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Kisebbségi kulturális életünk két évtizedes időtartamának a legtöbb reménységgel 
s az általános kulturális kibontakozás legnagyobb lehetőségével kecsegtető szakasza 
az 1920-as évek vége s az 1930-as évek eleje. Ekkorra már kirajzolódnak az önálló 
kisebbségi kultúra körvonalai, kulturális tényezőink nagy része alkalmazkodik az 
ú j viszonyokhoz, és megpróbálja illúziómentesen nézni és értékelni az adott hely
zetet.

Az államfordulat, a kisebbségi sorsba jutás sok kulturális intézményünk megszűntét 
vagy megszüntetését is je len tette , pl. a Nyitrán székelő Felvidéjki Magyar Közműve
lődési Egyesületét (FMKE), az eperjesi Széchény Körét, a lévai Reviczky Társaságét, 
az ungvári Gyöngyösi Társaságét stb. Sok egyesületünk azonban, alkalmazkodván az 
ú j viszonyokhoz, tovább folytatta kulturális tevékenységét. Em lítést érdemel itt 
három legjelentősebb intézményünk: a pozsonyi Toldy Kör, a komáromi Jókai Egye
sület és a kassai Kazinczy Társaság. Vezető központi kulturális intézménnyé egyik 
sem tudta felküzdeni magát; mindvégig megmaradtak a szűk regionalizmus keretei 
között. A kassai Kazinczy Társaság a könyvkiadás terén egy időben központi szervvé 
lépett elő. Anyagi erőforrásai azonban korlátozottak voltak, s ez nem engedte irányító 
kulturális intézménnyé válását.1

A húszas évek folyamán több kísérlet történt ellenzéki oldalról egy átfogó, irányító 
szerv létrehozására. E kísérletek már eleve sikertelenségre voltak ítélve, főleg szűk 
pártpolitikai érdekeik miatt. Az egyetlen részben sikeres próbálkozás Szent-Ivány 
József nevéhez fűződik, akinek 1930 nyarán sikerült létrehoznia a kisebbségi magyar 
írók tömörülését világnézeti és pártpolitikai különbségek nélkül. Ez az ún. Szent- 
iváni Kúria több összejövetelt megért, de utóbb ebből is csak „csődtömeg“ lett.

Sokkal nagyobb remények fűződtek a köztársasági elnök milliós ajándékából létre
hozott Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társasághoz. Ez az 
intézmény 1931 novemberében alakult, az állam támogatását élvező szerv volt, 
megvolt tehát a lehetősége az önálló, zavartalan kulturális munkára. „1918 és 1938 
között egyszer adódott olyan alkalom, amikor a csehszlovákiai magyar írókat (és 
tudományos dolgozókat, s művészeket) — világnézeti különbségre való tekintet 
nélkül — közös szervezetbe lehetett volna tömöríteni. Ez a szervezet — a Csehszlo
vákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság (Masaryk Akadémia) — 
a harmincas évek első felében létre is jött, de néhány évi működés után anyagilag 
és erkölcsileg egyaránt csődbe ju to tt“ — írja  róla Turczel.2

*  Részlet egy készülő monográfiából

f 1 A csehszlovákiai magyarság két háború közötti társadalmi és kulturális életének ismertetését 
lásd dr. Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén című könyvében!

2 turczel L ajos: Két kor mezsgyéjén, 121. 1. Tatran Kiadó, Bratislava.
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1. A losonci ígéret

1930 szeptemberében Masaryk köztársasági elnök és kísérete Közép- és D él- 
Szlovákia vidékeit látogatta meg. Szeptember 12-én felkereste Alsósztregován Madách 
Imre sírját, s nem várt gesztussal koszorút helyezett el ra jta , a koszorú szalagján 
a következő felirattal: „Az ember tragédiája szerzőjének T. G. Masaryk“. Szép 
magyar nyelvű beszédben m éltatta Madách Imrét és nagy művét, Az ember tragédiáját. 
Másnap Losoncon Kövy Árpádnak, a magyar kulturális egyesületek szónokának 
beszédére pedig olyan kije lentést te tt, amellyel joggal lázba hozta a magyar köz
véleményt. Az elnök magyarul válaszolt a 18 tagú magyar kulturális delegációnak, 
s a válaszában többek között a következőket mondta: „Hogy a kultúra iránt érzett 
őszinte tiszteletem et tettekkel is bizonyítsam, elhatároztam, hogy a nyolcvanadik 
születésnapom alkalmából létesített alapból3 egy magyar tudományos, irodalmi és; 
képzőművészeti társulat céljaira megfelelő összeget ju ttatok .“4

Ezzel a kijelentésével egyformán meglépte a magyar és szlovák közvéleményt, sőt 
sa já t környezetét is. A magyar és a csehszlovák, a kormánypárti és az ellenzéki 
lapok mind nagy elism eréssel számoltak be az elnök nemes ígéretéről. Csupán a 
ludák Slovák jegyzi meg kissé fanyar féltékenységgel: „Masaryk elnök a magyarok
nak tudományos és művészeti akadémiát alapít, amely még a szlovákoknak 
sincs.“5 Még a magyar ellenzéki pártok hivatalos lapja, a Prágai Magyar Hírlap 
is örömmel üdvözli az elnök ígéretét, s a csehszlovákiai magyar kultúra pangásának 
megszűntét jósolja meg egy „kisebbségi tudományos akadémia“ létrehozásával: 
„Az elnöik losonci megnyilatkozása erkölcsi felhatalm azást ad számunkra, hogy 
mindannyian a magyar szellemiség fellegvárává igyekezzünk kiépíteni a csehszlová
kiai magyar tudományos, irodalmi és képzőművészeti társulatot, mint az itteni magyar 
kultúrélet leendő legmagasabb fórumát. Igyekeznünk kell arra, hogy ez a kultúr- 
szerv ne árnyintézmény legyen, mely csak azért hívódott életre, hogy vegetáljon, 
sem pedig szemfényvesztést célzó alakulat, mely csak azért van, hogy ne éljen, de 
meg se haljon, sem pedig tudósok, írók és művészek álarcában összecsődített rezsim - 
kortesek kinevezett gyülekezete.“6

