P I GY E L O
Tavaszi parlament Érsekújvárott
Ez év elején Pozsonyban megalakult
Magyar Kisebbségi Társaság megbeszé
lésre hívta Szlovenszkó minden magyar
kultúrszervezetét. A megbeszélést Tava
szi Parlamentnek nevezte el a cseh
fiatal értelmiség Ifjúsági Parlamentjének
példájára. A parlamenti meghívókat el
küldték az összes jelentős kultúrszervezeteknek, de kifejezetten kizárták a po
litikai pártokat, azok vezetőit, az aktív
politikusokat és a pártok kultúrpolitikai
csoportjait. Ezzel az intézkedéssel el
akartak oszlatni a rendezők minden
esetleges gyanút, másrészt ki akarták
küszöbölni a kisebbségi életben oly nagy
mértékben megnövekedett politikai be
folyást a megbeszélésekből. Ez az elő
vigyázatosság helyesnek bizonyult, mert
bár e legjelentősebb régi kultúregyesületek alig jelentek meg, részt vett a kon
gresszuson a fiatal magyar értelmiség
minden árnyalata.
A Parlament két napig ülésezett. A
megnyitást közvetítette a pozsonyi rádió,
ami szintén rendkívüli eset volt, amenynyiben független, jelentős magyar kultúresemény ezúttal jutott először a rádión
át a nyilvánosság elé. A megnyitást, az
üdvözléseket és az egész első napi meg
beszélést szinte meghatott hangulat jel
lemezte. A nép védelem, a jogtalanság és
erőszak elítélése, a haladó magyarság, a
több szociális igazság vágya valamennyi
felszólaló szavaiban megmutatkozott
Érdekesebb és mozgalmasabb volt a
Parlament második napja. A szlovenszkói
magyarság kultúrpolitikai kérdéseinek föl
vetése ideológiai vitát támasztott s a ki
sebbségi testvériesülés hangulatába bele
rontott az új világtőrekvések vihara. A
fasiszta szellemű Gömöri diéta egyik kép
viselője ismertette mozgalmuk irodalom
kritikai felfogását. A fajelmélet és ellen
forradalom elvei azonban senkire sem ha
tottak és a támadó ideoiógia lesújtó bírá
latban részesült. A fajtisztaság, a faji el

zárkózás, az asszimilálás, a keresztény
ség, a demokrácia, a kisebbségi jövő pro
blémái merültek fel a kiborult vitában s
az előadót kivéve senki sem akadt, aki
valamely formában nem utasította volna
el a nyilvánvalóan göbbelsi propagandá
ból táplálkozó irodalomszemléletet. A kü
lönböző kritikák egymás után kimutatták,
milyen mértékben logikátlan, tudomány
talan keresztényellenes és antihumanista
ez a gondolatmenet, amely azonfelül,
hogy ellentétben áll a legszebb magyar
szellemi hagyományokkal a kisebbségi
magyarságra nézve végzetessé válható
elveket tartalmaz. Farkas István gyönge
védekezése és önigazolási kísérlete tel
jessé tették álláspontjának vereségét, mivel
állításait részben visszavonta és módosí
totta, így véglegessé tette a haladó szel
lem győzelmét, anélkül, hogy a parlament
egységét megbontotta volna. Mindenki
számára világossá vált, ugyanis, hogy
ezek az elvek a gyakorlatban a kisebb
ség megsemmisítésével volnának egy
értelműek, amiből további következtetés
ként azt a tanulságot vonták le a parla
ment résztvevői, hogy kis népek, néptö
redékek és kisebbségek fönnmarodását
kizárólag a demokratikus társadalmi irány
zatok biztosíthatják. Ha gyakorlati ered
ményei egyelőre nem is lesznek, akkor
is nagy jelentőséggel bír az a tény, hogy
a csehszlovákiai magyarság kultúrszervezeteinek első, közös összejövetelén hajó
törést szenvedett a reakció és az elvi
ellenfeleket i meghajlásra kényszerítette
a haladó szellem. A Sarló megszűnése
óta ez az első közéleti jele annak, hogy
a szovenszkói magyar szellemi élet nem
vesztette el kapcsolatait az új társadalmi
törekvésekkel.
Az új, ami a Tavaszi Parlamentben
kialakult, nem csupán az volt, hogy a
munkásság a polgárságnak kezet nyújtott
a kultúra védelmének és építésének kö
zösségében, hanem az a tény is, hogy

