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1. BEVEZETÕ

Alig fél év ti zed del azu tán, hogy az eu ró pai ha tá rok új ra raj zo lá sát szen te -
sí tõ bé ke szer zõ dé sek több sé gét alá ír ták, 1925 õszén Genf ben egy új nem -
zet kö zi szer ve zet kezd te meg mû kö dé sét. A Nem ze tek Szö vet sé ge ek kor -
ra már ki épí tet te szer ve ze ti ke re te it, Tit kár sá gá nak ki sebb sé gi ügyek kel
fog lal ko zó szek ci ó ja pe dig a pe tí ci ók ré vén nap mint nap szem be sült az új 
Eu ró pa egyik leg na gyobb ki hí vá sá val, a nem ze ti ki sebb sé gek elé ge det -
len sé gé vel.

Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus ilyen kö rül mé nyek kö zött tar -
tot ta elsõ kon fe ren ci á ját. A bal ti né met kez de mé nye zés re lét re jött szer ve -
zet le gi ti mi tá sát és túl élé si esé lye it úgy igye ke zett biz to sí ta ni, hogy tag sá -
ga túl nyo mó részt az eu ró pai ál la mok nem ze ti ki sebb sé ge i nek párt ja i ra
épült. Emel lett nem zet kö zi el fo ga dott sá gát az zal kí ván ta meg ala poz ni,
hogy a ki sebb ség vé de lem te rén el is mer te a Nép szö vet ség szer zõ dé sek -
ben rög zí tett il le té kes sé gét.

A Kong resszus már elsõ ren dez vé nyé nek elõ ké szí té se ide jén vi ták ke -
reszt tü zé be ke rült. A kor má nyok ugyan hi va ta lo san nem kom men tál ták a
gen fi össze jö ve telt, de a na pi lap ok, köz tük a kor má nyok fél hi va ta los lap -
jai azért re a gál tak az ese mény re. Be szá mo ló ik ban jól ki ta pint ha tók vol -
tak a vi lág há bo rú vé gén ki ala kult nagy po li ti kai tö rés vo na lak, s ez a faj ta
meg osz tott ság a ké sõb bi ek ben még in kább egy ér tel mû vé vált. Az egyik
ol dal pusz tán ügye sen elõ ké szí tett né met (és ma gyar) pro pa gan da esz közt 
lá tott a kez de mé nye zés ben, a má sik pe dig egy emel ke dett, min den fé le ál -
la mi be fo lyás tól men tes, ma gasz tos cé lo kért harc ba in du ló ér dek-kép vi -
se le ti szervezetet.

A szer ve zet bel sõ mû kö dé sé be tény le ge sen na gyon ke ve sen lát hat tak
bele, és a nem zet kö zi saj tó vissz hang, il let ve a po li ti ku sok ál lás fog la lá sai
a ké sõb bi ek ben is dif fe ren ci á lat la nok ma rad tak. Nem vé let len te hát, hogy 
a Kong resszus te vé keny sé gé nek elem zé se – el te kint ve a pub li cisz ti ka kö -
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ré be tar to zó ér té ke lé sek tõl – a két vi lág há bo rú kö zött jó sze ré vel csak az
éven ként el fo ga dott ha tá ro za ta i nak jo gá szok ál tal el vég zett vizs gá la tá ra
kor lá to zó dott. A má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ év ti ze dek ben azon ban meg -
nyíl tak a le vél tá rak, s ez ál tal le he tõ vé vált a szer ve zet szín fa lak mö göt ti ak ti -
vi tá sá nak vizs gá la ta, va la mint a kap cso la ti há lók re konst ru á lá sa is.

1.1 A KONGRESSZUSSAL FOGLALKOZÓ SZAKIRODALOM

A hú szas és a har min cas évek ben a Kong resszus sal szám ta lan hír la pi, va -
la mint esszéisztikus igénnyel fel lé põ fo lyó irat cikk fog lal ko zott.1 Emel lett 
a nem zet kö zi ki sebb ség vé de lem rend sze rét tár gya ló jogi szak mun kák is
meg-meg em lé kez tek a szer ve zet ha tá ro za ta i ról és cél ki tû zé se i rõl.2 Ren -
del ke zé sünk re áll még egy fon tos, nyom ta tás ban is meg je lent for rás cso -
port, amely be az éven kén ti kon fe ren ci ák jegy zõ köny vei, a fõ tit kár szer -
kesz té sé ben ki adott Nem ze ti sé gek Eu ró pa ál la ma i ban; Hely zet je len té sek
gyûj te mé nye (Hely zet je len té sek) címû kö tet és an nak két év vel ké sõbb
meg je len te tett ki egé szí té se tar to zik.3 Eb bõl az idõ szak ból mind össze egy
olyan mun ká ról tu dunk, amely mo nog ra fi kus igénnyel fel lép ve, tel jes
ter je del mét a szer ve zet fel épí té se, mû kö dé se és hi va ta los cél ki tû zé sei
vizs gá la tá nak szen tel te. Her bert Plesse 1930-ban ké szült jogi meg kö ze lí -
té sû disszer tá ci ó ja azon ban nem tett kí sér le tet a Kong resszus po li ti kai
hát te ré nek meg raj zo lá sá ra, s ter mé sze te sen nem is mer het te a meg ha tá ro -
zó sze rep lõk szín fa lak mö gött zaj ló te vé keny sé gét sem.4

A má so dik vi lág há bo rú után a ki sebb sé gi kér dés egy ide ig nem szá mí -
tott kur rens ku ta tá si té má nak. A Kong resszus tör té ne te – el te kint ve egy
1958-as nyu gat né met disszer tá ci ó tól – szin te fe le dés be is me rült. Szü le -
tett ugyan né hány ta nul mány, amely érin tõ le ge sen a szer ve zet tel is fog -
lal ko zott, de ezek több nyi re egy-egy sze mé lyi ség éle té re, te vé keny sé gé re 
fó ku szál tak.5 A nyolc va nas éve kig jó részt ez a ten den cia ma radt ér vény -
ben, s a szer ve zet több nyi re csu pán a bal ti né me tek tör té ne té nek vagy Né -
met or szág két vi lág há bo rú kö zöt ti tá mo ga tás po li ti ká já nak vizs gá la ta kap -
csán ke rült kép be.6

Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus te vé keny sé gé nek re konst ru á lá -
sá hoz ez idá ig öt disszer tá ció já rult hoz zá leg in kább. Ezek bõl négy né met 
nyel ven író dott, há rom pe dig nyom ta tott for má ban is meg je lent. Erwin
Kelmes kéz irat ban ma radt mun ká ja 1958-ban ké szült, s ter mé szet sze rû -
leg még nem tá masz kod ha tott sem a né met kül ügy mi nisz té ri um, sem pe -
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dig a né met ki sebb sé gek tá mo ga tá sá val fog lal ko zó tár sa dal mi szer ve ze -
tek le vél tá ri for rá sa i ra.7 A nyu gat-né met or szá gi szer zõ így kény te len volt
az ülé sek nyom ta tás ban is meg je lent jegy zõ köny ve i re, az Eu ró pai Né met
Nép cso port ok Szö vet sé ge (ENNSZ) ál tal ki adott fo lyó irat, a Nation und
Staat szá ma i ra, va la mint a ko ra be li na pi lap ok cik ke i re össz pon to sí ta ni.
Kelmes disszer tá ci ó já nak je len tõs ré szét a 14 kon fe ren cia le fo lyá sá nak és 
ha tá ro za ta i nak is mer te té se tet te ki, s a le írá son va ló já ban mind össze Paul
Schiemannak az „anacionális ál lam”-ról szó ló te ó ri á ját elem zõ fe je zet -
ben lé pett túl. Bár Kelmes szá má ra nyil ván va ló volt, hogy a Kong resszus
egy-két ál lás fog la lá sa – min de nek elõtt az 1933-as, a nem ze ti disszi mi lá -
ció jo go sult sá gát tá mo ga tó ha tá ro zat – va ló ban prob le ma ti kus és az öt ve -
nes évek nyu gat-eu ró pai szem lé lõ je szá má ra el fo gad ha tat lan, a szer ve ze -
tet min dent egy be vet ve pozitív kezdeményezésnek tartotta.

A nyolc va nas évek ele jén két, szé le sebb for rás bá zis ra tá masz ko dó né -
met nyel vû mun ka szü le tett, s ezek je len tõs rész ben hoz zá já rul tak a szer -
ve zet po li ti kai hát te ré nek fel tér ké pe zé sé hez. A nagy já ból azo nos idõ ben
ké szült disszer tá ci ók egyi két az NSZK-ban, a má si kat pe dig az NDK-ban 
nyúj tot ták be. Ru dolf Michaelsen el sõ sor ban a nyu gat né met le vél tá rak
ek kor ra már fel sza ba dí tott anya ga i ra épít ve írta meg a Kong resszus elsõ
öt évé nek tör té ne tét.8 Az ál ta la vá lasz tott idõ be li kor lát ter mé sze te sen
nem vé let len, Stresemann ha lá lá nak éve ugyan is nem csak a né met kül po -
li ti ka vo nal ve ze té se szem pont já ból te kint he tõ fon tos ha tár vo nal nak, ha -
nem a Kong resszus éle té ben is. A ren ge teg új in for má ci ó ban szem lá to -
mást lu bic ko ló szer zõ az ol va só elé tár ta a kon fe ren ci á kat meg elõ zõ
egyez te té se ket, re konst ru ál ta a több nyi re há rom na pos össze jö ve te le ket,
va la mint az ülé sek nek a né met kül ügy mi nisz té ri um ban és a nem zet kö zi
saj tó ban ki vál tott vissz hang ját. A Kong resszust ugyan mint egy lé nye gé -
ben de mok ra ti ku san gon dol ko dó po li ti ku sok ál tal fe le lõs ség tel je sen mû -
köd te tett szer ve ze tet írja le, leg alább is a vizs gált idõ szak vé gé ig, 1928-ig, 
de nyo ma té ko san alá húz za, hogy az nem ke rül het te el, és nem is akar ta el -
ke rül ni a nagy po li ti ka be fo lyá sát, sem a ma gyar, sem a né met kor mány -
szer vek ol da lá ról.