Az első reakció, amelyet a losonci ígéret kiváltott, elismerő köszönetnyilvánítás volt. 
A felcsillanó lehetőségekből származó öröm egy rövid időre elmosta a politikai kü
lönbségeket és ellentéteket. Ez azonban nem tartott sokáig. Az aktivisták, látva azt. 
hogy az ellenzéki magyarság is lelkesedve üdvözli a masaryki kijelentést, megindítják: 
a megígért intézmény kisajátítására törekvő akciójukat. Egyedül sa ját magukat érzik 
jogosultaknak az alapítandó ku'turális intézménnyel való diszponálásra; az elnök 
ajándékát kizárólag sa já t p o jt : ájuk igazolásának és érdemének tüntetik fel. Az 
ellenzéki és nem aktivista • csoportok kultúrmunkásait szinte már előre kiutasítják 
az alakítandó társaságból. „Akik még nem építettek magyar házat, ne jö jjen ek  oda, 
ahol a magyar kultúra templomát építjük.“7 Az ellenzéki tábor vezetői által létrehozott 
Szentiváni Kúria hatáskörének korlátozását várták a Masaryk pénzén alapítandó 
kulturális intézménytől, mintegy az ellenlábas szerepét szánva neki: „Mint egy teli
találat jön az elnöki kijelentés, és értéktelen, vicinális, önképzőköri rangra süly- 
lyeszti a Szentiváni Kúriát“ — írja  A Napban Antal Sándor. Az ilyen kicsinyes k i
rohanások, amelyek sokszor nem is jószándék híján történtek, már kezdetben 
nagyon forróvá tették a levegőt az alapítandó társaság körül. S hogy a bonyodalom 
még nagyobb legyen, jelentkezik egy harmadik partner, amely az aktivisták és az: 
ellenzéki pártok szemével nézve is hívatlan vendégnek számított, a Sarló.

3 1930. III. 7-én a kormány az 1930. évi II. 20-án kelt 23. számú törvény értelmében Masaryk 
elnöknek 20 millió koronát bocsátott rendelkezésére, hogy sa já t belátása szerint oszthasson: 
szét jubileumi ajándékokat.

4 A Mi Lapunk, X. évf. 8. sz. 200. 1.
5 Prezident Masaryk v Lučenci a medzi Detvanmi (aláírás nélküli cikk). Slovák, XII. évf. 210. 

sz. 2. 1.
6 (d. j . )  A Magyar Tudományos, Irodalmi és Képzőművészeti Társulat felé.

PMH, IX. évf. 213. sz. 3. 1.
7 Antal S.: Az elnök és a nemzet legnagyobb cselekedete. A Nap, IV. évf. 214. sz. 3. 1.



A Sarlónak tagadhatatlan érdemei voltak abban, hogy Masaryk elnök Losoncon 
ígéretet te tt egy magyar tudományos intézet alapítására. Az összefüggések meg
értése végett itt most egy kis kitérőt kell tennünk. Hadd említsünk meg egy fontos 
epizódot, amely szoros elő játékát képezi az elnök losonci kijelentésének.

Scherer Lajos losonci tanárt az irredentizmus jogtalan vádjával kidobták állásából. 
Az országos tanfelügyelőségen és a szlovenszkói Országos Hivatalnál hiábavaló volt 
mindenféle tiltakozás. A sarlósok sa ját ügyüknek tekintették Scherer ügyének orvos
lását,* így hát végül szorultságukban egyenesen a köztársasági elnökhöz fordultak 
panaszukkal. Maguk is meglepődtek azonban, amikor értesítést kaptak, hogy Masaryk 
elnök 1930. január 17-én fogadja őket. Ekkor született meg az elhatározás, hogy 
„túl a Scherer ügyön tudományos elképzeléseinket kel! a m érlegre dobnunk, mindazt, 
ami a pillanatok fölé emel.“8 Január 17-én a Sarló küldöttsége: Balogh Edgár, Boross 
Zoltán és Terebessy János meg is jelent a hradzsini fogadáson, Balogh Edgár kö
szöntőt olvasott föl az elnöknek, amely egyben a Sarló memoranduma is volt, s ebben 
a kisebbségi magyar ifjúság nézeteivel és problémáival ism ertette meg az elnököt. 
Hangsúlyozta a magyar ifjúság újarcúságát, a körülményekhez igazodó reális gondol
kodásmódját. Kifejtve a csehszlovákiai magyar ifjúság célját, többek között a követ
kezőket mondta: „Az életbe lépve nemzedékünk legelső cé lja i közé tartozik, hogy 
a kisebbségi magyarságnak praktikus ipari, mezőgazdasági, kisebbségvédelmi és 
szakszervezeti jelentőségű tudományos akadémiája legyen.“9 A kisebbségi akadémia 
megalapításának első szikrája tehát a sarlósok agyából pattant.

