üléseken képviseltethetik magukat.

2. Mi u tán a pénz ügyi bi zott ság meg vizs gál ta a fõ tit kár el szá mo lá sát és je len -
tést tett a szer ve zõ bi zott ság nak, a fõ tit kár el szá mo lá sát el fo gad ták. A jövõ évi
költ ség ve té si elõ i rány zat ke re tei ugyan azok ma rad nak, mint ta valy, a cso por tok
anyagi hozzájárulása változatlan marad.

3. A fõ tit ká ri hi va tal fenn tar tá sa és az ügyek sza bály sze rû in té zé se csak ak kor
le het sé ges, ha a cso por tok hoz zá já ru lá su kat idõ ben be fi ze tik. Ha va la mely cso -
port a be fi ze tés sel még hát ra lék ban van, kérjük, tartozását mielõbb rendezze.

4. Nyil ván va ló vá vált an nak szük ség sze rû sé ge, hogy a már ta valy szük sé ges -
nek nyil vá ní tott szer ve ze ti sta tú tu mot egy kü lön erre a cél ra fel ál lí tott bi zott ság
ki dol goz za. A bi zott ság ba min den, azo nos nem ze ti sé gû ta gok ból álló cso port
egy-egy kép vi se lõt küld. A mun kát a bi zott ság nak 1931. de cem ber 31-ig kell be -
fe jez nie, és az el ké szült ter ve ze tet 1932. ja nu ár 15-ig el kell jut tat nia a Vá laszt -
mány nak és a nép cso port ok nak. A szer ve zõ bi zott ság idõ be ni össze hí vá sa az el -
nök fel ada ta. Ha 1932. áp ri lis 1-jé ig sen ki sem emel el le ne ki fo gást, ak kor a
szer ve ze ti sta tú tum el fo ga dott nak te kin ten dõ, és már a következõ kongresszusra
is érvényes. Végsõ megerõsítése a következõ kongresszuson történik.

5. Té zi sek: A nép kö zös sé gek meg szer ve zé se (gya kor la ti ta pasz ta la tok és
alap ve tõ ja vas la tok)
(vég sõ meg fo gal ma zás)
A kong resszus fel idé zi a ta va lyi kong resszus nak a nép kö zös sé gek meg szer ve zé -
sé re vo nat ko zó ha tá ro za tát és ki je len ti, hogy a szer ve zés nek a kö vet ke zõ alap el -
vek sze rint kell tör tén nie.

Elõ ször: A szer ve zet ki zá ró lag kul tu rá lis cé lo kat tûz het maga elé, és ki zá ró lag
kul tu rá lis fel ada to kat láthat el.

Má sod szor: A szer ve zet a nép nek csak azon ré sze it fog hat ja össze, me lyek az
adott nép kul tú rá ját sa ját nem ze ti kul tú rá juk nak is me rik el, és a nép kö zös ség hez
önként csatlakoznak.

Har mad szor: A nép kö zös ség szer ve ze té nek meg kell fe lel nie az adott né pi ség
sa já tos sá ga i nak és igé nye i nek, s azt adott eset ben hoz zá kell iga zí ta ni a né pen be -
lü li kü lönb sé gek hez is, kü lö nö sen az olya nok hoz, ame lyek a kü lön bö zõ ál la mok -
hoz való kerülés következményeként alakultak ki.

Ha egy nép kö zös ség több ál lam te rü le tén él, az ál lam ha tár ok ál tal el vá lasz tott ré -
szek kap cso la ta el sõ sor ban csak így ál lít ha tó tény le ge sen hely re. Eh hez el sõ sor ban az 
egyes ál la mok te rü le tén már meg lé võ, vagy majd csak ez után lét re ho zan dó, az ot ta ni
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tör vé nyek nek meg fe le lõ csúcs szer vek re kell tá masz kod ni. Tö re ked ni kell arra, hogy
a nép kö zös ség szer ve ze ti jel le gû szö vet ke zé se az ál lam ha tár okon túl is le gá lis for mát 
ölt sön, és hogy azt az érin tett ál la mok el is mer jék.

Ne gyed szer: A kong resszus kí vá na tos nak tart ja, hogy a nép cso port ok meg -
szer ve zé se min den eu ró pai nép nél mi ha ma rabb meg va ló sul jon, és ha csak le het -
sé ges, ez egy más köl csö nös el is me ré se és tá mo ga tá sa alap ján tör tén jék. Az egy -
ide jû ség és a köl csö nös ség meg te rem te né a bi za lom lég kör ét, és a leg jobb
biz to sí ték len ne min den vissza élés el len. Kü lö nö sen ott len ne ez üd vöz len dõ,
ahol a né pek a szom széd ál la mok ban fordítottan, kisebbségként és többségként
állnak szemben egymással.

Ötöd ször: A népközösségek meg szer ve zé sét elõ ké szí tõ és tá mo ga tó össznemzeti
jel le gû ren dez vé nye ket, in téz mé nye ket és in té ze te ket is úgy kell meg szer vez ni –
amennyi ben azok ki zá ró lag kul tu rá lis fel ada to kat lát nak el, és kul tu rá lis cé lo kat szol -
gál nak –, hogy azok tény legesen hoz zá fér he tõk le gye nek az egész nép szá má ra. A
nép kö zös sé gek nek meg kell va ló sí ta ni uk min den hon fi tár suk ál lam ha tár ok fe let ti 
egyen lõ sé gé nek alap elv ét. Min den össznemzeti ren dez vény nek, in téz mény nek
és in té zet nek ál lam pol gár ság ra való te kin tet nél kül azo nos fel té te lek mel lett nyit -
va kell áll nia az adott nép hez tar to zók elõtt. Eköz ben el kell ke rül ni min dent, ami
a más nem ze ti sé gû ál la mok ban élõ hon fi tár sa kat szem be ál lí ta ná az zal az ál lam -
mal, amely ben él nek, s amely re azok nak te kin tet tel kell len ni ük.

8. kong resszus (Bécs, 1932. jú ni us 29–jú li us 1.)

1. A nem ze ti sé gi jog alap el ve i nek ál ta lá nos ér vé nyes sé ge Eu ró pá ban
A Szö vet sé ges és Tár sult Fõ ha tal mak Leg fel sõ Ta ná csá nak ún. Cle men ceau -le -
vél né ven is mert té vált ál lás fog la lá sa a ki sebb sé gek azon jo gát, hogy nem ze ti sa -
já tos sá ga i kat és kul tú rá ju kat egy más nem ze ti sé gû ál la mon be lül meg õriz zék, a
la kos ság alap ve tõ jo gá nak is me ri el min den ci vi li zált ál lam ban. E jo gok ko di fi ká -
lá sát, mint az egyes ál la mok ra vo nat ko zó kö te le zett sé get nem ki vé te les eset nek
te kin ti, ha nem az eu ró pai ci vi li zá ció ezen alap já nak al kal ma zá sá nak. Ez a jogi
alap elv nem csak azok ra néz ve kö te le zõ ér vé nyû, akik re ezt a kö te le zett sé get nyo -
ma té ko san ki szab ták, ha nem azok ra is, akik vál lal ták azt a még na gyobb kö te le -
zett sé get, hogy ezek nek a jo gok nak ga ran tá lói legyenek.

A va ló ság ezek kel a gon do la tok kal és szán dé kok kal el len ke zõ irány ba ha ladt.
Azok az ál la mok, ame lye ket nem kö te lez tek hang sú lyo zot tan a ki sebb ség vé -

de lem re, mert azok azt ma gá tól ér te tõ dõ nek nyil vá ní tot ták, a kodifikációs kö te le -
zett ség aló li men tes sé gü ket úgy ér tel mez ték, hogy men te sek a mo rá lis kö te le zett -
ség alól is. A véd te len eu ró pai ki sebb sé gek szo mo rú sor sa is ko la pél dá ja an nak,
ho gyan tér vissza az a már ré gen el tûnt nek hitt szem lé let, hogy az erõ sebb népnek
joga van más népek jogfosztására és elnemzetietlenítésére.

Azok az ál la mok és né pek azon ban, me lye ket szer zõ dés ben kö te lez tek a ki -
sebb sé gi jo gok el is me ré sé re, ezt a kö te le zett sé get – té ve sen – nem egy ál ta lá nos
ér vé nyû jogi alap elv prok la má lá sa ként fog ják fel, ha nem egy egy ol da lú an rá juk
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kényszerített, ezért õket deg ra dá ló szol ga lom ként, egy, a ki sebb sé gek re vo nat ko -
zó ki vé te les jog ként, mely nek al kal ma zá sa szá muk ra kor lá to zó ér tel me mi att el -
len szen ves, és ame lyet szá muk ra ide gen és el len sé ges szer ve ze tek kény sze rí te nek
rá juk. Így az tán a Nép szö vet ség ál tal ga ran tált jo go kat, ame lye ket biz to sí ta ni uk
kel le ne, kor lá toz zák, s gyak ran fi gye lem be sem ve szik.

A vé dett és a nem vé dett ki sebb sé gek, a szer zõ dés ben kö te le zett és a szer zõ -
dés ben nem kö te le zett ál la mok kö zöt ti ilyen jel le gû kü lönb ség té tel szem ben áll
az zal a szel lem mel és szán dék kal, amely ben a ki sebb ség vé de lem prok la má lá sa
tör tént. Ez ál lan dó jog ta lan sá gok, va la mint az eu ró pai tér ség (mely ben ezek a ki -
sebb sé gek élnek) állandó nyugtalanságának forrása lett.