Két év vel ko ráb ban, a ha tár túl ol da lán, a ros to cki egye te men Maria
Rothbart is meg vé dett egy ha son ló té ma kör ben ké szült disszer tá ci ót. Õ
1932-ig kö vet te fi gye lem mel a szer ve zet és a hoz zá kap cso ló dó aktorok
te vé keny sé gét.9 Rothbart mun ká já nak ko moly eré nye, hogy az NDK-ban
is el ér he tõ vé vált for rá sok ra tá masz kod va meg fosz tot ta a Kong resszust
az emel ke dett esz mé kért harc ba szál ló kö zös ség egy ol da lú és eb bõl kö -
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vet ke zõ en ha mis imázsától. Alap ál lá sa azon ban szük ség kép pen több
mint prob le ma ti kus volt. Az NDK-ban ak kor tájt ál ta lá nos nak te kint he tõ,
erõ sen ide o lo gi kus meg kö ze lí tés nek meg fe le lõ en ugyan is a szer ve ze tet a
szo ci a liz mus és a ka pi ta liz mus kö zött foly ta tott küz de lem egyik mel lék -
szá lá nak, az im pe ri a lis ta nagy ha tal mi tö rek vé sek di a bo li kus esz kö zé nek
lát tat ta. Ez zel pe dig min den kép pen ha mis ér tel me zé si ke ret be ágyaz ta a
tör té ne tet, még ha alap té te le, mely sze rint a Kong resszus csak a né met
instrumentalizációs tö rek vé sek kri ti kus elem zé sé vel is mer he tõ meg, fel -
tét le nül meg is állta a helyét.

A kö vet ke zõ két disszer tá ció a ki lenc ve nes évek vé gén és az új év ez -
red ele jén je lent meg. Elõb bi a spa nyol or szá gi Nunez, utób bi a né met or -
szá gi Bamberger-Stemmann tol lá ból. Nunez min de nek elõtt a Kong resszus 
ka ta lán és baszk vo nat ko zá sa i val fog lal ko zott, Bamberger-Stemmann pe -
dig a szer ve zet tör té ne tét a né met kor má nyok ki sebb ség po li ti kai tö rek vé -
se i nek és a né met tár sa dal mi szer ve ze tek mû kö dé sé nek ke re té be ágyaz va
vizs gál ta.10 Az utób bi, iga zán im po záns for rás bá zis ra tá masz ko dó, a né -
met múlt fel dol go zás kri ti kai at ti tûd jét ma gas szin ten al kal ma zó mun ka a
Kong resszus te vé keny sé gét mû kö dé sé nek tel jes idõ szak ára ki ter je dõ en
ár nyal tan, több meg kö ze lí tés bõl is mer te ti. Egy fe lõl a ki sebb sé gi jo gok
ér de ké ben ko moly erõ fe szí té se ket ki fej tõ lobbieszköznek, más fe lõl el sõ -
sor ban Né met or szág és Ma gyar or szág ál tal fel hasz nált szer ve zet nek áb -
rá zol ja. A szer zõ a le egy sze rû sí tõ meg kö ze lí té sek nek ha dat üzen ve szö ge -
zi le, hogy a Kong resszus mû kö dé sé nek meg íté lé se so rán nem ke zel he tõ
egy sé ges egész ként a mint egy más fél év ti zed, s a sze rep lõk te vé keny sé -
gét is dif fe ren ci ál tan kell ele mez ni.

A ma gyar nyel vû szak iro da lom nem szen telt ak ko ra fi gyel met a té má -
nak, mint a né met. Az ed di gi leg át fo góbb elem zés Bellér Bé lá tól szár ma -
zik, aki 1981-ben meg je lent ta nul má nyá ban a Kong resszus tör té ne té nek
elsõ öt évét vizs gál ta, ki zá ró lag a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ban õr zött
for rá sok fel hasz ná lá sá val.11 Bellér lé pés rõl lé pés re is mer tet te az egyes
kon fe ren ci ák elõ ké szí té sét, le fo lyá sát és vissz hang ját. Tisz táz ta, hogy a
ma gyar kor mány és Ammende, va la mint a ha tá ron túli ma gyar ki sebb sé -
gi po li ti ku sok és Bu da pest kö zött rend kí vül szo ros kap cso lat állt fenn, de
ezt a vi szony rend szert nem tár ta – mert nem is tár hat ta – fel va ló di mély -
sé gé ben. Bár re giszt rál ta Bu da pest és a ma gyar ki sebb sé gi pár tok kö zöt ti
szi go rú alá-fö lé ren delt sé get, a ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok nak jó val
na gyobb önál ló moz gás te ret tu laj do ní tott, mint ami lyen nel azok va ló já -
ban ren del kez tek. Ezért jut ha tott pél dá ul arra az alap ve tõ en té ves kö vet -
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kez te tés re, hogy a re ví zi ós po li ti ka egyik ku dar ca ab ban állt, hogy nem si -
ke rült a ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku so kat össze fog ni, és egy sé ge sen
szem be for dí ta ni õket ál la ma ik kal. A Kong resszust olyan szer ve zet nek
tar tot ta, amely – po li ti kai kap cso la tai el le né re is – min de nek elõtt a kor -
sze rû és ha té kony ki sebb ség po li ti kai szem lé let ki ala kí tá sá ra kon cent rált.

Bellér mun ká já nak meg je le né se után – el te kint ve egy, a Kong resszus
ha tá ro za ta it ma gyar nyel ven meg je len te tõ, be ve ze tõ ta nul mánnyal el lá -
tott for rás ki ad vány tól – a szer ve zet te vé keny sé ge egyet len elem zés nek
sem volt ki zá ró la gos tár gya.12 Tilkovszky Lorántnak a ma gyar or szá gi
né met ki sebb ség tör té ne té re fó ku szá ló mun kás sá gá ban a Nem ze ti sé gi
Kong resszus ugyan több ször is fel-fel buk kant, de min den kor az ép pen
vizs gált té mák mel lék szá la ként, so ha sem az elem zés köz pon ti té má ja -
ként. A szer ve zet né met ex po nen sei meg le he tõ sen gyak ran tûn tek fel ta -
nul má nya i ban és köny ve i ben, sõt a ma gyar or szá gi szlo vá kok kép vi se le te 
kö rül ki ala kult hu za vo na as pek tu sa it is be mu tat ta egy Szeberényi La jos
Zsig mond mun kás sá gát össze fog la ló ta nul má nyá ban.13 Tilkovszkyt min -
de nek elõtt a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség és a ma gyar, va la mint a né -
met kor mány szer vek kap cso la ta iz gat ta, s eb bõl kö vet ke zõ en a szer ve -
zet te vé keny sé gé nek egyéb as pek tu sai vizs gá ló dá sa i nak pe ri fé ri á ján
ma rad tak.

A nyolc va nas évek vé gén Galántai Jó zsef is fog lal ko zott né hány ol dal
ere jé ig a Kong resszus sal Tri a non ról és a nem zet kö zi ki sebb ség vé del mi
rend szer rõl írt köny vé ben.14 Galántai a szer ve ze tet a bé ke rend szer kö vet -
kez mé nye it he lye sen mér le ge lõ, az egy más irán ti szo li da ri tást tu da to san
fel vál la ló ki sebb sé gek ter mé sze tes kez de mé nye zé sé nek írja le. Rö vid
össze fog la ló já ban ki zá ró lag az ülé sek nyom ta tás ban meg je lent jegy zõ -
köny ve i re tá masz ko dott, ami bõl egye ne sen kö vet kez nek vál lal ko zá sá nak 
korlátai is. Jó pél da erre az 1933-as kon fe ren ci án a disszi mi lá ció té ma -
kör ében ki rob bant né met–zsi dó vita ér tel me zé se. Galántai a ma gyar kül -
döt tek fel lé pé sét az ál la mi disszi mi lá ció le he tõ sé gét el fo gad ha tó nak tar tó
né met dek la rá ci ó val szem ben egy ér tel mû en az elv sze rû ség és a baj ba ju -
tott zsi dó küz dõ társ iránt meg nyil vá nu ló szo li da ri tás ki fe je zé sé nek tar tot -
ta, ho lott a kér dés en nél jó val bo nyo lul tabb, s a le vél tá ri for rá sok is me re te 
nél kül va ló já ban nem is re konst ru ál ha tó ár nyal tan. En nek tud ha tó be az
is, hogy nem fog lal ko zott a Kong resszus szín fa lak mö göt ti te vé keny sé -
gé vel, a ma gyar kor mány sze re pé vel, de a ma gyar ki sebb sé gek ak ti vi tá -
sá nak fõ mozgatórugóival sem.
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A szer ve zet ben való ma gyar rész vé tel egy spe ci á lis as pek tu sá nak, a
ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb ség Kong resszu son való ak ti vi tá sá nak szen -
telt fi gyel met A. Saj ti Eni kõ  2004-ben meg je lent, a ju go szlá vi ai ma gya -
rok 1918 és 1947 kö zöt ti tör té ne tét fel dol go zó köny vé ben.15 Meg kö ze lí -
té sé nek leg fõbb eré nye, hogy min den két sé get ki zá ró an bi zo nyít ja a
ma gyar kül ügy mi nisz té ri um és mi nisz ter el nök ség köz pon ti sze re pét a
ma gyar ki sebb sé gek rész vé tel ének, te vé keny sé gé nek ko or di ná lá sá ban.
Mun ká já nak má sik fon tos ho za dé ka, hogy fel vil lant ja a ju go szlá vi ai Ma -
gyar Párt ve ze tõ po li ti ku sa i nak a szer ve zet tel kap cso la tos di lem má it és
elvárásait.

