
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 kúltúr-
fejlődését 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. Kukúrmeg-
mozdulásról 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 kultúrprog-
ramot kellett volna adni, ami, reméljük 
a Tavaszi Parlament beígért további ösz-
szejövetelei 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, román, 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 erős akarása él. 
Az ifjúságnak az a meggyőződése, hogy 
a nemzetiségi kisebbségek nehéz kér
dését igazságos, humánus és békés ú-
ton 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 szabadság megteremté
sével 'és megvédésével mutatott, fel
hívjuk a világ ifjúságát, hogy tudását 



és munkaerejét bátran a demokrácia, 
szabadság és béke szolgálatába állítsa, 
mert ezek hiánya mind tűrhetetlenebbé 
teszi a nemzetiségi kisebbségek életét. 

_ Hogy az általunk keresett megoldás
hoz hamarabb eljussunk, szükségesnek 
tartjuk: 

hogy ál landó és őszinte kapcsolat 
létesüljön nemzeteink ifjúsága között 
és ezért ki kell irtani a sovinizmust, 
mely megmérgezi azt a baráti v ;szonyt, 
melyre nekünk feltétlen szükségünk 
van, hogy megismerjük és megértsük 
egymást, -

hogy múlhatatlanul szükséges min
den országban a lakosság széles töme
geinek felvilágosításán munkálkodni, a 
demokratikus erők összessége segítsé
gével a nemzetiségi-kisebbségi követel
mények mellett állástfoglalni, keresni 
a népek közötti közeledést és a népek 
önrendelkezési jogát a legrövidebb uton 
a megvalósuláshoz segíteni. 

A parancsuralmak diákságához a kö
vetkező tanáccsal fordulunk: 

vizsgálják meg, hogy a demokrácia 
nem könnyitené-e meg ezen kérdések 
békés megoldásá t ; 

proklamálják azon akaratukat, hogy 
a problémák minden fegyveres erővel 
való megoldását megtagadják. 

Hangsúlyozzuk, hogy a Duna-me
dence külöböző népeinek földrajzai és 
gazdasági helyzete olyan, hogy egy
másra vannak utalva, hogy részekre 
osztása erőszakolt . Még vagyunk győ
ződve ezen népek föderációba való 
tömörülésének szükségességéről — ami 
a fenti problémák mogoldását is lehe-
ővé tenné. 

Minden ország diáksága 
és ifjúsága! 

Ifjúságunk es népeink kulturális, 
erkölcsi és praktikus közeledése érde
kében, 

egy jobb, kölcsönös megértés érde
kében, 

a demokratikus országok dunai kon-
federációja, a nemzetiségi kisebbségek 
kérdésének a népek Önrendelkezési jog
elvének alapján való békés, igazságos 
etilben megoldása érdekében, 

egy mindenkinek és mindenki által 
biztosított béke és kölcsönös bizton
ság érdekében tartsuk fenn a kapcso
latot erősítsük és építsük együtt az if
júság nagy, humánus világszövetségét, 
mely élni, dolgozni és békében és sza
badságban fejlődni akar!" 

Paris. 

Űj nemzedékünk szellemét, törekvéseinek irányát érintő levelek, 
könyvek, folyóiratok, cserepéldányok, ismertetésre vagy leköz-
lésre szánt munkák Subotica, Poštanski fah 88 küldendők. 

Felkérjük munkatársainkat, hogy kézirataikat legkésőbb lapzártáig, 
minden hónap elsejéig szíveskedjenek beküldeni. 

A cikkek lehetőleg a papír egyik oldalára íródjanak. 
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