Ezért az eu ró pai nem ze ti sé gek kong resszu sa, amely csak eu ró pai nem ze ti sé -
gek bõl áll, és amely az ál ta la kép vi selt alap el vek ál ta lá nos ér vé nyes sé gé nek el is -
me ré sé ben csak az eu ró pai vi szo nyok te kin te té ben tart ja ma gát kom pe tens nek,
kö ve te li, hogy a sért he tet len, már ko di fi kált ki sebb sé gi jo gok to vább fej lesz té se -
ként va ló sít sák meg az ere de ti el kép ze lé se ket a nem ze ti ki sebb sé gek vé del mét
biz to sí tó elv nek az összes eu ró pai ál lam jog rend szer ében való rög zí té sé vel. A
kong resszus ezt, mint az Eu ró pa meg bé ké lé sé hez ve ze tõ út egyik esz kö zét kö ve -
te li. A kong resszus el ér ke zett nek lát ja az idõt arra, hogy az Eu ró pa nem ze ti kul tú rá i -
nak so ka sá ga és sok fé le sé ge el le né re is vi szony lag egy sze rû kép le tû nem ze ti sé gi
prob lé mát kö zös erõ fe szí tés sel meg old ják.

E cél el éré sé hez a kong resszus az egyik esz közt az eu ró pai ál la mok nem zet kö -
zi meg ál la po dá sá ban lát ja, amely ben az egyez ményt alá írók és az újon nan be lé -
põk szá má ra rög zí tik – a részt ve võk ön kén tes csat la ko zá sa mel lett – a nem ze ti ki -
sebb sé gek alapjogainak általánosan kötelezõ erejét.

Egy ilyen szer zõ dés nek azon eu ró pai ál la mok kez de mé nye zé sé bõl kell ki in -
dul nia, ame lyek fel is mer ték a meg ol dás po li ti kai szük ség sze rû ség ét és mo rá lis
je len tõ sé gét, és az Eu ró pa sor sá ért ér zett, rá juk ne he ze dõ fe le lõs ség tu da tá ban a
nem zet ki sebb sé gi cso por tok nem ze ti-kul tu rá lis fej lõ dé si sza bad sá gá nak vé del -
mé vel ke re sik a nem ze ti sé gi prob lé ma igazságos megoldását és a nemzetiségek
teljes állampolgári egyenlõségét.

A kong resszus õket, né pe i ket, ál lam fér fi a i kat szó lít ja fel, hogy kez de mé nyez -
zék egy ilyen jel le gû nem zet kö zi egyez mény megkötését.

A kong resszus meg bíz za az ügy ve ze tõ Vá laszt mányt, hogy ezt a ha tá ro za tot hoz -
za tu do má sá ra min den eu ró pai ál lam kor má nyá nak és a Nép szö vet ség Ta ná csá nak.

2. A nép cso port ok jo ga i nak el is me ré se az egy ház mû kö dé sé ben
A nyol ca dik Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus az egy há zak meg hí vott kép vi se -
lõi ál tal tar tott re fe rá tu mok meg hall ga tá sa után nagy elé ge dett ség gel ál la pít ja
meg, hogy moz gal munk né pi ség meg õr zé sé re és sza bad fej lesz té sé re irá nyu ló
alap ve tõ kö ve te lé sei össz hang ban van nak az egy há zak ta na i val és alap el ve i vel.

A kong resszust elé ge dett ség gel töl ti el, hogy az egy há zak mû kö dé se év szá -
zad ok óta a né pi ség re épül, és hogy a val lá si igé nyek hí võk nyel vén tör té nõ ki elé -
gí té se szent jog nak számított, és számít ma is.
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A kong resszus meg ál la pít ja, hogy e ta nok kal és tra dí ci ók kal szem ben Eu ró pa
kü lön bö zõ te rü le te in kí sér le tek tör tén tek arra, hogy az egy há zak mû kö dé sét az
egyes nem ze ti sé gek ká rá ra be fo lyá sol ják, és hogy az egy há zi in téz mé nyek kel –
el nem ze ti et le ní tés re felhasználva õket – visszaéljenek.

A kong resszus eze ket a pró bál ko zá so kat, ame lyek az egy há zak né pe ket össze -
kö tõ be fo lyá sát kí ván ják alá ás ni – kü lö nö sen egy olyan kor ban, mi kor az ag -
resszív na ci o na liz mus a vi lág bé ké jét ve szé lyez te ti – rend kí vül kár té kony nak
tartja, és a legélesebben elítéli.

A kong resszus az zal a fel hí vás sal for dul az egy há zak hoz, hogy tá mo gas sák, és 
hat ha tó san se gít sék a ki sebb sé gek ter mé sze tes jo ga it sa ját mû kö dé si kö rük ben és
min de nütt, ahol arra módjuk van.

3. A Nép szö vet ség te vé keny sé gé nek ered mé nyei a ki sebb sé gi pa na szok te rü -
le tén, az el já rás rend ben tör tént mad ri di vál toz ta tá sok el fo ga dá sa óta

A.
A nyol ca dik Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus a leg nyo ma té ko sab ban meg is -
mét li azon meg ál la pí tá sát, hogy a Nép szö vet ség nek ga ran cia vál la lá sá ból kö vet -
ke zõ kö te le zett sé ge i nek va ló di tel je sí té sé hez szük sé ge van egy ál lan dó ki sebb sé -
gi bi zott ság ra, amely nem csak hogy meg szün tet het né a Nép szö vet ség Ta ná csa
elõt ti el já rás mai sú lyos hi á nyos sá ga it, ha nem az egyes ki sebb sé gek hely ze té rõl
szó ló in for má ci ók fo lya ma tos gyûj té sé vel össze ál lít hat ná a szük sé ges anya got
olyan mód sze res be szá mo lók hoz is, ame lyek – egy ed dig még nem al kal ma zott
for má ban – min den év ben el han goz hat ná nak a nép szö vet sé gi köz gyû lé sen, vagy
akár a Ta nács ban is. A kong resszus to váb bá megállapítja:

a) A Nép szö vet ség Ta ná csa elõt ti el já rás je len leg a kö vet ke zõ hi á nyos sá gok -
ban szenved:

1. a pa na szok tár gya lá sá nak ha lo ga tá sa, a ha tár idõk nek a kor má nyok ál tal tör -
té nõ be nem tar tá sa, az el na po lá sok ra való haj lan dó ság, az eb bõl ke let ke zõ idõ -
vesz te ség, az, hogy a kor má nyok a Hár mas Bi zott ság meg ke re sé sé re általában
csak nagyon késõn válaszolnak;

2. a Hár mas Bi zott ság Ta nács nak tett ja vas la ta it nem hoz zák nyil vá nos ság ra;
3. az ügy elõ adó ja a je len té sé hez szük sé ges anya got gyak ran csak az utol só

pil la nat ban kap ja meg, és így a Ta nács ülé se elõtt sem sa ját maga, sem a Ta nács
tag jai nem tá jé ko zód hat nak megfelelõen;

4. a Hár mas Bi zott ság je len té sé ben sze rep lõ in for má ci ók csak ma gá ból a pe tí -
ci ó ból és az érin tett kor má nyok vá la sza i ból szár maz nak, és nem min den Hár mas
Bi zott ság hoz be ér ke zõ in for má ci ót juttatnak el a Tanácshoz is;

5. a Hár mas Bi zott sá gok össze ál lí tá sa gyak ran tisz tán gé pi e sen tör té nik, és
nem szá mol elég gé az egyes ál la mok kép vi se lõ i nek a be pa na szolt ál lam mal
szem be ni politikai elfogultságával;

6. a kér vé nye zõk tény le ges hely ze té rõl és az ál ta luk be ter jesz tett ese tek rõl a
Tit kár ság tá jé ko zott sá ga tel je sen elég te len, és ezért a Tit kár ság me mo ran du ma it,
me lyek a pe tí ci ók ról való dön tés nél mérv adók – mi vel a Hár mas Bi zott sá gok sok
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tag já nak sem mi lyen más tá jé ko zó dá si le he tõ sé ge nincs – elégtelen ismeretek
alapján állítják össze;

7. a Ta nács ál tal ho zott ha tá ro za tok egy han gú meg ho za ta lá nak szük ség sze rû -
sé gé bõl kö vet ke zõ hi á nyos sá gok ki éle zõd nek az ál tal, hogy az ügy elõ adó já nak
je len té se nem a tény ál lás ob jek tív is mer te té se, ha nem a leg jobb eset ben is az érin -
tett kor má nyok meg hall ga tá sa utáni kompromisszumos megoldás keresése;

és hogy vé gül:
b) a len gyel és a töb bi ha son ló ki sebb ség vé del mi szer zõ dés 12. cik ké nek 1. be -

kez dé se a Nép szö vet ség nek ál ta lá nos ga ran cia nyúj tá si kö te le zett sé get ír elõ,
mely azt fo lya ma tos in for má ció gyûj tés re kény sze rí ti azért, hogy azo kat meg vi -
tas sák, és hogy ez zel meg könnyít sék a Ta nács tag ja i nak azt, hogy él je nek a 12.
cikk 2. bekezdése által biztosított kezdeményezési jogukkal.

B.
A kong resszus a tény le ges hely zet nek meg fe le lõ en nagy nyo ma ték kal hív ja fel a
Nép szö vet ség Ta ná csá nak fi gyel mét a több sé gi né pek aka ra tá ból tör té nõ azon
ese mé nyek re, me lyek a ki sebb sé gi né pek gaz da sá gi és szo ci á lis élet fel tét ele i nek
alá ásá sá ra, és a ki sebb ség hez tar to zók nak – kü lö nö sen az ál lam igaz ga tás szer vei
ál tal gya ko rolt erõ szak ré vén – a gaz da sá gi élet min den te rü le tén való hát tér be
szo rí tá sá ra irá nyul nak.