1.2 FELHASZNÁLT LEVÉLTÁRI FORRÁSOK

Mun kám el ké szí té sé ben né met és ma gyar le vél tá ri for rá sok ra tá masz -
kod tam.16 A Kong resszus mû kö dé sé nek, szer ve ze ti ke re te i nek és a ve ze -
tõk kap cso la ti há ló i nak re konst ru á lá sá hoz Josip Wilfannak a Koblenzi
Szö vet sé gi Ar chí vum ban õr zött ha gya té ka (Bundesarchiv Koblenz, N
1.250) szol gált ki in du ló pon tul. A szer ve zet el nö ké nek ira tai an nál is fon -
to sab bak, mi vel Ammende fõ tit ká ri ar chí vu má nak sor sá ról a mai na pig
nem ren del ke zünk biz tos in for má ci ók kal. A Ber li ni Szö vet sé gi Ar chí -
vum ban ugyan õriz nek tõle né hány – több nyi re alig ol vas ha tó – kéz ira tos
fel jegy zést (Bundesarchiv Ber lin, N 90Am 1), az egy kor biz to san több
ezer ol dalt ki te võ bé csi le vél tá rá ról azon ban el len té tes hí rek ke rin ge nek.
Egyes in for má ci ók sze rint bom ba tá ma dás érte Ber lin ben azt a há zat,
amely ben az ak tá kat a vi lág há bo rú alatt tá rol ták. A Moszk vai Köz pon ti
Le vél tár is õriz egy meg le he tõ sen nagy ter je del mû Ammende-hagyatékot,
ez azon ban zá rolt, a kéz irat le adá sá ig nem volt ku tat ha tó. Nem le he tünk
biz to sak ab ban, hogy az ott õr zött ira tok azo no sak az Ammende fõ tit ká ri
te vé keny sé ge alatt szü le tett do ku men tu mok kal, mi vel a nyil ván tar tás sze -
rint az anyag je len tõs ré sze Ammende elsõ vi lág há bo rú alatt vég zett te vé -
keny sé ge so rán ke let ke zett. A fõ tit kár ha gya té ká hoz ha son ló an Werner
Hasselblatt, az ENNSZ ber li ni iro da ve ze tõ jé nek hát ra ha gyott ira tai sem
ér he tõk el a tör té né szek szá má ra, mi vel az örö kö sök nem já rul nak hoz zá
át ta nul má nyo zá suk hoz.

Wilfan túl nyo mó több sé gé ben né met nyel vû ol da la kat õrzõ, ha tal mas
ha gya té ká ban nem csak az el nök ki me nõ és be ér ke zõ le ve lei ta lál ha tók
meg, ha nem – nyil ván va ló an má so lat ként – nagy szá mú Ammende-le vél
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és bi zott sá gi jegy zõ könyv is. A do ku men tu mok ren ge teg in for má ci ót
szol gál tat nak nem csak a kon fe ren ci á kat meg elõ zõ egyez te té sek rõl, ha -
nem a ve ze tõk szín fa lak mö göt ti te vé keny sé gé rõl s a nem zet kö zi szer ve -
ze tek kel ápolt kap cso la ta ik ról is. Emel lett a ha gya ték je len tõ sen hoz zá já rul 
a fon to sabb sze mé lyi sé gek egy más hoz fû zõ dõ kap cso la ta i nak re konst ru á -
lá sá hoz is.

Két to váb bi Koblenzben õr zött ha gya ték is se gí tett a Kong resszus tör -
té ne té nek ár nyal tabb meg is me ré sé ben. Otto Junghann ira tai (N 1.038)
iga zol ták a Né met or szá gi Nép szö vet sé gi Liga és a né met kül ügy mi nisz -
té ri um kö zött fenn ál ló kap cso la to kat, va la mint azt, hogy Junghann mek -
ko ra sze re pet ját szott a Kong resszus né met or szá gi pro pa gá lá sá ban. Max
Hildebert Boehmnek, a ki sebb sé gi prob le ma ti ka leg is mer tebb két vi lág -
há bo rú kö zöt ti te o re ti ku sá nak s a ki sebb sé gi ügyek re kon cent rá ló né met -
or szá gi tár sa dal mi szer ve ze tek egyik kulcs fi gu rá já nak a ha gya té ká ban (N 
1.077) pe dig õriz nek egy kéz irat ban ma radt vissza em lé ke zést, mely rend -
kí vül plasz ti kus ké pet raj zol a kö zép-eu ró pai né met ki sebb sé gi ve ze tõk -
rõl, po li ti kai hit val lá suk ról és sze mé lyes tu laj don sá ga ik ról. Ez kü lö nö sen
hasz nos volt a ma gyar or szá gi né met po li ti ku sok te vé keny sé gé nek be mu ta -
tá sá ban.

A Bundesarchiv a fent em lí tett ha gya té kok mel lett a Bi ro dal mi Kan -
cel lá ria (R43 I–II) és a Deutsche Stiftung (R 8043) ira tai kö zött el szór tan
ta lál ha tó do ku men tu mok ré vén já rult hoz zá vizs gá la tunk tár gyá nak jobb
meg is me ré sé hez.

Kü lön cso por tot ké pez nek a Né met Kül ügy mi nisz té ri um Po li ti kai Ar -
chí vu má ban õr zött ira tok. Az in for má ció gyûj tés ben meg le he tõ sen nagy
se gít sé get nyúj tott, hogy a ki sebb sé gek kel fog lal ko zó Kul tu rá lis Ügy osz -
tály (Kulturabteilung – VI/A) szisz te ma ti ku san gyûj töt te, s kü lön ak ták -
ban ren dez te a Kong resszus sal kap cso la tos ira to kat. Emel lett el szór va ta -
lál ha tók do ku men tu mok az ügy osz tály olyan té ma kö rök ben össze ál lí tott
ak tái kö zött is, mint ami lyen az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé -
ge, a Ki sebb sé gi fo lyó irat ok, a Ki sebb sé gek és a Nép szö vet ség, va la mint
a Ki sebb sé gek és a zsi dó kér dés. A Kulturabteilung ira ta i nak vizs gá la ta
mel lett a Nép szö vet ség gel fog lal ko zó ügy osz tály és a Bu da pes ti né met
kö vet ség ira tai se gí tet tek a né met kül ügy mi nisz té ri um Kong resszus hoz,
il let ve an nak né met ve ze tõ i hez fû zõ dõ vi szo nyá nak értelmezésében.

A mainzi Institut für Europäische Geschichte ke re té ben mû kö dõ
Stresemann Tár sa ság a kül ügy mi nisz ter ha gya té ká nak fo tó má so la ta it
õrzi az in té zet könyv tá rá ban. A Stresemann-hagyaték a szer ve zet tör té ne -
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té nek meg is me ré sé hez ugyan nem já rul köz vet le nül hoz zá, de tar tal maz
né hány olyan kulcs do ku men tu mot, me lyek ré vén job ban ért he tõ vé vá lik
az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek a né met or szá gi ki sebb -
sé gek kul tu rá lis au to nó mi á ja ér de ké ben ki fej tett erõ fe szí té se. Rá adá sul a
weimari köz tár sa ság né met ki sebb sé gek kel szem ben kö ve tett stra té gi á já -
nak Stresemann ál tal szig nált kulcs do ku men tu ma is fel lel he tõ a ha gya -
ték ban.

A ma gyar le vél tá rak kö zül a Ma gyar Or szá gos Le vél tár õrzi a Kong -
resszus sal kap cso la tos leg több do ku men tu mot, ha son ló an a né met kül -
ügy mi nisz té ri um le vél tá rá hoz, rend sze rez ve. A kül ügy mi nisz té ri um Po -
li ti kai Osz tá lyá nak re zer vált ira ta in be lül (K 64), éven ként kü lön té te lek
alatt rend sze rez ve ta lál ha tók a szer ve zet tel kap cso la tos ira tok. Ezek bõl
egy ér tel mû en re konst ru ál ha tók a ma gyar kor má nyok Kong resszus sal
kap cso la tos el kép ze lé sei, Ammendével és a ma gyar ki sebb sé gek kel ápolt 
kap cso la tai, va la mint a szer ve zet tit kos fi nan szí ro zá sa. Mi vel a szer ve zet -
tel kap cso la tos ira tok tit kos be so ro lást kap tak, s kü lön gyûj töt ték õket, a
Po li ti kai Osz tály egyéb ira tai (K 63) szük ség sze rû en csak el vét ve já rul -
nak egy-egy do ku men tum mal hoz zá a tör té net meg is me ré sé hez. A Kül -
ügy mi nisz té ri um ira tai kö zül a belg rá di (K 82), ber li ni (K 83), ber ni (K
84), bé csi (K 81), bu ka res ti (K 87), hel sin ki (K 89), lon do ni (K 92), prá gai
(K 96) és revali (K 97) kö vet sé gek, a Nem ze tek Szö vet sé ge mel lett mû kö -
dõ ma gyar tit kár ság (K 107), va la mint a Számjelosztály ira tai (K 74) is
tar tal maz nak el vét ve do ku men tu mo kat a szer ve zet rõl. A saj tó vissz hang
re konst ru á lá sá hoz nagy mér ték ben hoz zá já rult a Kõ nyo ma to sak (K 428),
és a Saj tó és Kul tu rá lis Osz tály (K 66) ira ta i nak át ta nul má nyo zá sa is.