Lehet, hogy már akkor megfoganhatott Masaryknál a kisebbségi akadémia alapítá
sának gondolata, amikor a sarlósok memorandumára adott válaszában annak a véle
ményének adott kifejezést, hogy a magyarságnak ki kellene építenie Csehszlovákiában 
a maga szellemi centrumát. Búcsúzáskor az elnök utolsó szavai ezek voltak: „Én 
sohasem leszek Önök, magyarok ellen!“10

A sarlósok mindig nagy jelentőséget tulajdonítottak hradzsini audenciájuknak. 
Balogh Edgár A Mi Lapunk hasábjain így ír róla: „Az elnök úgy fogadott minket, 
mint az egész magyarság ügyének képviselőit. Nagy felelősség volt rajtunk, tudtuk. 
Ugyanaz a felelősség, ami minden ifjúsági megmozdulásban is bent kell, hogy éljen. 
Mert ifjú  életünkben az egész magyarság ügyéért, a jövendő boldog magyarságért 
vagyunk felelősek.“11

Teljes mértékben jogos volt tehát a Sarlónak az az igyekezete, hogy a felállítandó 
kisebbségi akadémiában, amelynek létesítését ők vetették fel, az ő terveiket is 
respektálják, és képviselőik részt vehessenek működésében. 1930. október 13-án 
memorandumot nyújtanak be Masaryk elnöknek, melyben bejelentik, hogy „a Sarló, 
mint az új magyar nemzedék kultúrszervezete, tervezetet dolgoz ki az alapítandó 
társulat tudományos osztálya számára.“12 Merész, de figyelemre méltó szavakkal 
fejezik ki elképzelésüket: „Tervezetünk a magyar tudományos élet centralizációján 
és decentralizációján alapul. A magyar tudományos életnek egyetemes központtal 
kell rendelkeznie. Ezt az egyetemes központot csakis az egyetemes magyarság 
tudományos munkaközösségére lehet felépíteni, tekintet nélkül az országhatárokra.“15 
A tudományos munka megindításának lehetővé tételére a következő tervük van: 
„I. Az általános magyar vonatkozású tudományos kutatásokban bekapcsolódás az 
egyetemes magyarság tudományos munkaközösségébe és az ezen felépülő egyetemes 
magyar tudományos központba. II. Különleges csehszlovákiai magyar tudományos

* Scherer Lajos tanár A Mi Lapunk című folyóiratnak volt a szerkesztője, s a sarlósokat első
sorban A Mi Lapunkkal való szoros kapcsolatuk késztette a szerkesztő melletti kiállásra.

8 Balogh Edgár: Hét próba, 158. 1. Budapest 1965.
9 A pozsonyi Sarlósok Masaryk köztársasági elnök előtt (aláírás nélkül)

A Nap, IV. évf. 15. sz. 2. 1.
19 Uo.
11 Balogh Edgár: Masaryk Tamás üzenete 

A Mi Lapunk, X. évf. 2. sz. 25. 1.
12 A Sarló ifjúsága: Memorandum Masaryk elnökhöz a Magyar Tudományos, Irodalmi és Művé

szeti Társulatról
A Nap, IV. évf. 236. sz. 3. 1.

‘3 Uo.



munkaközösség és központ létesítése a csehszlovákiai magyarság sajátos valóság- 
problémái számára. Ennek a munkaközösségnek és központnak témaköre a következő:
1. A kisebbségi magyarság gazdasági, szociális, művelődési és kulturális kérdései.
2. A cseh—magyar, szlovák—magyar és ruszin—magyar s általában a szláv—magyar 
viszony. 3. A csehszlovákiai magyarság és általában a kisebbségi magyarság szerepe 
Kelet-Európában.“14

A Sarlónak ezt a memorandumát, sajnos, egy-két napilapon kívül senki észre sem 
vette, s term észetes, hogy az akadémia* hivatalos munkatervének kidolgozásakor 
figyelemre sem méltatták.

2. A losonci ígéret tetté válása
a) A milliós ajándék és a körülötte kialakult érdekharc

1931. január utolsó napján a köztársasági elnök húszmilliós jubileumi ajándéka végre 
szétosztásra került. Azoknak az egyesületeknek, intézményeknek, amelyek m ár létez
tek, a köztársasági elnök adományát azonnal folyósították, az adományból létesítendő 
új intézményeket illető pénzösszegeket pedig az intézmények megalakulásáig a 
Zemská Bankánál helyezték letétbe.

Masaryk elnök a húszmilliós összeget aránylag igazságosan osztotta fel. Köztársa
ságának valamennyi nemzetisége képviselve van a megajándékozottak között. Ju tott 
belőle a cseheken és szlovákokon kívül a németeknek, magyaroknak, ruszinoknak és 
lengyeleknek is.

Masarykot sokan igyekeztek s igyekeznek még ma is — főleg a magyarságnak 
adományozott millió miatt — magyarbarátnak feltüntetni. Ez azonban téves vélemény. 
Masaryk mint elnök nagy reálpolitikai érzékkel rendelkező államfő, mint filozófus 
humanista eszm éket valló és ezeket gyakorlatilag is megvalósítani szándékozó ember 
volt. „A magyarok Szlovenszkón teljes egyenjogúságot élvezhetnek és nem lesznek 
elcsehesítve, sem elszlovákosítva“15 — írja A nemzetiségi kérdés című munkájában. 
Felismerte a „magyar ügy“ kényes voltát, s megpróbálta megértően kezelni a köz
társasághoz csatolt magyar kisebbséget. „Nemcsak megértem a magyarokat, hanem 
együtt is érzek velük. Teljesen érthető, hogy fáj — igen, ismétlem, megértem, fáj 
nekik, — hogy történelmi nevezetességű ezeréves hazájuk összeomlott. Ezen azonban 
nem lehet változtatni. A magyaroknak bele kell nyugodniok. A mai helyzethez kell 
alkalmazkodniok, ha ebben az államban akarnak élni.“16 Figyelmet érdemel még a 
következő masaryki k ijelentés: „A magyarok nyelvi és kulturális jogai nem valami 
állami kedvezmény, hanem az államnaík jól felfogott érdeke kívánja, hogy polgárai 
nyugodtan éljenek és jól érezzék magukat. Jól ismerem a szlovenszkói és ruszinszkói 
magyarok kulturális jelentőségét, és most mondhatom, hogy saját kultúrájuk kiépí
tésében államunkban semmi akadályt sem fognak találni.“17 A magyaroknak „ajándé
kozott“ milliót tehát Masaryk nem tekintette ajándéknak, hanem nagyon is jó 
befektetésnek, amelyet — az ő saját szavaival élve — az államnak jó l felfogott 
érdeke kíván.