A ki sebb sé gek re le sel ke dõ ve szé lyek az el vi sel he tet len sé gig fo ko zód nak az ál tal,
hogy a gaz da sá gi vál ság kö vet kez té ben lét re jött vi szo nyo kat arra hasz nál ják fel, hogy 
a ki sebb sé gi né pe ket a több sé gi né pek ked vé ért, a lep le zet len ki sa já tí tá sok tól sem
vissza ri ad va gaz da sá gi po zí ci ó ik ból terv sze rû en ki szo rít sák. Az ilyen gaz da ság po li -
ti ka il lu zó ri kus sá te szi az ál la mon be lü li és az egyes ál la mok kö zöt ti együtt mû kö -
dés hez fû zött re mé nye ket, és a mai ka taszt ro fá lis ten den ci át csak to vább erõ sí ti.

C.
A ki sebb sé gi kong resszus Tit kár sá ga fel ké re tik, hogy gyûjt sön anya go kat ar ról,
hogy a nem ze ti ki sebb sé ge ket a több sé gi né pek ál tal ki fej tett el nyo mó gaz da sá gi
in téz ke dé sek eg zisz ten ci á juk ban mennyi re ká ro sí tot ták meg, és mennyi re fe nye -
ge tik még ma is. A Tit kár ság fel ké re tik, hogy ezt az anya got fel dol go zás után a
jövõ év ben ter jessze a ki sebb sé gi kong resszus elé.

4. Tu do má nyos ku ta tás és nem ze ti sé gi po li ti ka
A kong resszus meg ál la pít ja, hogy a nem ze ti sé gi kér dés Eu ró pa bé ké jét szol gá ló
meg ol dá sát nem min dig a nem ze tek gyû löl kö dé se és rossz aka ra ta aka dá lyoz za,
ha nem je len tõs mér ték ben a té ves el kép ze lé sek, a nem ze ti erõk lé nye gé nek, eu ró -
pai hely ze té nek és tö rek vé se i nek nem kel lõ is me re te is. A kong resszus nak az a
vé le mé nye, hogy a nem zet szo ci o ló gi ai prob lé ma kör tu do má nyos igé nyû, ob jek -
tív és szisz te ma ti kus vizs gá la ta rend kí vül nagy szol gá la tot te het ne a nem zet sé gi
kér dés meg ol dá sá nak, és ez zel az eu ró pai béke ügyének is.

Bár a kong resszus há lá san el is me ri az adott, tu do má nyos prob lé ma rész te rü le -
te i vel fog lal ko zó in té ze tek mun ká ját és egyé ni ku ta tá si ered mé nye it, meg ál la pít -
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ja, hogy az Eu ró pát egy év szá za da irá nyí tó erõk rõl je len pil la nat ban – kü lö nö sen
szo ci o ló gi ai té ren – nincs meg fe le lõ el mé le ti és min de nek elõtt gya kor la ti ké -
pünk. A kong resszus a szo ci o ló gia, a jog, a tör té ne lem, a pszi cho ló gia és a pe da gó -
gia érin tett te rü le te i nek kép vi se lõ i hez for dul, és fel ké ri õket, hogy a mai Eu ró pa tár -
sa dal mi alap ja i nak ener gi kus ku ta tá sá val to vább ra is se gít sék a kong resszust ab bé li 
tö rek vé sé ben, hogy meg ta lál ja azo kat az uta kat, ame lyek le he tõ vé te szik a jó -
szom szé di vi szonyt Eu ró pa szo ci o ló gi ai éle té nek hor do zói kö zött.

A kong resszus eb ben az össze füg gés ben em lé kez tet sa ját ko ráb bi ha tá ro za -
tá ra, me lyet egy, a nem ze ti sé gi prob lé ma min den te rü le tét át fo gó ku ta tás és
együtt mû kö dés köz pont já ul szol gá ló nem ze ti ség szo ci o ló gi ai in té zet ala pí tá sá -
nak szük sé ges sé gé rõl hozott.

5. Szer ve ze ti kér dé sek
1. A kong resszus meg kö szö ni a vég re haj tó vá laszt mány tag ja i nak, kü lö nö sen az
el nök és a fõ tit kár urak nak múlt évi te vé keny sé güket, és nagy meg elé ge dés sel
nyug táz za, hogy idén a ne héz sé gek el le né re si ke rült ki egé szí te ni a ta valy ki adott
hely zet je len té se ket.

2. A kong resszus meg bíz za a vég re haj tó vá laszt mányt, mely nek tag jai dr.
Wilfan, prof. Kurcsinszkij, dr. Levickij, Maspons i Anglasell, Motzkin, dr.
Schiemann és Szüllõ urak, hogy az ez évi kong resszu si ha tá ro za to kat hajt sa vég -
re, és a kö vet ke zõ kon fe ren ci át ké szít se elõ. A kö vet ke zõ kon fe ren cia he lyét és
idõ pont ját a vég re haj tó bi zott ság ha tá roz za meg, mely nek tag jai az elõkészítõ
üléseken képviseltethetik magukat.

3. A pénz ügyi bi zott ság, mely be a ka ta lán, a né met, a zsi dó, a szláv és a ma -
gyar cso por tok egy-egy kép vi se lõt de le gál nak, a fõ tit kár el szá mo lá sát meg vizs -
gál ta, és ar ról je len tést tett a szer ve zõ bi zott ság nak. A fõ tit kár el szá mo lá sát el fo -
gad ták. A jövõ évi költ ség ve té si elõ i rány zat ke re tei ugyan azok ma rad nak, mint
ta valy.

4. A jövõ év ben is vál to zat la nul ma ra dó pénz ügyi hoz zá já ru lá sok kér dé se ag go -
da lom mal töl ti el a pénz ügyi bi zott sá got, mi vel két cso port je len té keny összeg gel
ma radt hát ra lék ban, s ezért a fõ tit ká ri hi va tal fenn tar tá sa rend kí vü li ne héz sé gek be
üt kö zik. A két cso port fi gyel mét hang sú lyo san fel hív juk a de fi cit meg szün te té sé re,
és egyút tal nyo ma ték kal ké rünk min den cso por tot, hogy kong resszu sunk ér de ké -
ben gon dos kod ja nak róla, hogy pénz ügyi hoz zá já ru lá suk idõ ben el jus son a fõ tit ká ri 
hi va tal ba.

5. A pro vi zó ri kus alap sza bály 8. §-ának meg fe le lõ en a szer ve zõ bi zott ság el -
nö ké nek eb ben az év ben is fel ada ta lesz, hogy az egyes cso por tok kal a szük sé ges
esz kö zök biz to sí tá sa ér de ké ben felvegye a kapcsolatot.

6. Az el múlt év ben szük sé ges nek nyil vá ní tott szer ve ze ti sta tú tum nak el ké szült 
egy ide ig le nes vál to za ta, amely azon ban még to váb bi rész le tes ki dol go zást igé -
nyel. Fel kér jük kong resszu sunk el nö két, hogy a fen ti alap sza bály-ter ve zet és az
eh hez be nyúj tott szá mos vé le mény alap ján ké szít sen el egy új ter ve ze tet, és azt az 
újbóli állásfoglalás végett juttassa el a tagokhoz.
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Kí vá na tos, hogy azok a cso por tok, me lyek az alap sza bály-ter ve zet tel kap cso -
lat ban még nem nyil vá ní tot tak vé le ményt, vé le mé nyü ket és kí ván sá ga i kat ez év
ok tó ber 1-jé ig juttassák el az elnök úrnak.

7. A fo lya ma to san mû kö dõ gen fi iro da meg nyi tá sát az ál ta lá nos gaz da sá gi
hely zet mi att eb ben az év ben sem le he tett meg va ló sí ta ni. En nek el le né re szük sé -
ges, hogy a Nép szö vet ség hez be nyúj tott pe tí ci ók mi att leg alább a fõ tit ká ri hi va tal
fo lya ma to san mû köd jék, és még egy szer meg ké rünk min den cso por tot, hogy
min den eset ben gon dos kod jék a má so la tok fõ tit ká ri hi va tal hoz tör té nõ el jut ta -
tá sá ról.

8. Dr. Ammende fõ tit kár ja vas la tá nak meg fe le lõ en lét re kell hoz ni egy olyan,
a pe tí ci ók kér dé sé vel fog lal ko zó ál lan dó bi zott sá got, amely be min den, a kér dés -
ben ér de kelt cso port el kül de né kép vi se lõ it. E bi zott ság összehívása az elnök
feladata.

9. kong resszus (Bern, 1933. szep tem ber 16–19.)

1. Nem ze ti disszi mi lá ció és a nem ze ti sé gi jo gok
A kong resszus meg ál la pít ja: a nem ze ti disszi mi lá ció be ve ze té se és vég re haj tá sa
ese tén érin tet le nül kell ma rad ni uk mind azon sza bad sá gok nak és jo gok nak, ame -
lyek mel lett az Eu ró pai Nem ze ti sé gek Kong resszu sa fenn ál lá sa óta nyi lat ko za ta i -
ban és ha tá ro za ta i ban ál lást fog lalt.

2. Val lás és anya nyelv
Az Eu ró pai Nem ze ti sé gek IX. Kong resszu sa az zal a fel hí vás sal for dul a ke resz -
tyén egy há zak leg fel sõ ve ze té sé hez, hogy azok ren del kez ze nek ab ban a te kin tet -
ben, hogy az ál ta luk el is mert és tör té ne tük fo lya mán min den kor kö ve tett alap el -
vek nek meg fe le lõ en a hí võk anya nyelv ükön való val lá sos gon do zá sa min den
ál lam ban és min den ki sebb ség re vo nat ko zó an a gya kor lat ban is meg va ló sul jon.

A ke resz tyén egy há zak leg fel sõ ve ze té se i tõl a nem ze ti ki sebb sé gek nem csak
azt vár ják el, hogy szer ve ik nek tilt sák meg a hí vek el nem ze ti et le ní té sé ben való
akár köz ve tett, akár köz vet len, akár ak tív, akár passzív rész vé telt, ha nem azt is,
hogy a ki sebb sé gi jo gok nak az egy há zi élet ben való eré lyes, rész le tek be menõ
szabályozásával mutassanak példát az államoknak.