A vá ra ko zá sok el le né re azon ban sem Beth len Ist ván mi nisz ter el nök (K 
468), sem pe dig a Tár sa dal mi Egye sü le tek Szö vet sé ge Köz pont já nak
(TESZK) ira tai (K 437) nem tar tal maz tak ér té kel he tõ in for má ci ó kat a
szer ve zet rõl. Beth len nél en nek az le het az oka, hogy ese té ben a hét köz -
na pi ügy in té zés ben rend kí vül fon tos sze re pet ját szott a szó be li ség.
A TESZK vi szont, úgy lát szik, nem ját szott sze re pet a tör té net ben: mind
Ammende, mind pe dig a ha tá ron túli ma gyar kép vi se lõk a kér dés ben köz -
vet le nül egyez tet tek Pataky Ti bor ral, a mi nisz ter el nök ség Nem ze ti sé gi és 
Ki sebb sé gi Osz tá lyá nak ve ze tõ jé vel, il let ve a kül ügy mi nisz té ri um ma gas 
be osz tá sú tiszt vi se lõ i vel. Ezért is meg le põ, hogy bár az osz tály ira tai (K
28) fon tos in for má ci ók kal szol gál nak a szer ve zet szü le té sé vel kap cso lat -
ban, s az elsõ né hány év ese mé nye i rõl is be szá mol nak – kü lö nö sen, ami a
gen fi kép vi se let sze re pét il le ti –, a mi nisz ter el nök ség nél fel lel he tõ do ku -
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men tu mok biz to san csak egy kis tö re dé két ké pe zik an nak az irat mennyi -
ség nek, mely egy kor fel hal mo zód ha tott a té má val kap cso lat ban. A mi -
nisz ter el nök ség ira tai kö zül Flachbarth min. osz tály ta ná csos ira tai (K
763) kö zött is fel lel he tõ egy-két do ku men tum a Kong resszus ké sõi tör té -
ne té hez kap cso ló dó an.

A MOL anya gai mel lett négy ha gya ték is hoz zá já rult az ese mé nyek re -
konst ru á lá sá hoz. Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár õrzi Szüllõ Gé zá nak,
a Kong resszus ma gyar al el nök ének, a cseh szlo vá ki ai Or szá gos Ke resz -
tény szo ci a lis ta Párt el nö ké nek hát ra ha gyott ira ta it (Fond X). A Fondban
rend sze re zett do ku men tu mok rend kí vül fon to sak a szer ve zet ma gyar vo -
nat ko zá sa i nak elem zé se szem pont já ból. Nem csak azért, mert Szüllõ volt
a ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok hi va ta los ve ze tõ je, ha nem azért is, mert
kez det tõl fog va a le he tõ leg szo ro sabb kap cso lat ban állt mind a ma gyar
kül ügy mi nisz té ri um mal, mind a mi nisz ter el nök ség gel. Nem csak a kong -
resszu sok elõ ké szü le te i rõl és le fo lyá sá ról je len tett fo lya ma to san Bu da -
pest re, ha nem a szer ve zet ben ve ze tõ sze re pet ját szó más nem ze ti sé gû po -
li ti ku sok ról szer zett be nyo má sa i ról is. Ha gya té ka je len tõ sen hoz zá já rul a
né met és a ma gyar ki sebb sé gek kö zöt ti fe szült sé gek meg ér té sé hez is.

Szüllõ mel lett a Kong resszus má sik ma gyar ve ze tõ egyé ni sé ge, Jakabffy
Elem ér volt. Az er dé lyi ma gyar po li ti kus hát ra ha gyott több, je len leg a Te -
le ki Lász ló Ala pít vány Könyv tá rá ban õr zött vissza em lé ke zést is. Ezek
egyi ke a Kriterion Könyv ki adó szá má ra ké szült (TLA, KV. K 1486/95), a
má sik pe dig egy ka lan dos kö rül mé nyek kö zött fenn ma radt vál to zat (TLA, 
KV. K 3066/2005). Jakabffy vissza em lé ke zé sei ugyan olyan fon tos for -
rás nak te kint he tõk, mint Szüllõ hát ra ha gyott le ve lei, je len tés fo gal maz vá -
nyai. Az er dé lyi po li ti kus meg fi gye lé sei kü lö nö sen a Kong resszu son be lü li 
ma gyar ma ga tar tás moz ga tó ru gó i nak fel tá rá sá hoz, va la mint a sze rep lõk
kap cso la ti há ló já nak re konst ru á lá sá hoz já rul tak hoz zá ér té kes in for má ci -
ók kal.

A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Tör té net tu do má nyi In té ze té nek
kéz irat tá rá ban ta lál ha tó Gratz Gusz táv ha gya té ká nak egy ré sze. Az ak -
ták ban ol vas ha tó né hány Bleyernek írt s né hány tõle ér ke zõ, a Kong -
resszus sal kap cso la tos le vél, va la mint né hány mi nisz ter el nök ség nek cím -
zett fo gal maz vány, il let ve má so lat is. Emel lett Gratz né hány er dé lyi szász 
po li ti kus sal foly ta tott le ve le zé se is hoz zá já rult an nak a kép nek a re konst -
ru á lá sá hoz, amely Bleyer ha lá la után a Ma gyar or szá gi Né met Nép mû ve -
lõ dé si Egye sü let tel (MNNE) kap cso la to san a ra di ká li sabb né met ki sebb -
sé gi po li ti ku sok kö ré ben kialakult.
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A kül ügy mi nisz té ri um Bal ti kum ban, majd Hel sin ki ben mû kö dõ dip -
lo ma tá já nak, Jungerth-Arnóthy Mi hály nak a ha gya té kát a Po li ti ka tör té ne ti 
és Szak szer ve ze ti Le vél tár ban õr zik. Jungerth volt az a Ma gyar Kül ügy mi -
nisz té ri um szol gá la tá ban álló dip lo ma ta, aki leg ré geb ben is mer te az észt or -
szá gi né met Ammendét. Õ volt az is, aki a kez de ti idõ szak ban mint egy
kon takt sze mély ként mû köd ve biz to sí tot ta az in for má ció áram lást Bu da pest 
és a szer ve zet fõ tit ká ra kö zött, de aki a har min cas évek ben is több ször kap -
cso lat ba ke rült Ammendével, im már hel sin ki kö vet ként. Jungerth nap ló -
já nak be jegy zé sei nem csak az Ammendével foly ta tott meg be szé lé sek
té nyét rög zí tik, ha nem gyak ran a kül ügy mi nisz té ri um nak kül dött je len té sek 
elõ ze tes váz la ta it és a kö vet be szél ge té sek so rán szer zett be nyo má sa it is.

1.3 TERMINOLÓGIAI JELLEGÛ MEGJEGYZÉSEK

A szer ve zet hi va ta los neve az Eu ró pai Ál la mok Szer ve zett Nem ze ti Cso -
port ja i nak Kong resszu sa volt. Ezt azon ban ter je del mi okok ból ma guk az
érin tet tek is csak rit kán hasz nál ták. He lyet te in kább a Nem ze ti sé gi Kong -
resszus, a Ki sebb sé gi Kong resszus és a Nem zet ki sebb sé gi Kong resszus
el ne ve zés volt for ga lom ban. Ter mé sze te sen mind ugyan azt je löl te, és
hogy mun kám ban még is a Nem ze ti sé gi Kong resszus el ne ve zés mel lett
dön töt tem, an nak el sõ ren dû oka az, hogy a Kong resszu son részt vevõ po -
li ti ku sok is több nyi re ezt a meg ne ve zést hasz nál ták.

Az el ne ve zés kér dé se át ve zet ben nün ket a „ki sebb ség” vagy „nem ze ti -
ség” ter mi no ló gi ai prob lé ma kér dé sé hez. A Kong resszus tag jai és a szer -
ve zet tel fog lal ko zó ko ra be li pub li ká ci ók több nyi re szi no ni ma ként hasz -
nál ták a két fo gal mat, har ma dik ként pe dig gyak ran fel tûnt mel let tük –
min de nek elõtt a né met iro da lom ban – a nép cso port ki fe je zés is. Bár a
Kong resszus tag jai kö zül so kan ide gen ked tek a ki sebb ség ki fe je zés tõl, és 
in kább a má sik ket tõt ré sze sí tet ték elõny ben, mi vel úgy érez ték, hogy al -
kal ma zá sa au to ma ti ku san hoz zá já rul egy faj ta ne ga tív, alá ren delt sé get su -
gal ló konnotáció meg te rem té sé hez, mun kám ban a ma nap ság ál ta lá no san
el fo ga dott ki sebb ség (a nem ze ti ki sebb ség ér tel mé ben) fo gal ma mel lett
dön töt tem. Ami kor még is hasz ná lom a nem ze ti ség szót, úgy azt több nyi -
re az „azo nos nem ze ti sé gû” össze té tel ben te szem, és a kö zös nyel vet be -
szé lõ, ugyan azon – kul tu rá lis ér te lem ben vett – nem zet hez tar to zó ki -
sebb sé gek kö zös sé gét ér tem alat ta. A ma gyar kor má nyok nak a ma gyar
ki sebb sé gek kel kap cso la tos po li ti ká ját pe dig – Bár di Nán dor nyo mán –
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össze fog la ló an ma gyar ság po li ti ká nak ne ve zem. Ma gya rá zat ra szo rul to -
váb bá a „cso port” szó Kong resszu son be lü li, szer ve ze ti ke re te ket érin tõ
hasz ná la ta is: „cso port” alatt az azo nos nem zet hez tar to zó, kü lön bö zõ or -
szá gok ból ér ke zõ ki sebb sé gi küldöttek közösségét értették.