Túlzott volt tehát az az egyoldalú glorifikálás, amely a kormánypárti magyar 
lapokban kezdett napvilágot látni. Az aktivisták túlbuzgó hálálkodásuk hangoztatására 
minduntalan alkalmat találtak a későbbiek folyamán is, mint pl. a csehszlovák állam 
megalakulásának évfordulóján (október 28.), vagy Masaryk születésnapján (március 
8.). Hadd lássunk itt néhány példát ezekből a törleszkedő hálálkodásokból: „Masaryk 
Tamás köztársasági elnök megragadta az alkalmat mindig, hogy népe iránti szeretetét 
nemzeti és vallási tekintet nélkül kimutathassa. Csak nemrég áldozott a magyar 
kultúra részére sajátjából egy millió koronát, melyért minden köztársaságbeli magyar

14 Uo.
* A Csehszovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság népszerű és közkedvelt 

neve a Masaryk Akadémia lett. Előfordulnak azonban még a Masaryk Társaság, a Társaság, 
a Csehszlovákiai Magyar Akadémia, Kisebbségi Magyar Akadémia, valamint az Akadémia elne
vezések is.

15 T. G. Masaryk: A nemzetiségi kérdés, 193. I. Práger Könyvkiadó Vállalat, Bratislava 1935.
'6 Uo., 194. 1.
17 Uo., 196. 1.



ember, pártpolitikai tekintet nélkül hálával adózik számára.“18 Vagy máshol: „Bennün
ket magyarokat az őszinte szeretet szálai fűznek Masaryk személyéhez. A magára 
maradt magyarságnak az első perctől igaz barátja, buzdítója, segítője volt.19

A milliós ajándékra azonban nemcsak a kormánypárti magyarok hódoló köszönete 
volt a visszhang, hanem a kisebbségi magyarság ellenzéki szárnya is osztatlan 
örömmel fogadta azt. A Prágai Magyar Hírlap elismeréssel szól Masaryk elnök ado
mányáról; egy pillanatra sem vonja kétségbe annak nemes voltát. Foglalkoztatja 
azonban a kérdés, mi fog történni ezzel az összeggel, mire fogják felhasználni? 
„Elsősorban azt kell megfontolni, hogy egy millió korona jelentős összeg, amellyel 
valóban meg lehet vetni a kisebbségi magyar kultúráiét alapjait“, de „nem arra való, 
hogy meginduljon körülötte a politikai akarnokok dervistánca, hanem hogy egy 
táborba tömörítse azokat, akik dolgozni tudnak és akarnak.“20

Sajnos, éppen ennek hatására kezdődött el a „dervistánc“. Csak olaj lett aztán 
a tűzre Szüllő Gézának, a keresztényszocialista párt elnökének a párt zsolnai ülésén 
tett kijelentése, amely joggal azt a látszatot keltette, hogy Masaryk elnök milliós 
ajándékát meg akarják kaparintani a keresztényszocialista és a magyar nemzeti párt 
számára. Szüllő javasolta, hogy a keresztényszocialista és a magyar nemzeti párt 
bízza meg egy-egy törvényhozóját, hogy kezdjenek el tárgyalásokat az illetékes 
hatóságokkal abból a célból, hogy az elnök adományát valóban a m egjelölt célra 
használják fel, és „ne jusson álmagyarok politikai kísérletezésének rendelkezé
sére.“21

Az aktivista körök irtóztak attól a gondolattól, hogy esetleg az ellenzéki magyar 
pártokban levő vagy e pártokkal rokonszenvező kultúrmunkásoknak is beleszólásuk 
legyen az adomány sorsát eldöntő kérdésekbe. Egyből megindult hát a vészharang- 
kongatás, s ebben főleg a szociáldemokrata és az agrárpárt magyar exponensei 
tüntették ki magukat. Elkezdte ezt a Pozsonyban megjelenő kormánypárti napilap. 
A Reggel, amelyet sorra követtek az aktivisták vidéken megjelenő lapjai is, pl. a 
losonci Magyar Híradó, amelyik szintén kellő „dühvei“ védelmezi a milliót az ellenzéki 
pártok „tülekedésében“, „kik mint a legyek lepnék meg a milliós pénzes zsákot.“2i 
Azonban rövidesen bebizonyosodik, hogy a milliós adománynak ez a „pártatlan“ 
védelmezése csupán azért történik, hogy az teljesen  az aktivisták befolyása alá 
kerülhessen. A csehszlovák kormánypártok magyar frakcióinak exponensei már 
február első napjaiban Prágában jártak , s ott tárgyalásokat folytattak az elnök 
adományának felhasználásáról, s Pozsonyba állítólag már előzőleg gyűlésre hívták 
össze az agrárpárt és a szociáldemokrata párthoz közel álló kultúrmunkásokat.23