A nem ze ti ki sebb sé gek egyi de jû leg arra ké rik az egy há za kat, hogy er köl csi vo -
nat ko zá sa it il le tõ en az egy há zi il le té kes ség te rü le tén kí vül is fog lal ja nak ál lást ko runk 
egyik leg na gyobb és leg vég ze te sebb át ká val, az el nem ze ti et le ní tés sel szem ben.

3. A te rü le ti ön kor mány zat
Az Eu ró pai Nem ze ti sé gek IX. Kong resszu sa em lé kez tet arra az elsõ kong resszus
ál tal meg fo gal ma zott kö ve te lés re, mely sze rint Eu ró pa azon ál la ma i ban, ame -
lyek ben más nem zet ki sebb sé gi cso por tok is él nek, min den nép cso port jo go sult
le gyen kü lön le ges vi szo nya i nak fi gye lem be vé te lé vel akár te rü le ti, akár sze mé lyi
ala pú ön kor mány zat ba szer ve zet ten né pi sé gét ápol ni és fej lesz te ni.
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Egy ál lam te rü le té nek azon ré sze in, ame lye ken a más nem ze ti sé gû la kos ság
zárt egy ség ben te le pült, a népi és az ál lam pol gá ri lét szem pont já ból a te rü le ti ön -
kor mány zat a megfelelõ megoldás.

A kong resszus meg ál la pít ja, hogy azok kal a csak vélt hát rá nyok kal szem ben,
ame lyek az ál lam egé szé re a te rü le ti ön kor mány zat meg va ló su lá sá ból szár maz -
hat nak, nem túl drá gák azok az össze ha son lít ha tat la nul na gyobb elõ nyök, ame lyek
a te rü le ti ön kor mány zat ré vén el ér he tik egy ál lam kü lön bö zõ nem ze ti sé gû te rü le te i -
nek meg nyug ta tá sát és kul tu rá lis, gaz da sá gi, va la mint szo ci á lis fej lõ dé sét.

A kong resszus is mé tel ten kö ve te li a te rü le ti ön kor mány za tot mind azon te rü le -
tek ré szé re, ahol a nem ze ti sé gek zárt egy ség ben él nek, és til ta ko zik min den
olyan erre vo nat ko zó ha lo ga tás vagy kor lá to zás el len, amely ál lam jo gi vagy
nem zet kö zi jogi kö te le zett sé ge ket sért.

4. A Nép szö vet ség mû kö dé se az el múlt év ben
A kong resszus tu do má sul ve szi a Nép szö vet ség ta va lyi mû kö dé sé rõl szó ló je len -
té se ket, és meg ál la pít ja, hogy nincs oka re vi de ál ni azon ha tá ro za ta it, me lyek fõ -
leg a pa nasz el já rás ja ví tá sát kö ve tel ték és a Nép szö vet ség te vé keny sé ge fe lett
gya ko rol tak kri ti kát.

5. Az orosz éhín ség rõl
A Szov jet uni ó ban az em be re ket val lá si, népi ho va tar to zás tól füg get le nül az or -
szág egész te rü le tén, de kü lö nö sen Uk raj ná ban, ször nyû éhín ség sújt ja. Eu ró pá -
nak az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus ban egye sült nép cso port jai és kö zü lük
is kü lö nö sen azok, akik nek nép tár sai él nek a Szov jet uni ó ban, kö szö ne tü ket és ro -
kon szen vü ket fe je zik ki azok nak, akik mint õe mi nen ci á ja Bécs kar di ná lis ér se ke
és az Egy há zi Se gít ség nyúj tás Szö vet sé gé ben meg szer ve zett evan gé li kus és gö -
rög ka to li kus egy há zak az el múlt na pok ban fel hí vást tet tek köz zé a fen ti te rü le te -
ken hal dok ló em be rek egy há zak és nem ze tek fe let ti meg se gí té sé re. Úgy gon dol -
ják, hogy te kin tet tel a té len vár ha tó an to vább fo ko zó dó éhín ség re, a se gít ség nyúj tás 
tá mo ga tá sa a vi lág köz vé le mény ének alap ve tõ er köl csi kö te les sé ge. Üd vöz lik a
Nem ze ti sé gi Kong resszus fõ tit ká rá nak em lék irat ban meg fo gal ma zott, e kér dés re
vo nat ko zó konk rét ja vas la ta it, és ki je len tik, hogy az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong -
resszus kö rei min den tõ lük tel he tõt meg tesz nek azért, hogy a se gít ség nyúj tást õk
is tá mo gas sák.

10. kong resszus (Bern, 1934. szep tem ber 4–6.)

1. Az eu ró pai nem ze ti sé gek tíz éves együtt mû kö dé se
Az Eu ró pai Nem ze ti sé gek X. Kong resszu sa nyo ma té ko san hang sú lyoz za a már
az 1925-ös elsõ kong resszu son is meg fo gal ma zott kö ve te lé sét, amely min den
egyes nép cso port adott or szá gon be lü li nem ze ti-kul tu rá lis sza bad sá gá nak meg va -
ló su lá sá ra vo nat ko zik. Az össze gyûlt de le gál tak szi lár dan ki tar ta nak azon vé le -
mé nyük mel lett, hogy csak en nek az elv nek a meg va ló sí tá sá val te remt he tõ meg a
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kü lön bö zõ né pek bé kés együtt élé se az eu ró pai ál la mok ke re tei kö zött. Az eu ró pai 
nem ze ti sé gek kép vi se lõi is mé tel ten rá mu tat nak arra, hogy a né pek kö zöt ti gyû lö -
let, konf lik tu sok, sõt ma guk a há bo rús össze üt kö zé sek is leg több ször meg nem ol -
dott nem ze ti sé gi prob lé mák ból ke let kez nek. A nap ról nap ra nö vek võ el len té tek
lát tán az eu ró pai nem ze ti sé gek X. kong resszu sa fel eme li óvó hang ját. Ma épp úgy 
hang sú lyoz ni kell, mint 10 év vel ez elõtt, hogy a né pek kö zöt ti béke elõ fel té te le a
nem ze tek kö zöt ti ki egye zés. Épp, mert egy el jö ven dõ há bo rú a nem ze ti sé ge ket
érin te né a leg sú lyo sab ban, de le gált ja ik fel jo go sít va ér zik ma gu kat an nak ki nyil -
vá ní tá sá ra, hogy ere jük höz ké pest, épp úgy, mint ed dig, ez után is min dent el fog -
nak kö vet ni a nem ze ti sé gek jo gos kö ve te lé se i nek tel je sí té se ér de ké ben, hogy ez -
zel meg aka dá lyoz zák egy új há bo rú ki tö ré sét az európai kontinensen.

2. A Szov jet uni ó ban éhe zõk meg se gí té sé nek kér dé sé hez
Ami kor a ki len ce dik Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus fel emel te sza vát, hogy
fel hív jon a Szov jet uni ó ban éh ha lál lal fe nye ge tett, leg kü lön bö zõbb népi ho va tar -
to zá sú em be rek meg se gí té sé re, a tö me ges ha lá lo zás té nyét több ol dal ról cá fol ták.
Ma min den ki, aki be te kin tést nyert a szov jet uni ó be li vi szo nyok ba, egyet ért ab -
ban, hogy az éhen halt ál do za tok szá ma egye dül az 1933-as év ben el ér te a több
mil li ót. A hi va ta los moszk vai szer vek je len té sei el le né re, me lyek, szem ben a ta -
va lyi év vel, be szá mol nak ar ról, hogy a ter més egy ré sze szov jet Uk raj ná ban és a
Szov jet unió más te rü le te in az aszály kö vet kez té ben tönk re ment, megint csak két -
ség be von ják az em be rek mil li ó it és mil li ó it fe nye ge tõ éh ha lál ve szé lyét. Ilyen
kö rül mé nyek kö zött a ti ze dik Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus, mint olyan
nem ze ti sé gek kö zös sé ge, ame lyek nek nép tár sai él nek a Szov jet uni ó ban, kö te les -
sé gé nek tart ja, hogy is mét fel emel je sza vát, és sür gõs ké rés sel for dul jon a vi lág
né pe i hez a Szov jet uni ó ban éh ha lál lal fe nye ge tett leg kü lön bö zõbb nem ze ti sé gû
em be rek meg se gí té se ér de ké ben. A kong resszus eb ben az össze füg gés ben utal a
can ter bu ryi ér sek és Innitzer kar di ná lis, bé csi ér sek, va la mint azon val lá sok kép -
vi se lõ i nek ne mes lel kû fel hí vá sá ra, akik ezek hez a fel hí vá sok hoz csat la koz tak. A
kong resszus a can ter bu ryi ér sek ér ve i nek szel le mé ben, az em be ri össze tar to zás
ér zé sé nek je gyé ben fel jo go sít va érzi ma gát arra, és kö te les sé gé nek is te kin ti,
hogy el en ged he tet len nek nyil vá nít sa azt, hogy a Szov jet unió Nép szö vet ség be
való be lé pé se al kal má val meg nyíl jon a le he tõ ség a Szov jet uni ó ban éhe zõ em -
be rek meg se gí té sé re.