Kü lön ki kell tér nem né hány szó ere jé ig a Kong resszu son részt vevõ
zsi dó kül döt tek kér dé sé re is. A szer ve zet ben ki zá ró lag a ma gu kat nem
csu pán val lá si kö zös ség ként, ha nem egy önál ló nem zet tag ja ként de fi ni á -
ló, ci o nis ta po li ti ku sok sze rez tek tag sá got. En nek tud ha tó be az a tény is,
hogy Ma gyar or szág ról és Né met or szág ból egyet len zsi dó po li ti kust sem
hív tak meg a kon fe ren ci ák ülé se i re.

Vé ge ze tül a „kong resszus” szó al kal ma zá sá ról. A szó már a ko ra be li
hasz ná lat ban is ket tõs je len tés tar ta lom mal bírt: egy részt ma gát a szer ve -
ze tet je löl te, más részt az éven ként meg tar tott kon fe ren ci á kat. Mun kám -
ban igye kez tem ke rül ni e ket tõs sé get, de mi vel nem zár hat tam ki a szó
mind két ér te lem ben való al kal ma zá sát, a szer ve ze tet je lö lõ ala kot nagy
kez dõ be tû vel írtam.

1.4 KÉRDÉSFELVETÉSEK

Elem zé sem ben el sõ sor ban nem a szer ve zet tör té ne té nek re konst ru á lá sá ra 
he lyez tem a hang súlyt, ha nem né hány, a ma gyar ki sebb sé gek és a ma gyar
kor mány zat sze rep vál la lá sa szem pont já ból hang sú lyos kér dés re kon cent -
rál va igye kez tem hoz zá já rul ni az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus te -
vé keny sé gé nek mé lyebb és egy szer smind ár nyal tabb meg is me ré sé hez.
En nek meg fe le lõ en – bár né hány hang sú lyos té ma kört ki emel ten ele mez -
tem – nem tö re ked tem a szer ve zet ha tá ro za ta i nak rész le tes, esz me tör té -
ne ti jel le gû fel dol go zá sá ra. Egy részt azért, mert ez szét fe szí tet te vol na a
vál lal ko zás ke re te it, más részt pe dig azért, mert a ha tá ro za tok füg ge lék -
ben való köz lé se le he tõ sé get nyújt arra, hogy a kül vi lág nak szánt – te hát
hi va ta los – üze ne te ket az ol va só maga is ta nul má nyoz has sa. Csak fe lü le -
te sen érin tem azo kat az Ammende te vé keny sé gé ben je len tõs sze re pet ját -
szó té má kat, ame lyek nek nem volt ma gyar vo nat ko zá sa. (Ezért nem té rek 
ki pél dá ul a fõ tit kár „Orosz or szág-ak ci ó já ra” sem.)

Az ál ta lam vá lasz tott meg kö ze lí tés szük sé ges sé te szi, hogy elõ ször
váz la to san azt a po li ti kai kör nye ze tet mu tas sam be, amely ben a Kong -
resszu son részt vevõ ma gyar kül döt tek meg kezd ték te vé keny sé gü ket.
Eh hez hoz zá tar to zik a ma gyar kül po li ti kai vo nal ve ze tés, va la mint a ma -
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gyar kor mány és a ha tá ron túli ma gyar po li ti kai szer ve ze tek kö zöt ti kap -
cso lat fel vá zo lá sa a re ví zi ós tö rek vé sek tük ré ben, va la mint a Nép szö vet -
ség ga ran ci á ja alá he lye zett ki sebb ség vé de lem jog sza bá lyi ke re te i nek s
gya kor la ti mû kö dé sé nek is mer te té se is, kü lö nös te kin tet tel a nem zet kö zi
ki sebb ség vé de lem prob le ma ti kus, a Nem ze ti sé gi Kong resszus ál tal is
több szö rö sen ki fo gá solt pontjaira.

Ku ta tá som fon tos ré szét ké pez te to váb bá a szer ve zet mun ká já ba be -
kap cso ló dó cseh szlo vá ki ai, ro má ni ai és ju go szlá vi ai ma gyar kül döt tek
tár sa dal mi és po li ti kai hát te ré nek, kong resszu si ak ti vi tá sá nak fel tér ké pe -
zé se. Emel lett a ma gyar tö rek vé sek el éré se ér de ké ben vá lasz tott tak ti kai
és stra té gi ai lé pé sek meg ér té sé hez el en ged he tet le nül fon tos volt a Kong -
resszus te vé keny sé gé hez va la mi kép pen köt he tõ ma gyar aktorok (ki sebb -
sé gi po li ti ku sok, kül ügy mi nisz té ri um, mi nisz ter el nök ség) kap cso la ti há -
ló já nak le vél tá ri for rá so kon ala pu ló re konst ru á lá sa is. Eh hez kap cso lód va
azt a kér dést kel lett tisz táz ni, hogy a ma gyar kor mány szer vek és a kon fe -
ren ci ák ra éven te ki uta zó ki sebb sé gi po li ti ku sok, sõt az egyes de le gál tak
el kép ze lé sei mennyi re har mo ni zál tak egy más sal. Mek ko ra önál ló moz -
gás tér rel ren del kez tek, il let ve ren del kez tek-e egy ál ta lán önál ló moz gás -
tér rel a részt ve võk, vagy lé pé se i ket min den kor meg elõz te a ma gyar kor -
mánnyal való elõ ze tes egyez te tés? Volt-e egy ál ta lán igény kö rük ben
bár mi fé le önál ló ság ra?

Min den kép pen re konst ru ál ni kel lett a ma gyar kor mány sze re pét a nem -
zet kö zi or ga ni zá ci ó ban: mek ko ra be fo lyás sal bírt a szer ve zet ve ze tõ sé gé re, 
volt-e a ma gyar részt ve võ kön kí vül más olyan kon takt sze mé lye, akin ke -
resz tül hat ha tott a Kong resszus lé pé se i re. Mi lyen jel le gû és mi lyen mér té -
kû tá mo ga tást nyúj tott a kül ügy mi nisz té ri um és a mi nisz ter el nök ség a szer -
ve zet nek? Vál toz tak-e az idõk so rán (eset leg ép pen a kor mány vál tá sok kal)
a vele szem ben meg fo gal ma zott el vá rá sok, s ha igen, ak kor mi ként? Va jon
ho gyan il lesz ke dett a Nem ze ti sé gi Kong resszus abba a ma gyar kül ügy mi -
nisz té ri u mi tö rek vés be, mely a te rü le ti re ví zió ér de ké ben ar ról igye ke zett
meg gyõz ni a Wilhelmstrassét, hogy a „kö zös cél” ér de ké ben ta ná csos len -
ne a két or szág kül po li ti kai lé pé se it össze han gol ni?

Fon tos kér dés ként ve tõ dött fel to váb bá, hogy a szer ve zet mennyi re tud ta 
meg va ló sí ta ni a ki sebb sé gi szo li da ri tás fen nen han goz ta tott és egyik leg -
fon to sabb cél ként maga elé ki tû zött té te lét. A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um
éve kig igye ke zett el ér ni az Auswärtiges Amtnál, hogy gya ko rol jon nyo -
mást a há rom ál lam ban élõ né met ki sebb sé gi po li ti ku sok ra an nak ér de ké -
ben, hogy azok po li ti kai együtt mû kö dést ala kít sa nak ki a ma gyar pár tok -
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kal; eb bõl jog gal kö vet ke zik a kér dés, va jon a Kong resszus hoz zá já rult-e a
né met és a ma gyar ki sebb sé gek ma gyar ol dal ról sür ge tett együtt mû kö dé sé -
nek meg te rem té sé hez. Eh hez a kér dés cso port hoz tar to zik a ma gyar or szá gi
ki sebb sé gek kong resszu si rész vé tel ének ügye is: va jon ki ala kult-e bár mi -
faj ta együtt mû kö dés a ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok és a prob le ma ti kus
ki sebb ség po li ti ká val elé ge det len ma gyar or szá gi ki sebb sé gi ve ze tõk kö -
zött. Vé ge ze tül pe dig az 1933-ban sza ka dás hoz ve ze tõ, el sõ sor ban a né met
és zsi dó cso port kö zött zaj ló vi tá ban mi lyen ál lás fog la lást ala kí tot tak ki a
ma gya rok, s mik vol tak en nek az ál lás fog la lás nak a moz ga tó ru gói? Egy ál -
ta lán, volt-e va la mi lyen ha tá sa a nem ze ti szo ci a liz mus né met or szá gi ha ta -
lom ra ke rü lé sé nek a két cso port vi szo nyá ra?

Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus tény le ges te vé keny sé gét 1939
nya rán fe jez te be. For má lis fenn ál lá sá nak 15 éve alatt a ma gyar kép vi se -
lõk egyet len kon fe ren ci át sem hagy tak ki. Egy ér tel mû te hát, hogy a ma -
gyar kül ügy mi nisz té ri um és a mi nisz ter el nök ség – min dent egy be vet ve –
fon tos nak tar tot ta a szer ve zet ben való ma gyar rész vé telt. Nem tö re ked tem 
a Kong resszus tör té ne té nek kro no lo gi kus rend ben való re konst ruk ci ó já ra,
ha nem lé nye gé ben arra ke res tem a vá laszt, mi volt a szer ve zet von ze re je a
ma gyar dön tés ho zók és részt ve võk szá má ra, s tel je sül tek-e azok az el vá -
rá sok, ame lye ket vele szem ben még az elsõ, az 1925-ös gen fi kon fe ren cia 
kap csán meg fo gal maz tak.

* * *

A könyv a Pé csi Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar Mo dern -
ko ri Tör té ne ti Tan szék ének dok to ri prog ram ja ker té ben ké szült, az azo -
nos címû disszer tá ció át dol go zott vál to za ta. A né met or szá gi anyag gyûj -
tést a Deutscher Akademischer Austauschdienst (1996. ok tó ber – 1997.
jú li us) és az Institut für Europäische Geschichte in Mainz (1999. no vem -
ber – 2000. feb ru ár) ku ta tói ösz tön dí jai tet ték szá mom ra le he tõ vé. Az
MTA–Sylff (2002. ja nu ár – 2003. de cem ber) ösz tön dí ja biz to sí tot ta a
mun ka hát ra lé võ fe je ze te i nek meg írá sá hoz szük sé ges nyu godt hát te ret.