Ez m ár olyan lépés volt, amely előtt a kormánypárti körökkel szemben lojalitást 
tanúsítók, sőt az előrelátóbb, józanabb gondolkodású kormánypárti magyarok sem 
hunyhattak szemet. „A köztársasági elnök a maga adományát a kultúrát szomjazó 
egész itteni magyarságnak szánta“ — ír ja  A Napban Antal Sándor. „Tehát nem 
jobboldalról vagy baloldalról van szó, hanem a magyar kultúra munkásairól.“ Az 
agrár- és szociáldemokrata párt címére a következőket mondja; „Masaryk Tamás 
nem a kormánypárthoz tartozó, talpnyaló magyar írókat vagy Írnokokat akarja 
megjutalmazni a milliós alapítvánnyal. A magyar kultúra és a magyar kultúrintézet 
irányítása kizárólag a magyar tehetségek joga. Nincsen jobboldal és nincsen bal
oldal: az összes magyar tehetségek együttes munkája jelenti a magyar kultúrát.“21

18 Masaryk G. Tamás (aláírás nélkül)
Magyar Híradó, VII. évf. 10. sz. 1. 1.

19 Masaryk G. Tamás 83 éves (aláírás nélkül)
Magyar Híradó VIII. évf. 10. sz. 1. 1.

*  1 000 000 (aláírás nélkül)
PMH, X. évf. 28. sz. 1. 1.

21 Szüllő étvágyat kap . . .  (aláírás nélkül)
A Reggel, XI. évf. 32. sz. 2. 1.

22 Rovás (aláírás nélkül)
Magyar Híradó, VI. évf. 6. sz. 3. 1.

23 Az egymilliós elnöki adomány körül. . .  (aláírás nélkül) 
PMH, X . évf. 31. sz. 5. 1.

24 Antal Sándor: Nem tetszik nekünk ez a tánc 
A Nap, V. évf. 35. sz. 3. 1.



Mivel már nyilvánvaló volt, hogy a kormány az uralmon levő két párt magyar 
exponenseinek a kezére fogja játszani az alapítandó intézményt, Szent-Ivány József 
képviselő, a magyar nemzeti párt akkori vezére, február 13-án a parlamentben is 
szóvá te tte  ezt a jogtalanságot. Egyenesen az adományozóhoz, Masaryk elnökhöz 
fordult kérésével: „gondoskodjék arról, hogy ez az adomány, amely magyar kultu
rális célokat hivatott szolgálni, pártcéloktól mentesen az igazi magyar kultúra 
szolgálatába állíttassák.“ „Előre is kénytelen vagyok megállapítani — folytatta beszé
dét Szent-Ivány —, hogy a magyarság minden rétegének és kisebbségi életünk 
kultúrintézményeinek bevonása útján lehetséges az adomány helyes és a céloknak 
megfelelő felhasználása, ellenkező esetben egészen bizonyos, hogy az — amint már 
azt nem egyszer tapasztaltuk — a kormány kortespolitikájának a szolgálatában fog 
állani. Előre is tiltakozunk az ellen, és visszaélésnek neveznők az elnöki jószándékkal, 
melyért a magyarság részéről csak köszönet illeti.“ 25

Az i lle té k e s  k o rm án y k ö rö k  az elnöki jó  sz á n d ék o t, sa jn o s , v is s z á já r a  fo rd íto ttá k . 
Nem so k  idő te l t  el, s  a fe lü lrő l  k in e v e z e tt  e lő k é sz ítő  b iz o ttsá g  ö s s z e té te le  v ilá g o sa n  
e lá ru lta  a m asary k i g o n d o la tta l tö r té n t  v is s z a é lé s t .

b) Dérer kinevezi az előkészítő bizottságot

M asaryk  elnök  a já n d é k á n a k  m e g v a ló s ítá sá ra : a m eghívandó a la p ító  tag ok  n é v s o r á 
nak ö s sz e á llítá sá ra , az a lap szab á ly o k  k id o lg o z á sá ra  stb . az a k k o ri isk o laü gy i m in isz te r , 
dr. Ivan Dérer, e lő k é sz ítő  b iz o ttsá g o t n e v e z e tt  ki. Az e lő k é sz ítő  b iz o ttsá g  e ln ö k e  
dr. Orbán Gábor, a p ozson yi m agy ar reá lg im n áziu m  ta n á ra  le t t .  A b iz o ttsá g  ta g ja i  
a k ö v etk ez ő k  v o lta k : Angyal Géza fe stő m ű v é sz , B e sz te rce b á n y a , dr. Szerényi Ferdi- 
nánd ta n á r , U ngvár, Győry Dezső író, P rá g a , dr. Váradi Aladár sz erk esz tő , P rá g a , 
dr. Sziklay Ferenc, a K az in czy  T á rsa sá g  fő t itk á r a , K assa , Farkas Gyula p olgári isk o la i 
ta n á r, S o m o r ja  és  Antal Sándor sz e rk e sz tő , P ozsony . A b iz o ttsá g  je g y z ő jé v é  Surányi 
Géza p ozson yi s z e r k e s z tő t  n e v e z te  ki D é re r  m in isz te r.