3. A Len gye lek Vi lág szö vet sé ge
A X. Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus üd vöz li azt a ha la dást, me lyet a kü lön bö -
zõ né pek, és kü lö nö sen a len gyel nép az ál la mok fe let ti né pi sé gi szer ve ze tek meg -
va ló sí tá sa te rén fel mu tat hat nak. Ki fe je zi meg elé ge dé sét afö lött, hogy a Len gye -
lek Vi lág szö vet ség ének mi nap tör tént meg ala ku lá sa az 1926-os kong resszu son
meg ál la pí tott ve zér esz mék szel le mé ben tör tént. A kong resszus ki fe je zi ab bé li re -
mé nyét, hogy a Len gye lek Vi lág szö vet ség ének meg ala pí tá sa se gít he ti más né pek 
ha son ló tö rek vé se i nek elismerését.
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4. Egy, a Nép szö vet ség mel lett lét re ho zan dó tu do má nyos bi zott ság
A kong resszus utal a Nép szö vet ség ki sebb ség vé de lem te rü le tén al kal ma zott el já -
rá sá nak ja ví tá sá ra vo nat ko zó ed dig meg tett ja vas la ta i ra. A Nép szö vet sé gi Li gák
Vi lág szö vet ség ének ál lan dó ki sebb sé gi bi zott sá ga nagy részt ugyan eze ket a kö ve -
te lé se ket fo gal maz ta meg. A kong resszus tel jes mér ték ben tá mo gat ja a Nép szö -
vet sé gi Li gák Vi lág szö vet sé ge ál tal nem ré gi ben meg fo gal ma zott, a Nép szö vet -
ség mel lett mû kö dõ, nem ze ti sé gi kér dé sek kel fog lal ko zó tu do má nyos bi zott ság
meg ala kí tá sá ra irá nyu ló sze rény követelést.

5. Kö szö net a nem zet kö zi szer ve ze tek nek
A X. Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus õszin te kö szö ne tét fe je zi ki a Nép szö vet -
sé gi Li gák Vi lág szö vet ség ének, kü lö nö sen a szer ve zet ál lan dó ki sebb sé gi bi zott -
sá gá nak azért a mun ká ért, ame lyet az el múlt év ti zed fo lya mán a nem ze ti sé gi
prob lé ma tisz tá zá sa és ren de zé se te rén vég zett. Ez a kö szö net meg il le ti az In ter -
par la men tá ris Uni ót is. A kong resszus egyi de jû leg azon ké rés sel for dul hoz zá juk, 
hogy ne csüg gessze el õket az össz eu ró pai hely zet kö vet kez mé nye ként ki ala kult
vissza esés, és foly tas sák to vább az eu ró pai ál la mo kon be lü li bé kés, a nem ze ti ki -
egye zés ér de ké ben vég zett munkát.

6. A ki sebb sé gi jog ál ta lá no sí tá sá nak kér dé sé hez
A len gyel kor mány nak a nem zet kö zi ki sebb ség vé de lem tár gyá ban egy, az egész
vi lág ra ki ter je dõ egyez ményt kö ve te lõ, és az ez évi nép szö vet sé gi gyû lés na pi -
rend jé re fel ke rült ja vas la ta a ti ze dik Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszust a kö vet -
ke zõ meg ál la pí tá sok ra ösz tön zi:

Az ér vény ben lévõ ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek nek olyan ál ta lá nos ér vé nyû 
mo rá lis és jogi el vek szol gál nak ala pul, me lye ket min den eset ben al kal maz ni
kell. Ezt maga a Nép szö vet ség gyû lé se is mer te el 1922. szep tem ber 21-i ha tá ro -
za tá val, amit tavalyi ülésén ünnepélyesen megerõsített.

Ért he tõ ezért, hogy az elsõ ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek ha tály ba lé pé sé nek
pil la na tá tól kezd ve je lent kez nek olyan tö rek vé sek, me lyek nek cél ja, hogy a szer -
zõ dé sek ben le fek te tett nor má kat az összes töb bi ál lam ra ki ter jesszék, és ez zel a
ki sebb sé gi jo got ál ta lá no sít sák. Az ilyen jel le gû tö rek vé sek leg je len tõ sebb meg -
nyil vá nu lá sa i ként nyer je nek em lí tést az In ter par la men tá ris Unió (Kop pen há ga,
1923) és a Nép szö vet sé gi Li gák Nem zet kö zi Szer ve ze té nek (Hága, 1928) ha tá -
ro za tai.

Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus is több íz ben kö ve tel te a ki sebb ség vé de -
lem ál ta lá no sí tá sát. Egé szen konk ré tan azon ban a nyol ca dik Nem ze ti sé gi Kong -
resszus (Bécs, 1932) fog lalt ál lást a kér dés ben.

Ez a ha tá ro zat az zal a fel hí vás sal for dult az eu ró pai ál la mok kor má nya i hoz,
hogy azok kös se nek egy min den ki re vo nat ko zó egyez ményt, mely nek ered mé -
nye ként a nem zet kö zi ki sebb sé gi jog alap el ve it az eu ró pai kon ti nens te rü le tén
általánosan alkalmazni kellene.

Az Eu ró pá ra való kor lá to zó dás oka nem csu pán tak ti kai meg fon to lá sok ból kö -
vet ke zik. Sok kal in kább azért szük sé ges, mert kon ti nen sün kön a prob lé mák egé -
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szen más jel le gû ek, mint a vi lág töb bi ré szén, és mert az eu ró pai tér ség ben ezek a
prob lé mák nagy já ból ha son ló ak, ami nek kö vet kez té ben itt le het sé ges a nem ze ti -
sé gi probléma hasonló és egységes szabályozása.

A kong resszus meg ál la pít ja to váb bá, hogy nem len ne he lyes a ha tá lyos ki -
sebb sé gi jog ho má lyos sá ga it és fo gya té kos sá ga it át vin ni egy új ál ta lá nos rend -
szer be. Sok kal in kább a ha tá lyos jo got kell – a kong resszus né ze te sze rint – ál ta lá -
no sí tá sá val párhuzamosan lényegesen megjavítani.

A ki sebb sé gi jog ál ta lá no sí tá sá ra irá nyu ló fá ra do zá sok azon ban sem mi lyen
kö rül mé nyek kö zött sem ve zet het nek oda, hogy a meg lé võ jogi nor mák ér vé nyes -
sé ge és ha té kony sá ga csor bul jon. Ezek nek min den hasz nos fej lõ dés vissza von ha -
tat lan ki in du ló pont já nak kell ma rad ni uk. Min den, ezek gyön gí té sé re vagy eset leg 
meg sem mi sí té sé re irányuló próbálkozással nagyon határozottan szembe kell
szállni.

7. Az új ál la mok fel vé te le a Nép szö vet ség be
Össze füg gés ben a nem zet kö zi ki sebb ség vé de lem ál ta lá no sí tá sá nak kö ve te lé sé -
vel, és azon mo rá lis, va la mint jogi el vek ál ta lá nos ér vé nyes sé gé re való hi vat ko -
zás sal, me lye ken a ki sebb sé gi szer zõ dé sek nyug sza nak, a X. Eu ró pai Nem ze ti -
sé gi Kong resszus utal arra, hogy egy ál lam Nép szö vet ség be való fel vé tel ét
meg elõ zõ vizs gá lat nak hang sú lyo zot tan tár gya kell, hogy le gyen az adott ál lam -
nak a sa ját te rü le tén élõ nem ze ti ki sebb sé gek kel szem be ni bá nás mód ja. Azon ál -
la mok fel vé tel ét, me lyek el já rá sa alap ve tõ el lent mon dás ban áll a fent em lí tett el -
vek kel, meg kell ta gad ni.

To váb bá min den újon nan be lé põ ál lam tól meg kell kö ve tel ni a fel vé tel elõ fel -
té te le ként a ki sebb ség vé de lem te rü le tén ha tály ban lévõ nem zet kö zi jogi kö te le -
zett sé gek el is me ré sét, ahogy ez az ed di gi gya kor lat ban is sza bály volt, s amitõl a
jövõben sem szabad eltérni.

8. Bi la te rá lis szer zõ dé sek
A X. Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus nem ke rül he ti meg, hogy a ki sebb sé gi jo -
gok ról a Nép szö vet ség tõl füg get le nül meg kö tött szá mos bi la te rá lis ál lam szer zõ -
dést és a töb bi ha son ló jel le gû egyez ményt a ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek ma -
te ri á lis jogi nor má i val szem ben fon tos elõ re lé pés ként üd vö zöl je.

A kong resszus azon ban el vár ja, hogy az ilyen sza bá lyo zás ne ve zes sen diszk -
ri mi ná ci ó hoz az érin tett ál lam kü lön bö zõ nem zet ki sebb sé ge i vel való bá nás mód -
ban. E szer zõ dé sek olyan igé nyek el is me ré sét és meg va ló su lá sát je len tik, me lyek
min den ki sebb ség re ér vé nyes, azo nos ál ta lá nos el ve ken nyug sza nak. Ezek bõl te -
hát egy ál lam, ha va la me lyik ki sebb sé gé nek meg ad ja azt, a töb bit sem zár hat ja ki.

Mi dõn a kong resszus meg ál la pít ja, hogy a ki sebb sé gek nem ze ti sé gi jo ga i nak
be tar tá sa sok szor az ál la mok min den ko ri kül po li ti kai kap cso la ta i tól függ, is mé -
tel ten ki nyil vá nít ja, hogy min den nép cso port alap ve tõ nem ze ti-kul tu rá lis jo gai
szen tek és ab szo lú tak, és so ha sem te he tõk kül po li ti kai meg fon to lá sok tárgyává.
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9. Szer ve ze ti kér dé sek
Dr. Jakabffynak, a ma gyar cso port kép vi se lõ jé nek elõ ter jesz té sét meg hall gat va a
kong resszus fel ha tal maz za vég re haj tó bi zott sá gát, hogy az ön se gély rõl szó ló ja -
vas la tot az elõ ter jesz tõ ál tal fel vá zolt le he tõ sé gek ki ér té ke lé sé nek ér tel mé ben
(egy szak ér tõi bi zott ság lét re ho zá sa stb.) meg va ló sít sa. Az elõ ter jesz tõ fel ké re tik, 
hogy az erre vo nat ko zó, rész le te sen ki dol go zott pro po zí ci ó it ter jessze a kong -
resszus Vá laszt má nyá nak kö vet ke zõ ülése elé.