Kö szö net tel tar to zom Bár di Nán dor nak, mi vel õ volt az, aki egye te mi
éve im vé gén rá irá nyí tot ta fi gyel me met disszer tá ci óm tár gyá ra, majd ké -
sõbb né hány szá mom ra is me ret len, azon ban kulcs fon tos sá gú for rás ra.
Emel lett a téma ár nyal tabb meg kö ze lí té sé hez meg jegy zé se i vel ol va só -
ként is hoz zá já rult. Té ma ve ze tõm, Or mos Má ria biz to sí tot ta szá mom ra
az ál lan dó szak mai kont rollt és a kri ti kus fi gyel met a kéz irat for má ló dá -
sá nak évei alatt. A. Saj ti Eni kõ és Pritz Pál pe dig op po nens ként az im már
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tel jes szö veg nem zet kö zi össze füg gé sek be ágya zott bí rá la tá val já rul tak
hoz zá a mo no grá fia vég le ges for má já nak meg te rem té sé hez. A mun ka kü -
lön bö zõ fá zi sa i ban el sõ sor ban Bár di Nán dor, Dé nes Iván Zol tán, Or mos
Má ria, Szar ka Lász ló és Zeidler Mik lós meg jegy zé sei nyúj tot tak szá -
mom ra se gít sé get. Kö szö net il le ti Pándi La jost is, aki hoz zá já rult a Kong -
resszus ha tá ro za ta i nak a füg ge lék ben való új ra köz lé sé hez. Ku ta tá som
kez de tén sok ér té kes ta ná csot kap tam Sabine Bamberger-Stemmanntól
(Ham burg/Lüneburg) és a mainzi in té zet kö vet ke zõ mun ka tár sa i tól, il let -
ve ak ko ri ösz tön dí ja sa i tól: Karl-Heinz Duchhardttól, Ralph Melvilletõl,
Claus Scharftól, Mar tin Vogttól, Jens Metzdorftól (Neuss) és Volker
Zimmermanntól (Düs sel dorf). A kéz irat gon do zá sát Sisák Gá bor vé gez -
te, meg je len te té sét pe dig mun ka he lyem, az MTA Et ni kai és Nem ze ti Ki -
sebb ség ku ta tó In té zet vál lal ta ma gá ra.

Min de nek elõtt azon ban csa lá dom tag ja i nak tar to zom kö szö net tel, akik 
min den ben tá mo gat tak, hogy ez a könyv mi e lõbb el ké szül jön.

Bu da pest–Soltvadkert, 2006. ok tó ber 10.
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2. REVÍZIÓ, MAGYARSÁGPOLITIKA ÉS MAGYAR KISEBBSÉGI AKTIVITÁS
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2.1 A NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELEM RENDSZERE

2.1.1 A ki sebb ség vé de lem jog sza bá lyi ke re te i nek meg te rem té se

A bé ke kon fe ren ci á ra ké szü lõ dõ nagy ha tal mak egyet ér tet tek ab ban, hogy
a kö zép-eu ró pai ál lam rend szer sta bi li tá sa ér de ké ben az új ál la mok ki -
sebb sé ge it va la mi kép pen vé de ni kell, azon ban de le gá ci ó ik Pá rizs ba ér ke -
zé sük kor a gya kor lat ban meg va ló sí tan dó vé de lem mód já ról még nem
ren del kez tek egyez te tett kon cep ci ó val.1 A nagy ha tal mak szak ér tõi a két
vi lág há bo rú kö zött fenn ál ló nem zet kö zi ki sebb ség vé del mi rend szer ke re -
te it és tar tal mát csak a Szö vet sé ges Fõ ha tal mak egyez te tõ tár gya lá sa in és
az Új Ál la mok És Ki sebb sé gek Bi zott sá gá nak ülé se in dol goz ták ki.2 Elõ -
ször is meg ál la pod tak ab ban, hogy a ki sebb ség vé del mi jog sza bá lyo kat
nem épí tik be a Nem ze tek Szö vet sé gé nek ké szü lõ alap ok má nyá ba, ha -
nem az érin tett ál la mo kat kü lön-kü lön kö te le zik ki sebb sé ge ik jo ga i nak
tisz te let ben tar tá sá ra.3 A Bi zott ság mun ká ja so rán ál ta lá no san el fo ga dot tá 
vált az az ál lás pont is, mely a nem zet kö zi ki sebb ség vé de lem lé nye gét a
mi ni má lis jo gok ga ran tá lá sá ban lát ta, s en nek meg fe le lõ en el sõ sor ban a
ki sebb ség hez tar to zók ál lam pol gá ri jog egyen lõ ség ének biz to sí tá sá ra he -
lyez te a fõ hang súlyt. Bár ezen né mi leg túl mu tat va el is mer te a ki sebb sé -
gek sa já tos jo gát az is ko láz ta tás, a nyelv hasz ná lat és a kul tú ra te rén, de
több nyi re óva ko dott at tól, hogy olyan jo go kat biz to sít son szá muk ra,
ame lyek re tá masz kod va azok idõ vel eset leg a szu ve rén ál la mon be lül po -
li ti kai tes tü let té szer ve zõ dõ kü lön jogi sze mély ként kí sé rel het né nek meg
fel lép ni. Ezért ve tet ték el pél dá ul a Comité des Délégations Juvies ál tal
szor gal ma zott, Kö zép-Eu ró pa összes ki sebb sé ge szá má ra kö ve telt kul tu -
rá lis au to nó mia gon do la tát.4 Ha son ló ok ból hagy ták fi gyel men kí vül a
ma gyar bé ke de le gá ci ó nak azt a ké ré sét is, amely szé les körû kol lek tív jo -
go kat igé nyelt az új ál la mi fõ ha ta lom alá ke rü lõ ma gyar nem ze ti sé gû la -
kos ság nak.5

A nagy ha tal mak ra gasz ko dá sát a ki sebb ség vé del mi jog sza bály ok hoz
az érin tett kor má nyok ter mé sze te sen kü lön bö zõ kép pen fo gad ták. A bé -

24



ke szer zõ dé se ket alá író le gyõ zött ál la mok te rü le ti vesz te sé ge ik mi att ugyan
elé ge det le nek vol tak, s en nek han got is ad tak, az õket bel sõ ki sebb sé ge ik
vé del mé re kö te le zõ pa ra gra fu sok el len azon ban már csak nagy lét szá mú
kül sõ ki sebb sé ge ik ér de ke it szem elõtt tart va sem til ta koz tak.6 A há bo rú -
ból te rü le ti nye re ség gel ki ke rü lõ kis ál la mok kal vi szont – Cseh szlo vá kia
ki vé te lé vel – a szer zõ dé se ket csak óri á si nyo más gya kor lás árán le he tett
alá írat ni.7

A nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás ki kény sze rí té se több szem pont -
ból is ké nyes kér dés nek szá mí tott. Elõ ször is a Nép szö vet ség – s va ló já -
ban a Nép szö vet ség ke re tén be lül mû kö dõ nem zet kö zi ki sebb ség vé de -
lem is – a ta gok ál la mi szu ve re ni tá sá nak el vé re épült. Az alá írás ra
kö te le zett új és megnövekedett te rü le tû ál la mok vi szont e szu ve re ni tás
gon do la tá val össze fér he tet len nek tar tot ták a jog sza bály ok alá írá sá nak
ul ti má tum sze rû ki kény sze rí té sét. A ki sebb ség vé de lem szük ség sze rû -
ség ét ugyan hi va ta lo san nem kér dõ je lez ték meg, de azt bel ügy nek nyil -
vá ní tot ták, és leg fel jebb bel sõ tör vé nyek ál tal nyúj tott ga ran ci ák kal, il -
let ve ál lam kö zi szer zõ dé sek kel kí ván ták sza bá lyoz ni. Az alap hely zet
el lent mon dá sos sá gát to vább fo koz ta, hogy bár a Nép szö vet ség alap gon -
do la ta az ál la mok egyen lõ sé gét fel té te lez te, a nagy ha tal mak azon ban
egy ál ta lán nem kö te lez tek min den tag ál la mot arra, hogy ki sebb sé ge i ket
he lyez zék nem zet kö zi jogi vé de lem alá, sõt ezt a kö tött sé get ma guk sem 
vál lal ták fel.

A ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek ál la mi szu ve re ni tást sér tõ vol tá nak
té zi sé vel szem ben ki ala kí tott hi va ta los nagy ha tal mi ál lás pon tot leg job -
ban az a Cle men ceau-féle kí sé rõ le vél fog lal ta össze, ame lyet a Len gyel -
or szág gal kö ten dõ szer zõ dés szö ve gé vel együtt jut tat tak el Paderewski
len gyel mi nisz ter el nök nek.8 A do ku men tum a szu ve re ni tás csor bu lá sát
hang sú lyo zó ér ve ket a nem zet kö zi dip lo má cia tör té ne té bõl ho zott pre ce -
den sek fel so ra koz ta tá sá val sö pör te le az asz tal ról. El sõ sor ban az 1878-as
Ber li ni Kong resszus ra hi vat koz va le szö gez te, hogy az eu ró pai jog ál lam -
ala ku lás vagy te rü le ti nö ve ke dés ese tén is me ri azt az el já rást, mely nek so -
rán a nagy ha tal mak együt te se az ál la mok kö zös sé gé be való fel vé tel el is -
me ré sé nek elõ fel té te le ként meg szab ja, hogy az érin tett ál lam nak egy
kö te le zõ ér vé nyû nem zet kö zi do ku men tum ban vál lal nia kell „bi zo nyos
kor mány za ti el vek” be tar tá sát. A nagy ha tal mak nak rá adá sul – a fran cia
po li ti kus sze rint – va ló já ban nem is lesz jo guk kü lön-kü lön be avat koz ni
az ál la mok bel ügye i be, mi vel a ki sebb ség vé del mi szer zõ dé se ket nem né -
hány ál lam kont roll ja, ha nem egy ed dig nem lé te zõ, mû kö dé si me cha niz -
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mu sát te kint ve is új nem ze tek fe let ti szer ve zet, a Nép szö vet ség vé del me
alá he lye zik. A ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek vég sõ cél ját pe dig – nem
kis rész ben a meg lé võ két sé gek el osz la tá sa ér de ké ben – a kö vet ke zõ kép -
pen fog lal ta össze: „A te rü le te ken, me lyek most Len gyel or szág hoz, il let -
ve más ál la mok hoz ke rül nek, szük ség sze rû en nagy szám ban él nek olyan
em be rek, akik más nyel vet be szél nek, más faj hoz tar toz nak, mint az a
nép, amely nek ke be lé be ke rül nek… Azt re mél jük, hogy az érin tett la kos -
ság könnyeb ben meg bé kél majd új hely ze té vel, ha tud ja, hogy az el nyo -
más és jog ta lan bá nás mód min den ve szé lyé vel szem ben kez det tõl fog va
biz to sí tott vé del met és meg fe le lõ ga ran ci á kat él vez. A la kos ság tu do má sa 
e ga ran ci ák meg lé té rõl re mél he tõ leg tény le ge sen elõ se gí ti majd a min -
den ki ál tal óhaj tott össze han go ló dást, va la mint je len tõs le het a ha tá sa úgy 
is, hogy an nak al kal ma zá sa szük ség te len né vá lik.”9

Az Új Ál la mok És Ki sebb sé gek Bi zott sá ga ál tal ki dol go zott nem zet -
kö zi ki sebb ség vé del mi jog sza bály ok te hát be épül tek az öt ki sebb ség vé -
del mi és a négy bé ke szer zõ dés be, majd ké sõbb azok ba a bal ti ál la mok és
Al bá nia ál tal tett dek la rá ci ók ba is, ame lye ket fel vé tel ük elõ fel té te le ként a 
vi lág szer ve zet el várt tõ lük.10

2.1.2 A szer zõ dé sek be fog lalt kö te le zett sé gek

A szer zõ dé sek be fog lalt ki sebb ség vé del mi kö te le zett sé gek tar ta lom
sze rint há rom fõ cso port ra oszt ha tók.11 Az el sõ be az ál lam pol gár ság ra
vo nat ko zók tar toz nak, a má so dik ba azok az anya gi jogi nor mák, ame -
lyek fel ada ta az élet, a sza bad ság és az egyen lõ ség vé del me és biz to sí -
tá sa, a har ma dik ba pe dig a vég re haj tás ga ran ci á já ul szol gá ló ren del ke -
zé sek.

Mi vel az et ni kai el vet csak kor lá to zot tan ér vé nye sí tõ ha tá rok el is me ré -
sé vel em be rek mil li ói ta lál ták ma gu kat egyik nap ról a má sik ra új ál la mi
ke re tek kö zött, az ál lam pol gár ság meg szer zé sé nek, il let ve meg tar tá sá nak 
tör vé nyi sza bá lyo zá sa, mint min den fé le ki sebb ség vé de lem alap ja, köz -
pon ti he lyet fog lalt el a szer zõ dé sek ben.12 A jog sza bály ok össze ál lí tói
tisz tá ban vol tak a kér dés je len tõ sé gé vel, ezért hogy a ren del ke zé sek nek
meg fe le lõ súlyt ad ja nak, az ide vo nat ko zó tör vény cik ke ket alap tör vény
jel leg gel látták el.

Az ál lam pol gár ság ra vo nat ko zó cik ke lyek egy részt az ál lam pol gár -
ság hoz való jo got biz to sí tot ták, más részt az op tá lás kér dé sét sza bá lyoz -
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ták. (Len gyel ki sebb sé gi szer zõ dés 3–6. cik kely) Az ál lam pol gár ság
meg szer zé sé nek alap já vá a ter ri to ri á lis el vet tet ték meg, mely sze rint
egyet len, az adott te rü le ten szü le tett val lá si vagy nem ze ti ki sebb ség hez
tar to zó sze mély tõl sem le het meg ta gad ni az ál lam pol gár sá got. A ter ri to ri -
á lis elv azon ban ön ma gá ban véve még ke vés lett vol na a kér dés tel jes
körû ren de zé sé re, mi vel nem sza bá lyoz ta a nem a te rü le ten szü le tett, de a
te rü let hez kö tõ dõ sze mé lyek hely ze tét. Ezért a ren del ke zé sek ki mond ták, 
hogy mind azok jo go sul tak új ál lam pol gár ság ra, akik az il le tõ ál lam ré szé -
re jut ta tott te rü le ten meg te le pült nek te kint he tõk.13 A szer zõ dé sek ugyan -
ak kor vá lasz tá si le he tõ sé get biz to sí tot tak az újon nan ki sebb sé gi hely zet -
be ke rült sze mé lyek nek: új ál lam pol gár sá got sze rez ve ma rad hat tak azon
a te rü le ten, ahol él tek, vagy az át te le pü lést vá laszt va dönt het tek régi ál -
lam pol gár sá guk meg tar tá sa mel lett is. Mind a kér dés el dön té sét, mind az
op tá lás vég re haj tá sát szi go rú an ha tár idõ höz kö töt ték. Ha va la ki az op tá -
lás mel lett dön tött, ak kor a sza bá lyo zás ki mond ta, hogy meg ha tá ro zott
idõn be lül vég leg el kel lett hagy nia az érin tett ál lam te rü le tét. Hát ra ha -
gyott in gat la na it – el vi leg – meg tart hat ta, in gó sá ga it pe dig kor lá to zás nél -
kül ma gá val vi het te.

A má so dik cso port ba tar to zó anya gi jogi nor mák kö zött volt olyan,
amely ál lam pol gár ság tól füg get le nül az ál lam min den egyes la ko sá ra vo -
nat ko zott, és volt olyan is, amely csak az ál lam pol gár ok ra.

Az élet és a sza bad ság vé del me szü le té si, ál lam pol gár sá gi, nyel vi, faji
vagy val lá si kü lönb ség nél kül az or szág min den la ko sát meg il let te (2.
cik kely). Az egyen lõ ség kér dés kö re azon ban már csak az ál lam pol gár ság
bá zi sán volt ér tel mez he tõ. Kü lön cik kely ga ran tál ta a tör vény elõt ti egyen -
lõ sé get és az azo nos pol gá ri és po li ti kai jo go kat (pél dá ul az ál lá sok, hi va ta -
lok, mél tó sá gok be töl té sé nél, fog lal ko zá sok gya kor lá sá nál). Ugyan ez a
cik kely min den ál lam pol gár szá má ra biz to sí tot ta a nyelv hasz ná lat sza -
bad sá gát a pri vát szfé rá ban, a ke res ke dés ben, a val lás gya kor lat ban, a saj -
tó ban, a pub li ká ci ók ban és a nyil vá nos gyû lé se ken (7. cik kely). A jog sza -
bály a hi va ta los nyelv tõl el té rõ anya nyel vû ál lam pol gár ok szá má ra ki lá tás ba
he lyez te, hogy nyel vü ket a bí ró sá gok elõtt is hasz nál hat ják szó ban vagy
írás ban. E két ség kí vül po zi tív ren del ke zés jö võ be ni ha té kony sá gát azon -
ban már ele ve meg kér dõ je lez te az a ho má lyos, több fé le ér tel me zés re is
le he tõ sé get nyúj tó meg fo gal ma zás, mely sze rint a bí ró ság elõt ti sza bad
nyelv hasz ná lat ér vé nye sü lé se ér de ké ben a más nyel vû ál lam pol gá ro kat
az ál lam „mél tá nyos könnyí té sek ben” ré sze sí ti majd.
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Kü lön cik kely írta elõ, hogy azok az ál lam pol gár ok „akik faji, val lá si
vagy nyel vi ki sebb sé gek hez tar toz nak, jo gi lag és tény le ge sen ugyan azt a
bá nás mó dot és ugyan azo kat a biz to sí té ko kat él ve zik, mint a töb bi ál lam -
pol gár. Kü lö nös kép pen ugyan ilyen jo guk van sa ját költ sé gü kön jó té -
kony sá gi, val lá si vagy szo ci á lis in téz mé nye ket, is ko lá kat és más ne ve lõ -
in té ze te ket lé te sí te ni, igaz gat ni és azo kat fel ügyel ni, s jo guk ban áll, hogy
azok ban sa ját nyel vü ket sza ba don hasz nál ják és val lá su kat sza ba don gya -
ko rol ják” (8. cik kely). Ezt az egyéb ként alap tör vény jel leg gel fel ru há zott
kö te le zett sé get tar tal mi lag ki egé szí tet te – min den eset re már nem alap tör -
vény jel leg gel – egy, az ál la mi köz ok ta tá si rend szer ki épí té sé nél és mû -
köd te té sé nél fi gye lem be ve en dõ elõ írás, amely ben a kor má nyok ga ran ci -
át vál lal tak arra, hogy ott, ahol más anya nyel vû pol gá rok „je len té keny
arány ban” él nek, „meg fe le lõ könnyí té sek kel” le he tõ vé te szik, hogy a
gyer me kek az ele mi is ko lák ban sa ját nyel vü kön ta nul has sa nak. Ugyan -
így, azok ban a vá ro sok ban és köz igaz ga tá si egy sé gek ben, ahol a ki sebb -
sé gek „je len tõs arány ban” él tek, az ál lam nak – a jog sza bály sze rint – gon -
dos kod nia kel lett ar ról is, hogy ezek a ki sebb sé gek a ne ve lé si, val lá si
vagy jó té kony sá gi cé lok ra for dí tan dó költ ség ve té si té te lek bõl „ará nyos
részt” kap ja nak. Ez min den eset re nem je len tett ab szo lút jo got az ál la mi
tá mo ga tás ra, mi vel a költ ség ve tés min den ko ri hely ze té nek függ vé nyé ben 
az ál lam meg ta gad hat ta a ki sebb sé gek ál tal fenn tar tott in téz mé nyek tá -
mo ga tá sát (9. cik kely).