A k ü lönböző p á rtá llá sú  ú js á g o k  kü lön bözőkép p en  fog ad ták  az e lő k é sz ítő  b iz o tts á g  
k in e v e z é s é t. A korm án y  m a g y a r lap ja , a p ozsonyi A Reggel m in d já r t  a b iz o ttsá g  
k in e v e z é s é t k ö v ető  napon t e l je s  m e g e lé g e d e tts é g rő l és  e g y e té r té s r ő l ad b izo n y ság o t. 
„A bizottság tagjainak a kiválasztása a magyarság minden rétegében, politikai és 
társadalmi különbség nélkül megnyugvást kelt, s alkalmas lesz arra, hogy a köztár
saság elnökének nemes gesztusából eredő hivatásnak m egfeleljen .“ 26 A b iz o tts á g  
k in e v e z é se  A Nap cím ű  n ap ilap  sz e r in t is  „a közvélemény helyeslésével találkozott.“ 
„Az iskolaügyi miniszter által kiválasztott tagok személyében megvan minden garancia 
arra nézve, hogy felszínre hozzák és támogatásban részesítik azokat az értékeket, 
amelyeket a kisebbségi sorsba ju tott magyarság magából ki tud termelni.“ 27

A Prágai Magyar Hírlap e lfo g u la tla n a b b u l n éz i é s  e z é r t  t is z tá b b a n  lá t ja  a té n y á l
lást. E g y e lő re  azonban m in d en  é leseb b  k r it iz á lá s tó l  őrizk ed ik , s ig yeksz ik  v á ra k o z ó  
á llá sp o n tra  h ely ezk ed ni. M in d a m elle tt m e g á lla p ít ja , hogy a k in e v e z é s  — m á r m aga 
az a tén y , hogy az e lő k é sz ítő  b iz o ttsá g  fe lü lrő l, k in ev ezés ú t já n  jö t t  lé tr e  —  m e g 
le p e té s t  k e l te t t .  C supán az „ irod alm i r é s z le g “ ö s s z e té te lé t  t a r t ja  re á lisn a k . H e ly esen  
á lla p ít ja  m eg , hogy „teljesen indokolatlan a pártízű publicisztika erősebb szerepel
t e té s e .“ De tá rg y ila g o sa n  k i je le n t i :  „Egyelőre nem kívánunk belebocsátkozni a dolog 
érdemi részébe. Meg akarjuk várni a bizottság működését. Végleges ítéletet majd 
annak alapján formálunk.“ 28

25 Szent-Ivány: Az egyhetes gazdasági vita magyar kisebbségi fináléja 
PMH, X. évf. 38. sz. 1. 1.

23 Masaryk elnök ajándéka a magyarságnak megvalósulás előtt (aláírás nélkül)
A Reggel, XI. évf. 51. sz. 1. 1.

27 A közvélemény helyeslésével találkozott a csehszlovákiai Magyar Tudományos Intézet előkészítő 
bizottságának kinevezése (aláírás nélkül)
A Nap, V. évf. 51. sz. 7. 1.

28 Dérer iskolaügyi miniszter kinevezte a magyar tud., írod. és képzőművészeti társulat előkészítő 
bizottságát (aláírás nélkül)
PMH, X. évf. 51. sz. 3. 1.



A Kolozsvárott m egjelenő Magyar Kisebbség is figyelm et szentelt a kinevezésnek, 
s azt nagyon politikai színezetűnek ta rtja . Szintén helyteleníti a felülről történő 
kinevezést, mert így szinte akaratlanul is politikai mellékíze lehet a legjobb szándék
kal véghezvitt tettnek is. Leghelyesebb lett volna tehát, ha ennek a nagy fontosságú 
kérdésnek az elintézését egy minden kulturális árnyalatot magába ölelő ankét 
előzte volna meg. „Annál meglepőbben hat az iskolaügyi miniszter intézkedése, 
melynek az a látszata, hogy prejudikálni akar és egyáltalán nem m entes a párt- 
politikai mellékíztől. A bizottság összeállításának részletei alaposan kihívták a 
kritikát. A hármas tagozatból az irodalom kifogástalanul van reprezentálva, azonban 
a képzőművészetnek, nemkülönben a tudományosságnak csupán egy-egy hivatott képvise
lő jét látjuk a kinevezettek között.“ 29

Ezek a véleménynyilvánítások még nem lépték túl az elfogulatlan ténymegállapítás 
kereteit. A vihar tulajdonképpen akkor kezdődik, amikor az agrár- és a szociál
demokrata párt csehszlovák sajtó ja — kimondottan pártpolitikai alapon — bele
kapcsolódik a polémiába, s hogy a bonyodalom még nagyobb legyen, egymást is 
szidni kezdik. A Slovenský denník, az agrárpárt szlovák napilapja kezdte el ezt az 
áskálódó sajtóvitát. A „Dérer miniszter úrnak mint pártembernek a kihágásai“ című 
cikkében nagyon éles, mondhatnánk: durva hangon tám adja Dérért, és a fejére 
olvassa az előkészítő bizottság kinevezésekor elkövetett hibáit. Csakhogy ebből a 
támadó hangnemben írt cikkből m indjárt az elején kilóg a lóláb! Az agrároknak azért 
nem tetszik Dérer te tte , mert „a je lentéktelen  tudományos színtű szociáldemokraták 
túlsúlyban vannak a bizottságban.“ 30 De hogy ne csupán a szociáldemokratákat tá 
madja, és bebizonyítsa, hogy fut még másra is a puskaporából, nekirugaszkodik dr. 
Sziklay Ferencnek is, az előkészítő bizottság egyik legértékesebb tagjának, s mód
fe le tt leirredentázza.