11. kong resszus (Genf, 1935. szep tem ber 2–4.)

1. A nem ze ti sé gi prob lé ma és a je len le gi hely zet
Az eu ró pai nem ze ti sé gek (ki sebb sé gek) kép vi se lõi, akik most ti zen egyed szer
gyûl tek össze Genf ben, meg ál la pít ják, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek el nyo má sa
aka dály ta la nul to vább tart. A Nép szö vet ség en nek nem emelt gá tat, ami nem utol -
só sor ban oka is vál sá ga sú lyos bo dá sá nak. A kong resszus ezért is mé tel ten, nyo -
ma té ko san fel eme li fi gyel mez te tõ sza vát, em lé kez tet ve azok ra a ve sze del mek re,
ame lyek eb bõl úgy a ve gyes nem ze ti sé gû ál la mok ban élõ nép cso port ok ra, mint
ahogy va la mennyi eu ró pai ál lam ra és nép re kö vet kez nek. A kong resszus ál tal
kép vi selt sok mil li ó nyi kü lön bö zõ ál lam pol gár sá gú és népi ho va tar to zá sú eu ró pai
mély csa ló dá sá nak és el ke se re dé sé nek fe nye ge tõ kö vet kez mé nyei csak úgy há rít -
ha tók el, ha a ter mé sze tes jo gok, de leg alább is a nem zet kö zi leg ga ran tált nem ze ti -
sé gi jo gok rö vid idõn be lül megvalósulnak.

2. A nem ze ti sé gek az autoriter ál lam ban
1. A kong resszus ed di gi alap el ve i nek meg fe le lõ en ki je len ti, hogy az eu ró pai
nem ze ti sé gi moz ga lom egy önál ló és füg get len szel le mi és er köl csi moz gal mat
je lent, amely sem mi fé le po li ti kai rend szer rel nem hagy ja ma gát azo no sí ta ni, és
nem is azo no sít ha tó.

2. A kong resszus a ki sebb sé gi kér dés meg nyug ta tó és igaz sá gos ren de zé se ér -
de ké ben min den po li ti kai rend szer rel haj lan dó po zi tív mó don együtt mû köd ni,
amennyi ben an nak a nem ze ti sé gi prob lé mák hoz való alap ve tõ hozzáállása azt
lehetõvé teszi.

3. A kong resszus a lé te zõ autoriter ál la mi ve ze té sek tõl is azt vár ja, hogy azok
is mer jék el a más nem ze ti sé gû nép cso port ok sza bad fej lõ dé sét, és ne kik tör vé -
nyek kel ga ran tál ják a köz tes tü le tek ben, úgy a po li ti kai, mint a kul tu rá lis, nem kü -
lön ben a gaz da sá gi jel le gû ek ben nem csak a szám bé li ere jük nek, ha nem a saját
népi értéküknek is megfelelõ képviseletet.

3. A hely ség ne vek sza bad hasz ná la tá nak joga
A kong resszus kö szö net tel ve szi tu do má sul a fõ tit kár je len té sét, amely a hely ség -
ne vek kü lön bö zõ ál la mok ban való hasz ná la tá nak kér dé sé ben azon elõ ze tes meg -
ál la pí tá so kat tar tal maz za, me lyek re a ta va lyi kong resszus ha tá ro za tá nak meg fe -
le lõ en, a nép cso port ok ügye i nek vizs gá la tá ra lét re ho zott szak bi zott ság jutott.
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A kong resszus kö szö ne tet mond a szak bi zott ság nak, és mun ká ja foly ta tá sát
óhajt ja.

A kong resszus el te kint at tól, hogy a hely ség ne vek hasz ná la tá nak ügyét be ha -
tó an tár gyal ja, és at tól is, hogy az egyes for gal mi és köz igaz ga tás-tech ni kai rész -
le te ket megvitassa.

A kong resszus a kö vet ke zõ ket ál la pít ja meg:
A hely ség ne vek, azaz nem csak az em be ri te le pü lé sek és azok ré sze i nek el ne -

ve zé se, ha nem a vi dé ke ké, a tá ja ké és azok al ko tó ele me ié (he gyek, vi zek, bir to -
kok, er dõk stb.), min den olyan alak ban és for má ban, ame lyet szá muk ra egy nép
szel le me, tör té ne te, szo ci á lis, gaz da sá gi és kul tu rá lis fej lõ dé se, a kör nye zõ vi lág hoz
való lel ki be ál lí tott sá ga – nyel vi tör vé nye i nek meg fe le lõ en – akár sa ját maga al ko tott, 
akár más nép tõl át vett és át ala kí tott, az il le tõ nép nyel vé nek in teg ráns ré szét ké pe zi.

Ha a hely ség ne vek hasz ná la tát szó ban, írás ban vagy nyom ta tás ban, kü lö nö sen 
a gon do la tok össze füg gõ ki fe je zé sé ben meg ne he zí tik, aka dá lyoz zák, sõt el tilt ják
azon a nyel ven, amely hez ezek a ne vek tar toz nak, úgy ez min den nép nek és a nép
min den egyes tag já nak egyik leg je len té ke nyebb élet meg nyil vá nu lá sa, va gyis a
nyel ve el len el kö ve tett, el sõ sor ban er köl csi és po li ti kai szem pont ból el íté len dõ
vé tek. Azon ál la mok ese té ben, ame lyek a nem ze ti ki sebb sé gek és el sõ sor ban a
nyel vi ki sebb sé gek ja vá ra nem zet kö zi kö te le zett sé get vállaltak, az ilyen eljárás
ráadásul a kötelezettségek nyílt megsértését is jelenti.

A hely ség ne vek hasz ná la tá nak te kin te té ben a kong resszus sze rint min den né -
pet tel je sen azo nos jo gok il let nek meg. Ugyan ak kor el is me ri az olyan kü lö nös
ren del ke zé sek meg en ged he tõ sé gét és jo go sult sá gát, ame lyek a for ga lom és a
köz igaz ga tás, vagy a leg fõbb ál lam al ko tó nép jo gos ér vé nye sü lé si törekvésének
szempontjából helyénvalóak.

Tisz tán nyel vi je len tõ sé gü kön túl azon ban, a hely ség ne vek egy nép éle té ben
lát ha tat lan kö te lé ke ket is je len te nek a nép és ha zá ja, tör té nel me, ha gyo má nyai és
kul tú rá ja kö zött, mi ál tal lé té nek és léte értelmének egy részét képezik.

El nyom ni egy nép sa ját hely ség ne ve i nek hasz ná la tát annyit tesz, mint azt ha -
zá já tól, ha zá ját tõle el ide ge ní te ni, s be lõ le lel ki leg ki kö zö sí te ni. Az ilyen tö rek vé -
sek el len a kong resszus ünnepélyesen tiltakozik.

4. Az ál la mok fe let ti nép kö zös ség ha tá rai
Hi vat ko zás sal az 1928. évi kong resszus azon ha tá ro za tá ra, amely hang sú lyoz ta a
konnacionális nép cso port ok ah hoz való jo gát, hogy egy más kö zött és a nem zet
egé szé vel, il let ve az anya nem zet tel kul tu rá lis kap cso la to kat ápol ja nak, to váb bá a
kong resszus 1930. és 1931. évi azon ha tá ro za ta i ra, ame lyek az egyes eu ró pai né -
pek nép kö zös sé gi szer ve ze te i re vo nat koz tak, a kong resszus azon meg gyõ zõ dé sé -
nek ad han got, hogy az ál la mok fe let ti nép kö zös ség, va gyis az ál lam ha tár ok ál tal
el vá lasz tott nép ré szek össze köt te té se el sõ sor ban a szel le mi-kul tu rá lis élet ben, to -
váb bá a hu ma ni tá ri us szo li da ri tás ban és egy más köl csö nös tá mo ga tá sá ban ta lál -
hat, és kell, hogy ta lál jon gya kor la ti és jogi meg va ló su lást.

A kü lön bö zõ ál la mok és né pek kö zöt ti vi szony sok fé le sé ge nem te szi le he tõ vé 
éles ha tá rok meg vo ná sát, de a kö vet ke zõk min den kö rül mé nyek kö zött szem elõtt 
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tar tan dók: 1. Az ál la mok fe let ti nép kö zös ség nem áll hat egy ál lam ha tal mi po li ti -
ká já nak szol gá la tá ban, és nem tá masz kod hat az ál lam ha tal mi esz kö ze i re sem. 2.
Az ál la mok fe let ti nép kö zös ség hez való tar to zás semmi esetre sem lehet az
állampolgári kötelezettségek kárára.

5. Az Ál lan dó Nem zet kö zi Bí ró ság sze re pe
1. A kong resszus meg bíz za vég re haj tó szer vét, gon dos kod jék ar ról, hogy az
egész Eu ró pá ra ér vé nyes nem ze ti sé gi jog alap el vei hat hó na pon be lül ki dol go zás -
ra ke rül je nek. A mun ka so rán hang sú lyo san fi gye lem be kell ven ni az ál la mok je -
len tõs ré szé ben ta pasz tal ha tó, a de mok ra ti kus-par la men tá ris ál lam ve ze tés rõl a
te kin tély ural mi ál lam ve ze tés re tör té nõ áttérést.