ezt a munkára nyújtott kezet el is fogad
ták. Ebből adódott a konferencia áltat
felvetett lehetőségek egyike: a kulturális
egységfront, mely széles alapot biztosít a
kultúra védelmének és építésének küz
delmében,
Nemzeti kultúránk védelme és meg
mentése nem járna sikerrel, ha nem lát
nánk meg azokat az okokat is, amelyek
ennek a kisebbségi magyarságnak kúltúrfejlődését megakasztják, itt igazolódik a
magyarságnak, mint kisebbségnek a sze
repe a nemzetiségi kul.túrvonalon. Arról
van szó, hogy éppen, mert kisebbség
vagyunk, kultúránk kialakítására és a
meglévő, de omladozó kultttrromjaink
megmentésére'magunk biztosítsuk a kub
turfejlődés alapját. Mert a kisebbségi
nemzet, ha nem tudja megfelelően ki
fejleszteni uj kultúráját és csak a régi
romokon kesergi el sirámait, menthetet
lenül elpusztul. Kisebbségi kultúránk pe
dig éppen elég sok támadásnak, sőt ma
rakodásnak van kitéve. Nem elégI az,
hogy fez egy szellemi élcsapat, amelyik a
maga elgondolásában építi kultúráját, ha
nem lesz kisebbségi nemzet, amelyik az
fel is tudja használni. Összefogásra van
szükség sorvadó kultúránk megmentésére.

Üj rétegek beáramlására van szükség,
hogy ez a munka eredményes legyen,
olyan rétegekre, amelyek eddig csaknem
teljesen ki voltak rekesztve a kisebbségi
kultúrmunkából. Most ezek a rétegek el
jöttek, utat építettek és az útra léptek,
hogy a kisebbség kultúrájának elsorva
dását megakadályozzák. Talán különös
lesz sokak t lőtt, hogy éppen a nemzet
közi vüágszemlélelü munkásság az, amely
ezért karcol. Nézzen azonban mélyebben
a dolgok mögé és meg fogja látni, ebben
a lépésben is az
internacionalizmus
nemzetiségvállalásának az értelmét. Csak
úgy tudunk igazán nemzetközi kultúrát
építeni, ha az alapot, a nemzeti kultúrát
megvédjük nemcsak a magyar, de vala
mennyi nemzetiségi vonatkozásban.
Mindamellett nem szabad a túlzott ál
talánosítás hibájába esnünk. Kukúrmegmozdulásról van szó és így az ideológiai
alapok körvonalazása nélkül elgondolni
sem lehet azokat a formákat, melyek közt
a Parlament határozatai megvalósíthatók
volnának. Átszabad szellem' hangoztatása
mellett" határozottabb irányú kultúrprogramot kellett volna adni, ami, reméljük
a Tavaszi Parlament beígért további öszszejövetelei folytán ki is fog kristályosodni.

A dunai átfamok együttműködése
és az egyetemi ifjúság
-

(Centre d'Amicie internacionálé) véd
nöksége alatt, 1936 április hó 23-ikán
a Sorbonne-on tartották meg a jugo
szláv, r o m á n , csehszlovák és magyar
demokratikus érzelmű diákság képvi
selői a nemzetiségi kisebbségek pro
blémájával foglalkozó konferenciájukat.
Ezen első közös összejövetelük ered
ményeképpen örömmel állapítják meg,
hogy hazájuk ifjúságában a megértés
és az együttműködés e r ő s a k a r á s a él.
Az ifjúságnak az a meggyőződése, hogy
a nemzetiségi kisebbségek nehéz kér
dését igazságos, h u m á n u s és békés úton kell megoldani. Csak demokratikus

és szabad rezsim segítheti elő ezt a
megoldást Tekintve, hogy mindennek
elengedhetetlen előfeltétele a világbéke
biztosítása, a demokratikus ifjúságnak
mindent meg kell tenni arra nézve,
hogy az, egész világ pacifista erőit egy
széles, legyőzhetetlen frontba tömörítse
a béke védelmére.
„Mi, diákok, kik a francia demok
ratikus köztársaság területén élünk,
mely a találkozást számunkra lehetővé
tette, lelkesítve azon példától, amit a
francia nép a s z a b a d s á g megteremté
sével ' é s megvédésével mutatott, fel
hívjuk a világ ifjúságát, hogy tudását