A Sziklay Ferenc dr. és Győry Dezső elleni gyalázkodásra más cikkben is alkalmat 
talál a Slovenský denník. Ez a két tag vörös posztó a szemükben már csak azért is, 
mivel egyikük sem tartozik semmilyen aktivista csoporthoz. „Egyáltalán világra szóló 
szégyen, hogy az előkészítő bizottságban annak a PMH-nak akármilyen képviselői 
bent vannak, amely ~ legtisztátalanabb forrásból minden szlovákellenest elfogad. Akkor 
minek harcolni ez ellen a lap ellen, ha dr. Dérer elvtárs ezt az egész harcot igno- 
rálja , és képviselőit ilyen nagyfontosságú ügyhöz engedi? “ 31

Dérer a szociáldemokraták szlovák nyelvű lapjában, a Robotnícke novinyban vágott 
vissza az agrárok támadására. Igyekszik kimenteni m agát a fejére olvasott vádak 
alól. Nem igaz, hogy csak szociáldemokraták vannak az előkészítő bizottságban, és 
nem igaz, hogy a kinevezettek tudományos szintje nem megfelelő! Végül ellen- 
támadásba megy át, s nyíltan megvádolja a támadó agrárokat: „A Slovenský denník 
haragja bizonyosan abból származik, hogy az előkészítő bizottság tagjaiul nem csupán 
agrárok lettek kinevezve“ 32 — állítja Dérer miniszter.

A szociáldemokratáknak és az agrároknak ez a politikai alapon történő hatalmi 
vetélkedése egyaránt meglepte a magyar és szlovák közvéleményt. A magyar ellenzéki 
pártok ebben jogosan sa já t jóslatuknak beteljesülését látták. „Nem tagadjuk, kezdet
től fogva éltünk a gyanúperrel, hogy ezek az instanciák már a megvalósítás első 
lépésénél a végrehajtó kezekben kerülnek veszedelembe'^ — írja a PMH. Pedig ez 
az akadémia nem pártpolitikai célokra létesül, s megérdemelné, hogy „ne rántsák

29 Magyar irodalmi, tudományos és képzőművészeti társaság Cseh-Szlovákiában (aláírás nélkül) 
Magyar Kisebbség, X. évf. 6. sz. 229. 1.

30 Výčiny pána ministra Dérera ako straníka (aláírás nélkül)
Slovenský denník, XIV. évf. 51. sz. 3. 1.

31 Maďarská spoločnosť (aláírás nélkül)
Slovenský denník, XIV. évf. 58. sz. 3. 1.

32 Dérer: Kto bol vymenovaný do prípravného výboru maďarskej spoločnosti vied a umenia 
(Alcím: Slovenský dennľk napadol vymenovanie, lebo len agrárna legitimácia nebola dostatoč
nou kvalifikáciou.)
Robotnícke noviny, XXVIII. évf. 54. sz. 1. 1.

33 Dzurányi László: El a kezekkel!
PMH, X. évf. 56. sz. 1. 1.



le a pártpolitikai mocsárba .34 „Noshát, ilyen kezdet után egyre több kétellyel nézünk  
a kis akadémia jövője elé“35 — konstatálja a PMH.

Az ilyen felesleges vagdalkozással és egymás csepülésével a szociáldemokraták és; 
az agrárok akarva-akaratlan is a magyar ellenzéki pártok malmára hajtották a vizet. 
Ezt egyhamar felism erték a szlovák közvéleménynek ebből a szempontból elfogulat
lanabb hangadói is. A Ľudová politika című ludák lap két nagy cikkberu foglalkozik: 
a kitört viszállyal, barátságos hangnemben igyekszik elboronálni a nézeteltéréseket. 
Védi Dérért, inti az agrárokat a túlkapásoktól a sajtóvitában, s egyben inti a m agyar 
ellenzéki pártokat is a merev elzárkózástól. Dorgálóan mondja a csehszlovák sajtó- 
címére: „A csehszlovák sajtónak egyhangúlag az iskolaügyi miniszter keze a la tt  
kellene haladnia, mivel támadásaival csupán a magyar ellenzékiek malmára hajtja- 
a vizet. S abban a malomban a mi számunkra aztán semmi jót nem őrölnek. “ 36

A Ľudová politikának ez a csitítgató hanghordozása nem önzetlen szimpátiából 
ered. Mikor elcsendesedik az agrárok és a szociáldemokraták marakodása az elő
készítő bizottság összetétele m iatt, éppen ez a lap szítja tovább a viszály tüzét, m ost 
azonban már egyértelműen a magyar ellenzéki pártok ellen fordulva persze, itt m ár 
a kioktató stílus erősebb változatát használja fegyverül, annak ellenére, hogy az. 
ellenzéki pártok — noha nem volt szájízük szerinti a bizottság kinevezése — az első- 
perctől kezdve csupán várakozó álláspontra helyezkedtek, s csak  az agrárok é& 
szociáldemokraták marakodását látván keveredtek bele a vitába. „Nagyon határozottan 
vissza kell utasítani azokat a magyar támadásokat az előkészítő bizottság ellen, 
amelyek mindenféle okokat, érvéket és kibúvókat keresnek, hogy eltakarják tiltako
zásuk igazi okát: hogy ugyanis nem ül az előkészítő bizottságban valamilyen F lach - 
bart,37 vagy valaki az ő társai közül“38 — ír ja  a Ľudová politika.

Hasonló hangnemben — de egy kissé finomabban, viszont sokkal ravaszabbul — ír  
a Národný denník is. Az ele jén  ugyan m egjegyzi: „Mi sem tartjuk az előkészítő
bizottság kinevezését teljesen szerencsésnek és helyesnek.“39 Aztán így fo ly tatja : 
„Az egyik oldalról tehát az a veszély fenyeget, hogy az elnök ajándékából irredenta  
célokat fognak támogatni, a másik oldalról viszont az, hogy ez az alap egy tehetség
telen klikk támogatásának forrása lehet, amely m ár sok pénzébe került a kormány
nak, de ezért az államnak csak nagyon kétes értékű ellenszolgáltatásokat tett, ha 
egyáltalán te tt  valamit.“4o A Národný denník nézete tehát az, hogy csak akkor 
érdemes „jótékonykodni“, ha biztosítékunk van rá, hogy ezzel jó  üzletet csináltunk, 
s ha az ajándék az állam jól felfogott érdekét szolgálja. Szerinte a kulturális egye
sület megalapítása nemcsak a magyarság belső! ügye, ha övék is a millió, m ert ez  
a millió korona az egész ország polgárainak munkájából van, tehát joga van b e le 
szólni a szlovákságnak is a pénz felhasználásába.