2. A kong resszus ki fe je zi azon vé le mé nyét, hogy a béke ér de ké ben a nem ze ti -
sé gi jo gok je len tõ sé gé nek nö vek võ fel is me ré sé vel nem csak az ál la mok, ha nem
az eu ró pai né pek kö ré ben is fel me rül egy eu ró pai kü lön kon fe ren cia meg tar tá sá -
nak szük sé ges sé ge. A ve gyes nem ze ti sé gi össze té te lû eu ró pai ál la mok ban élõ,
ki sebb sé gi kong resszus ban egye sült nem ze ti sé gek erre az eset re kész sé ge sen
ren del ke zés re áll nak mun ka társ ként és szak ta nács adó ként.

3. A kong resszus fel ké ri a vég re haj tó bi zott sá got, hogy te gyen meg min den
szük sé ges lé pést an nak ér de ké ben, hogy a nem ze ti sé gi jo gok nem zet kö zi jogi
biz to sí tá sá ra mind azon ál la mo kat meg nyer je, ame lyek a nem ze ti sé gi kér dés po -
zi tív meg ol dá sá ban saját népi vagy összeurópai okokból érdekeltek.

12. kong resszus (Genf, 1936. szep tem ber 16–17.)

1. A nép cso port ok alap ve tõ jo gai az eu ró pai ál la mok ban
A XII. Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus a perc ko moly sá gá ra való te kin tet tel
fo ko zott sür gõs ség gel hív ja fel is mét Eu ró pa ál la ma it és né pe it azon ve szé lyek
mér le ge lé sé re, ame lyek a ke re ken 40 mil lió, Eu ró pa kü lön bö zõ ré sze in nem ze ti
ki sebb ség ként élõ em ber ter mé szet adta, alap ve tõ jo ga i nak tar tós sem mi be vé te -
lé bõl fa kad nak. Ve szé lyes tév hit, hogy Eu ró pa nép cso port ja it el le het nem ze ti et -
le ní te ni, és el le het nyom ni Eu ró pa éle té nek és egy sé gé nek egy ide jû fe nye ge té se
nél kül. Eu ró pa né pe i nek éle tét a tör té ne lem for mál ta. En nek meg õr zé se és ápo lá -
sa az egyet len járható út.

A kong resszus meg elé ge dés sel ál la pít ja meg, hogy a nép cso port ok még min -
dig fe gyel me zet ten és ki zá ró lag a jo gos kö ve te lé sek ta la ján áll va pró bál ják meg
igé nye i ket ér vé nye sí te ni. Még is sú lyos ag go da lom mal töl ti el, hogy a két ség -
beesés mi att eset leg meg gon do lat lan cse le ke de tek re ke rül het sor. A fe le lõ sök re
eb bõl az a kö te le zett ség há rul, hogy te gye nek meg min dent a tart ha tat lan ál la po tok
meg szün te té se ér de ké ben.

A XII. Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus ezért kö ve te li a ki sebb sé gi jog alap -
ve tõ meg újí tá sát a kö vet ke zõ alapelvek szerint:

1. A nem ze ti sé gi prob lé ma min den jogi sza bá lyo zá sá nak ab ból kell ki in dul -
nia, hogy a nem ze ti sé gek épp úgy or ga ni ku san kap cso lód nak szü lõ föld jük höz, és
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épp úgy el ide ge nít he tet len jo guk van örök lött ha zá juk hoz, az ab ban való élet hez
és fej lõ dés hez, mint a legfõbb államalkotó népnek.

2. A kul tú ra ápo lá sa a kö zös ség ápo lá sa, a nem ze ti sé gi jog kö zös sé gi jog.
Ezért el kép zel he tet len az olyan nem ze ti sé gi jog, amely a nem ze ti ki sebb sé ge ket
nem is me ri el kol lek tív egységnek és jogalanynak.

3. A ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek ben le fek te tett posz tu lá tu mok nak – alap -
ve tõ ter mé sze tük nek meg fe le lõ en – az eu ró pai jogi élet ben ál ta lá nos ér vé nyes sé -
get kell sze rez ni. Egyi de jû leg el kell ke rül ni, hogy a nem ze ti sé gek vé del mé re
vonatkozó népszövetségi kötöttségek lazuljanak.

4. A nem ze ti sé gi jog re form já nál szá mí tás ba kell ven ni a nem ze ti sé gi jog te rén 
az el múlt tíz év ben szer zett ta pasz ta la to kat. E re form nak arra kell tö re ked nie,
hogy kár pót lást nyújt son Eu ró pa nép cso port ja i nak a szá muk ra meg nem valósult
önálló államiságért.

Ezt kö ve tel jük ma gunk nak, ezt kö ve tel jük Eu ró pá nak.

2. A Nép szö vet ség re form ja és a nem ze ti sé gek
A XII. Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus be ha tó an vizs gál ta az eu ró pai nem ze ti -
sé gek jogi és tény le ges hely ze té nek ag go dal mat kel tõ rom lá sát, és meg ál la pít ja,
hogy a nem zet kö zi leg ga ran tált ki sebb sé gi jo gok sem mi bevé te le és a leg sze ré -
nyebb nem ze ti-kul tu rá lis és gaz da sá gi sza bad sá gok fo ko zott kor lá to zá sa az eu ró -
pai ál la mok nagy ré szé ben olyan kri ti kus szin tet ért el, ami az ál la mok kö zött
fe szült sé gek ki ala ku lá sá hoz ve ze tett. Ezek a fe szült sé gek a kö zel jö võ ben va -
ló szí nû leg to vább fo ko zód nak.

A kong resszus meg ál la pít ja, hogy a Nép szö vet ség re form já ra irá nyu ló ed dig
nyil vá nos ság ra ke rült ja vas la tok még csak nem is érin tik sem mi lyen mó don a
nemzetiségi problémát.

A nem ze ti sé gi prob lé ma azon kér dé sek közé tar to zik, me lyek meg ol dá sá tól
leg in kább függ Eu ró pa sor sa, a há bo rú vagy a béke kérdése.

Ha a Nép szö vet ség meg akar fe lel ni sa ját fel ada tá nak, ha õriz ni akar ja és meg
akar ja szi lár dí ta ni a bé két, ak kor kö te les sé ge mi ha ma rabb meg va ló sí ta ni a nem -
ze ti sé gi prob lé má nak az eu ró pai nem ze ti sé gek leg ele mibb jo ga it biz to sí tó meg -
ol dá sát.

Már a kö vet ke zõ lé pés ben szük ség lesz a ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek nem -
ze ti sé gi jo gok ra vo nat ko zó ren del ke zé se i nek – a kong resszus szá mos ha tá ro za tá -
nak ér tel mé ben tör té nõ – fe lül vizs gá lat ára, alap ve tõ ja ví tá sá ra és az eljárás
hatékonyságának biztosítására.

Ezért a Nem ze ti sé gi Kong resszus csak nem 40 mil lió eu ró pai ne vé ben tel jes
ha tá ro zott ság gal kö ve te li, hogy a Nép szö vet ség re form ja ne hagy ja fi gyel men kí -
vül a nemzetiségi kérdést.

A Nem ze ti sé gi Kong resszus nak hang sú lyo zot tan az a vé le mé nye, hogy a Nép -
szö vet ség ga ran cia nyúj tás ra vo nat ko zó kö te le zett sé gét – min den eu ró pai ki sebb -
ség re ki ter jeszt ve – be kell építeni a Népszövetség alkotmányába.

Az ily mó don a Nép szö vet ség alap sza bá lyá ban rög zí tett fel ada tok vég re haj tá -
sá val – ugyan csak az alap sza bály nak meg fe le lõ en – meg kell bíz ni egy ál lan dó
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bi zott sá got, hogy az a ki sebb sé gi jo gok be tar tá sán õr köd jék, a pa na szo kat át ve -
gye és ki vizs gál ja, va la mint hogy ja vas la to kat te gyen és szakvéleményt nyújtson
a Népszövetség Tanácsának.

A Nem ze ti sé gi Kong resszus kö ve te li, hogy a ki sebb ség vé de lem te rü le tén vég -
re haj tan dó re form in téz ke dé sek elõ ké szü le tei so rán, mint az eu ró pai ki sebb sé gek
egyet len át fo gó szer ve ze tét meg hall gas sák és a szak ér tõi mun ká ba be von ják.

13. kong resszus (Lon don, 1937. jú li us 14–15.)

1.
Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus ti zen har ma dik, lon do ni kon fe ren ci á ján is
be ha tó an fog lal ko zott a nem zet kö zi ki sebb ség vé de lem kér dé sé vel, és meg kel lett
ál la pí ta nia, hogy a nem zet kö zi jog sze rin ti ki sebb ség vé de lem meg va ló sí tá sá ra a
Nép szö vet ség ál tal vál lalt ga ran cia az el múlt év ben is gya kor la ti lag csak nem tel -
je sen ha tás ta lan ma radt. Ezt a kong resszus an nál is in kább saj ná la tos nak ta lál ja,
mi vel – nem utol só sor ban en nek kö vet kez mé nye ként – a ki sebb sé gi nem ze ti lét
alap ja i nak tény le ges és jogi meg sem mi sü lé se to vább haladt elõre.

A kong resszus nak a ko ráb bi ak hoz ha son ló an az az ál lás pont ja, hogy a nem ze -
ti sé gi prob lé mát az adott ál la mo kon be lül kell meg ol da ni. Egyi de jû leg azon ban
tart ja ma gát ah hoz a meg gyõ zõ dé sé hez is, hogy az ál la mok nem zet kö zi jogi kö te -
le zett sé ge és az ez zel össze füg gõ nem zet kö zi ki sebb ség vé de lem tel jes körû al kal -
ma zás ese tén al kal mas arra, hogy elõ se gít se az ilyen ál la mon be lü li meg ol dá so -
kat, és így élét vegye az egyre fenyegetõbbé váló kisebbségi problémának.