A ludák Slovák is beleavatkozott a vitába, ezt azonban nem a magyar kultúra 
iránt érzett rokonszenvből te tte . Emlékezhetünk még rá, hogy a Slovák volt az 
egyetlen lap, amelyik már a losonci k ije len tés után bizonyos irigységgel v ette  
tudomásul a masaryki ígéretet. Ez a féltékeny irigység a későbbi cikkeiből is ki-* 
cseng. Figyeljük csak meg a következő sorokat: „Amikor mi, szlovákok megtudtuk, 
hogy a magyarok mi mindent készülnek véghezvinni az intézményükben, valóban 
ismét csak elszomorodtunk, hogy íme, míg magyar polgártársainknak újból lehetőség 
adatott a közös alapból megújítani az irodalmukat, művészetüket és tudományukat, 
mi, szlovákok majdnem mellőzöttek lettünk, ugyanis nekünk, szám szerint mégis

34 Uo.
35 Hatalmi összecsapás az agrárok és Dérer között a magyar tudományos, irodalmi és művészeti 

társulat körül (aláírás nélkül).
PMH X. évf. 53. sz. 3. 1.

38 Výchor pre maďarskú spoločnosť vied a umenia (aláírás nélkül)
Ľudová politika, VIII. évf. 53. sz. 1. 1.

37 F-lachbart Ernő a magyar ellenzéki pártok központi irodájának egyik vezető egyénisége volt.
38 Okolo maďarského vedeckého ústavu (aláírás nélkül)

Ľudová politika, VII. évf. 58. sz. 2. 1.
39 Prezidentov milión pre kultúrne účely maďarskej menšiny (aláírás nélkül)

Národný denník, X. évf. 59. sz. 1. 1.
«  Uo.



csak erősebbeknek, ebből az alapból tudományos célokra kevesebb jutott.“41 Igyek
szik megőrizni „pártatlan objektivitását“, s a torzsalkodó agrár- és szociáldemokrata 
pártokkal szemben is élesen elhatárolja magát: „De látván, mi minden történik ma 
a magyaroknak adományozott millió korona körül, hogyan akarják a reményteljes 
magyar tudományos és művészeti társaságot kisajátítani a szocialisták és agrárok, 
hogy a társaságot az alapoktól kezdve elpolitizálják, hogy a tagokat talán csak  
pártigazolvány alapján vegyék fel, nem irigyeljük magyar polgártársainktól ezt a 
nagy ajándékot.“42

Az előkészítő bizottság körül folyó vihar, amely főleg a szlovák lapok jóvoltából 
öltött ilyen nagy méreteket, kétségkívül a magyar ellenzéki pártok malmára h a jto tta  
a vizet. Szócsövük, a PMH szintén kioktató hangnemben veti bele magát a vitába: 
„Mi közük ezeknek a szlovák lapoknak ehhez a magyar problémához, miért szentel
nek vezércikket olyan témának, mely igazán a legtávolabbról érdekli őket, hiszen 
eddig ezek a lapok a magyar kultúráról annak gyalázásán kívül soha egy szót sem 
írtak .“ 43

A szlovák lapoknak ezt a kellemetlen bábáskodását végül a kormánypártokkal közeli 
kapcsolatban levő magyar körök is megsokallották, hiszen ebből csak a sérelm i 
politikát folytató ellenzéki pártoknak lehetett hasznuk. Antal Sándor A Napban pl. 
először megpróbálja békésen elsimítani a vitát, de belátja ennek eredménytelenségét, 
s kénytelen emeltebb hangon is felszólalni a szlovák sajtó ellen, már csak azért is, 
hogy a közvélemény előtt megőrizze A Nap függetlenségének a látszatát: „A Slo
venský denník meg a Robotnícke noviny, sőt egy csomó más szlovák és cseh lap is 
beleszólt a magyar kultúrintézmény dolgába. Nagy hálára volna kötelezve a m agyar
ság, ha ebből a sok beleszólásból Masaryk Tamás szellemét és nem ismét a p árt- 
politikusok féltékenységét lehetne kiérezni. Tisztelettel kérjük, hanyagolják el 
legalább a cseh és szlovák politikusok a magyar kultúrát, elég bajunk van nekünk 
a magyar politikusokkal, akik nem tudnak még semmit az új kultúrintézményről, de 
m áris támadják, máris el akarják gáncsolni.“44

Az előkészítő bizottság ezek után a kedvezőtlen előjelek után 1931. március 12-én 
kezdte meg munkáját. A kinevezése körül felkavart sajtóvihar még el sem ült, 
amikor m egtartotta első ülését Prágában, az iskolaügyi minisztérium egyik tan ács
termében. Héthónapos tevékenységét továbbra is a közvélemény élénk érdeklődése 
kísérte, a felkavart kedélyek azonban már részben lehiggadtak. A feszült várakozás 
izgalmával figyelték, miképpen birkózik meg feladatával a nyolctagú bizottság, 
hogyan sikerül megoldania a reá nehezedő feladatot. Erre voltak kíváncsiak mind 
a hivatalos kormánykörök, mind a kisebbségi magyarság kultúrmunkásai, de az 
érdeklődők nagy tábora is.

4' Spolitizovaných 1 000 000 korún (aláírás nélkül)
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44 Antal Sándor: Pártok és újságok harca a magyar tudományos és szépművészeti társaság körül 
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