A kong resszus ezért – úgy az ál ta la kép vi selt 40 mil lió ta got szám lá ló ki sebb -
sé gi nép cso port ok, mint egy ál ta lán a né pek bé kés együtt élé sé nek ér de ké ben – az -
zal a sür ge tõ fel hí vás sal for dul a Nép szö vet ség Ta ná csá ban rep re zen tált ha tal -
mak hoz és kü lö nö sen Nagy-Bri tan ni á hoz, hogy száll ja nak sík ra a ki sebb sé gi
jo gok meg va ló sí tá sá ért, és a Nép szö vet ség re form ja al kal má val gon dos kod ja -
nak a nem zet kö zi ki sebb sé gi jog és a nem zet kö zi ki sebb ség vé de lem ha té kony
to vább fej lesz té sé rõl és al kal ma zá sá ról.

E cél el éré sé hez ve ze tõ utat te kint ve a kong resszus ra gasz ko dik a nem ze ti ki -
sebb sé gek ál tal egy han gú an igé nyelt, a Nép szö vet ség te vé keny sé gé re és re form -
já ra vo nat ko zó alap ve tõ fon tos sá gú követelések teljesítéséhez.

A Nem ze ti sé gi Kong resszus kö ve te li, hogy a ki sebb ség vé de lem te rü le tén vég -
re haj tan dó re form in téz ke dé sek elõ ké szü le tei so rán, mint az eu ró pai ki sebb sé gek
egyet len át fo gó szer ve ze tét meg hall gas sák, és a szak ér tõi mun ká ba be von ják.

2.
A kong resszus az zal a fel hí vás sal for dul min den eu ró pai nem ze ti ki sebb ség hez,
hogy ne csüg gesszék el õket azok a kul tu rá lis és gaz da sá gi ne héz sé gek, ame lyek a 
nö vek võ gya nak vás, és a né pi sé gük meg õr zé sé re irá nyu ló ter mé sze tes és jo gos
tö rek vé sük el len foly ta tott harc egy re meg gon do lat la nab bá vá lá sa mi att kö szön -
töt tek be. An nál is in kább meg kell õriz ni ük a hi tet, hogy ügyük egy szer még is
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gyõ zel met arat, mert ügyük maga az igaz ság és az élet ügye. Meg kell õriz ni ük
ab bé li meg gyõ zõ dé sü ket, hogy az ál la muk ban élõ nem ze ti sé ge ket érin tõ jogi re -
for mok kö ve te lé sé hez való áll ha ta tos ra gasz ko dá suk nem csak sa ját né pi sé gü ket,
ha nem azon ál la mok egész sé ges és tar tós jog rend jét is szol gál ja, amely hez
tartoznak.

A kong resszus meg elé ge dés sel ál la pít ja meg, hogy a ben ne egye sült nép cso -
port ok baj tár si szo li da ri tá sa sa já tos sá ga ik és hely ze tük kü lön bö zõ sé gé tõl füg get -
le nül csor bí tat la nul túl él te a ne héz idõ ket, és ki fe je zi ab bé li re mé nyét, hogy ezt a
szo li da ri tást an nak bi zo nyí té ka ként le het fel fog ni, hogy a kü lön bö zõ né pek egy -
más sal szem ben ta nú sí tott türelme és egymás kölcsönös tiszteletben tartása nem
utópia.

A kong resszus e szo li da ri tás ban an nak iga zo lá sát lát ja, hogy az in du lá sa kor
vá lasz tott, és az óta in ga do zás nél kül kö ve tett útja helyes volt.

14. kong resszus (Stock holm, 1938. au gusz tus 25–26.)

1.
Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus szi lárd meg gyõ zõ dé se, hogy a sa ját né pi -
ség sze re te te, hû meg õr zé se, és a fel lé pés an nak alap ve tõ jo ga i ért, er köl csi kö te -
les ség. Eu ró pai em be rek mil li ói szen ved tek, és ad ták szí ve sen éle tü ket há bo rú ban 
és bé ké ben egy aránt e kö te les ség tel je sí té sé ért.

Ugyan ak kor azon ban az is ugyan ilyen er köl csi kö te les ség, hogy a sa ját nép
iránt ér zett ál do zat vál la ló sze re tet össze kap cso lód jék más né pek lé tez ni aka rá sá -
nak és lét hez való jo gá nak tisz te let ben tar tá sá val. Csak ak kor re mény ked he tünk
az eu ró pai né pek és kul tú rá ik gyü möl csö zõ és aka dály ta lan fej lõ dé sé ben, ha ezt
az erkölcsi parancsot mindenki elismeri.

2.
A XIV. Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus meg ál la pít ja, hogy az eu ró pai nép cso -
port ok hely ze te fo lya ma to san ijesztõ mér ték ben rom lik. Csak nem mind egyi kü ket 
há rom szo ros ve szély fe nye ge ti: po li ti kai ér dek ér vé nye sí té si le he tõ sé ge ik vég le -
ges el vesz té se, a gaz da sá gi el sze gé nye dés és né pes ség szá muk nak az asszi mi lá -
ció, a kikényszerített el ván dor lás, és a kép zett nem ze ti ré te gek ki ala ku lá sá nak
meg aka dá lyo zá sa mi att tör té nõ csökkenése.

A Nem ze ti sé gi Kong resszus óv at tól, hogy ez a fo lya mat to vább ha lad jon elõ -
re. A gyû lö let, amely a né pek közt a nem ze ti sé gek el nyo má sa és ki szo rí tá sa mi -
att fel hal mo zó dott, már ve szé lyes fe szült sé ge ket is ki vál tott, és ka taszt ró fák
elõ idé zé sé vel fe nye get.

A Nem ze ti sé gi Kong resszus sür ge tõ fel hí vás sal for dul az eu ró pai ál la mok
kor má nya i hoz, hogy azok te gye nek lé pé se ket egy olyan re form ér de ké ben, amely 
biz to sít ja a nem ze ti sé gek alap ve tõ jo ga it a po li ti kai és kul tu rá lis egyen jo gú ság te -
rén, kü lö nö sen pe dig az oktatásban, az egyházban és a gazdasági életben.
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3.
A szer ve zõ bi zott ság a kö vet ke zõ ha tá ro za tot ajánl ja a kong resszus nak el fo ga dás ra:

1. A XIV. Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszust eb ben az év ben a svéd fõ vá ros,
Stock holm lát ta ven dé gül ba rát ság gal és messze me nõ tá mo ga tás sal. A kong -
resszus õszin tén meg kö szö ni min den svéd ba rát já nak azt a me leg ér dek lõ dést,
amit vele szem ben ta nú sí tot tak, s kü lön meg kö szö ni a stock hol mi egye tem rek to -
rá tu sá nak azt a ven dég ba rát sá got, amely re a kong resszus az egye tem ter me i ben
ta lált. Õszin te kö szö net il le ti meg a svéd saj tót is, mely pél da mu ta tó mó don
kifejezte rokonszenvét a kongresszus és tagjai céljaival és feladataival.

2. A kong resszus kö szö ne tet mond az ügy ve ze tõ Vá laszt mány nak, kü lö nö sen
an nak el nö ké nek, dr. Wilfannak és a meg bí zott fõ tit kár nak, Uexküll bá ró nak az
el múlt év ben vég zett mun ká já ért, az ez évi kong resszus elõ ké szí té sé ért és meg -
va ló sí tá sá ért.

3. A fõ tit ká ri hi va tal el szá mo lá sát a szer ve zõ bi zott ság el nö ke meg vizs gál ta, és
er rõl tar tott be szá mo ló ját a bi zott ság el fo gad ta. A fõ tit kár el szá mo lá sát rend ben ta -
lál ták.

4. Mi u tán Uexküll báró az év fo lya mán meg vált ko ráb bi mun ká já tól, a Nation
und Staat fõ szer kesz tõi tisz té tõl, fel kér tük, hogy vég leg ve gye át a kong resszus
fõ tit ká ri poszt ját. Báró Uexküll erre kész nek mu tat ko zott. A kong resszus e ha tá -
ro zat el fo ga dá sá val báró Uexküllt fõ tit ká ri tiszt sé gé ben meg erõ sí tett nek te kin ti.

5. Ügy ve ze tõ Vá laszt mány tag ja i nak a kö vet ke zõ ket ja va sol juk a jövõ évre:
el nök nek dr. Wilfant, to váb bá Kundt, Szüllõ, Kurcsinszkij, Palenszkij kép vi se -
lõ ket, Maspons i Anglasell pro fesszort, ezen kí vül hoz zá juk jön még a szer ve zõ bi -
zott ság el nö ke.

Az új Vá laszt mányt fel kér jük, hogy a kong resszus ha tá ro za ta it hajt sa vég re, és 
a kö vet ke zõ ülést készítse elõ.

6. Mi vel ma még nem le het a jövõ évi ülés he lyét vég ér vé nye sen meg ha tá roz -
ni, fel ha tal maz zuk az ügy ve ze tõ Vá laszt mányt, hogy ha tá roz za meg a kö vet ke zõ
ülés he lyét és idõ pont ját. En nek a jövõ év má jus 1-jé ig meg kell tör tén nie. A le he -
tõ sé gek szû kü lé se mi att – anél kül, hogy ez bár mi fé le kö tött sé get je len te ne –
Belgrádot, Párizst, Bernt és Oslót nevezzük meg.

7. Em lé kez tet jük az egyes cso por to kat a hoz zá já ru lá sok idõ be ni be fi ze té sé re,
mi vel csak így le het sé ges az ügyek megfelelõ intézése.

8. Tu do má sul vesszük, hogy a kong resszus szék he lye je len leg Bern ben ta lál -
ha tó.

JEGYZETEK

1 A kong resszu si ha tá ro za tok ma gyar nyel vû for rá sa: Eiler Fe renc: Az Eu ró pai 
Nem ze ti Ki sebb sé gek Kong resszu sa i nak ha tá ro za tai 1925–1937. A JATE Tör té -
nész Di ák kör kiadványa, Szeged, 1996.
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