Mi vel min den szer zõ dés va ló já ban annyit ér, amennyit a fe lek be tar ta -
nak be lõ le, a gyõz tes ha tal mak a ki sebb ség vé del mi jog sza bá lyo kat a vég -
re haj tás ga ran ci á já ra vo nat ko zó kla u zu lák kal is meg erõ sí tet ték. A ren del -
ke zé sek nagy ré sze bel sõ, ál la mi, al kot má nyos ga ran ci át ka pott, ily mó don
az ál lam – el vi leg – nem hoz ha tott ezek kel el len té tes tör vé nye ket vagy
ren de le te ket (1. cik kely). A szer zõ dés egé sze pe dig a Nép szö vet ség vé -
del me alá ke rült (14. cik kely).

A ki sebb sé gi szer zõ dé sek, a bé ke szer zõ dé sek be fog lalt ki sebb ség vé -
del mi jog sza bály ok szin te szó ról szó ra meg egyez tek egy más sal. Az el té -
rõ he lyi vi szo nyok azon ban szük sé ges sé tet ték, hogy a szer zõ dé se ket spe -
ci á lis ren del ke zé sek kel lás sák el. E cik ke lyek mind egyi ke az ál lam pol gá ri
egyen lõ ség ga ran tá lá sán túl mu ta tó jo go kat biz to sí tott az adott val lá si
vagy nem ze ti ki sebb ség szá má ra. A ská la az au to nó mia egyes ele me i nek
biz to sí tá sá tól egé szen a te rü le ti au to nó mia ga ran tá lá sá ig ter jedt.

A ro mán ki sebb ség vé del mi szer zõ dés 11. és a gö rög szer zõ dés 12. cik -
ke lye fog lal ko zott pél dá ul az egyes zárt tömb ben élõ nem ze ti ki sebb sé -
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gek kér dé sé vel. Val lá si és tan ügyi ön kor mány zat for má já ban bi zo nyos
fokú – rész le te i ben nem ki dol go zott – kü lön ál lást ígért egy rész rõl az au -
to nó mia több év szá za dos tra dí ci ó já val ren del ke zõ szász és szé kely kö zü -
le tek nek, más részt a pindusi ro má nok nak. Rend kí vül fon tos, hogy a ren -
del ke zé sek a spe ci á lis jo go kat a kö zü le tek nek, a ki sebb sé gek rég óta
meg lé võ egy há zi és is ko lai szer ve i nek ad ták. Itt ki fe je zet ten he lyi au to -
nó mi á ról volt szó, amely nem ké pez he tett ke re tet az adott ki sebb ség egy -
sé ges jogi sze mély ként való el is me ré sé hez.14

A Szerb–Hor vát–Szlo vén Ki rály ság gal és Gö rög or szág gal meg kö tött
szer zõ dé sek a te rü le tü kön élõ mu zul mán la kos ság nak jut tat tak spe ci á lis
jo go kat. Egy részt ga ran tál ták az egy há zi sza bad sá got, más részt el fo gad -
ták, hogy a csa lá di és sze mé lyes jog ál lás te kin te té ben a mo ha me dán jog
ren del ke zé sei lesz nek irány adók.15 A zsi dó ki sebb sé gek jo ga i val is több
szer zõ dés és dek la rá ció fog lal ko zott. A gö rög, a len gyel és a lit ván kö te -
le zett ség vál la lás egy aránt ga ran tál ta a szom bat sza bad és sért he tet len
meg ün nep lé sé nek jo gát.16 A len gyel és a lit ván kor mány rá adá sul vá lasz -
tá so kat sem ír ha tott ki szom bat ra.17 A len gyel szer zõ dés is ko lai au to nó -
mi át biz to sí tott a zsi dó hit köz sé gek ál tal ala pí tott is ko lai bi zott sá gok szá -
má ra, ami kor rá juk ru ház ta – ál la mi fel ügye let mel lett – a köz pén zek bõl a 
zsi dó ok ta tá si in téz mé nyek re esõ rész szét osz tá sá nak jo gát. A lit ván dek -
la rá ció még en nél is to vább ment az zal, hogy az or szág te rü le tén élõ zsi dó
ki sebb ség nek sze mé lyi elvû au to nó mi át kí nált, amely a kö zös sé gek val lá -
si, ok ta tá si, jó té kony sá gi és ál ta lá nos kul tu rá lis ügye i re ter jedt ki, le he tõ -
vé téve az ön adóz ta tást is.18

A leg szé le sebb körû au to nó mi át a Cseh szlo vá ki á val kö tött szer zõ -
dés he lyez te ki lá tás ba Kár pát al ja szá má ra (10–13. cik kely). A be ígért
te rü le ti au to nó mia ki ter jedt a köz ok ta tá si, nyel vi, val lá si és he lyi köz -
igaz ga tá si ügyek re. A szer zõ dés az au to nó mia ke re te it is meg szab ta,
ami kor a te rü let nek tör vény ho zó ha ta lom ként tar to mány gyû lést, a
vég re haj tó ha ta lom élé re pe dig a köz tár sa ság el nö ke ál tal ki ne ve zett
kor mány zót ígért.19

2.1.3 A Nép szö vet ség garanciaeljárása

El len tét ben a ki sebb ség vé del mi jog sza bály ok kal, me lyek gya kor la ti lag már
a pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án el nyer ték vég sõ for má ju kat, a garanciaeljárás
csak lé pés rõl lé pés re épült ki a hú szas évek ben.20 A Nép szö vet ség alap ok má -
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nyá nál ké sõbb meg szö ve ge zett ki sebb sé gi szer zõ dé sek ga ran ci á ról szó ló
cik ke lye már sej tet ni en ged te, hogy a garanciaeljárás köz pon ti szer ve a
Ta nács lesz.21 E sze rint min den ta nács tag nak jo gá ban állt fel hív ni a Ta -
nács fi gyel mét a szer zõ dés sze gés re vagy an nak ve szé lyé re, s ez eset ben
az „al kal mas és hat ha tós mó don” el jár ha tott az érin tett ál lam mal szem -
ben. Ha egy jogi vagy tény kér dés ben vé le mény kü lönb ség ala kult ki a Ta -
nács egyik tag ja és va la mely kö te le zett ál lam kö zött, ak kor az el len tét
nem zet kö zi vi tá nak szá mí tott, és az ügy a ta nács tag ké ré sé re a meg fel leb -
bez he tet len íté le tet hozó leg fel sõ jogi fó rum, a há gai Ál lan dó Nem zet kö zi 
Bí ró ság elé volt ter jeszt he tõ. A ki sebb ség vé del mi jog sza bá lyo kat pe dig
csak a Nép szö vet ség Ta ná csa több sé gé nek hoz zá já ru lá sá val le he tett meg -
vál toz tat ni.

A nyil vá nos ság tá jé koz ta tá sát a har min cas évek ele jé ig tel jes ség gel
nél kü lö zõ el já rá si rend ben a ki sebb sé gek nek is jo guk volt ugyan a
Nép szö vet ség hez for dul ni, pe tí ci ó ik azon ban min den kor csak in for -
má lis jel le gû nek szá mí tot tak. 1929-ig még ar ról sem ér te sí tet ték õket,
ha pa na sza i kat el uta sí tot ták. A pe tí ci ók a Tit kár ság ra ér kez tek be, s a
fõ tit kár to váb bí tot ta õket a Ta nács nak, amennyi ben meg fe lel tek az el -
fo gad ha tó ság for mai és tar tal mi kri té ri u ma i nak.22 Ha a Ta nács va la -
mely tag ja egy pe tí ció alap ján meg kí ván ta in dí ta ni az el já rást, ak kor
fel kel lett hív nia a töb bi tag fi gyel mét a jog sér tés re vagy an nak fe nye -
ge tõ ve szé lyé re.

Bár a sé rel mek tár gya lá sá nál maga a Ta nács volt az il le té kes szerv,
idõ vel egy re in kább az a gya kor lat ala kult ki, hogy az adott pa nasszal a
Ta nács tag jai kö zül min dig csak az adott ügy ki vizs gá lá sá ra ala kult Hár -
mas (ké sõbb ese ten ként Ötös) Bi zott ság tag jai fog lal koz tak. Õk dön töt ték 
el, hogy a Ta nács meg in dít sa-e a jogi el já rást vagy sem. For má li san te hát
a Ta nács és a ki sebb sé gi bi zott sá gok áll tak a pa nasz el já rás kö zép pont já -
ban, va ló já ban azon ban az egész el já rás kul csa a Tit kár ság el mé le ti leg
csak ad mi niszt ra tív fel ada to kat el lá tó, önál ló dön té si ha tás kör rel nem
ren del ke zõ ki sebb sé gi szek ci ó já nak ke zé be ke rült.23 Ez leg in kább an nak
volt kö szön he tõ, hogy a Nem ze tek Szö vet sé gé ben a Tit kár ság volt az
egyet len olyan szerv, mely egész év ben mû kö dött, s meg sza kí tás nél kül
dol go zott. En nek kö szön he tõ en a ki sebb sé gi szek ció mun ka tár sai nem -
csak hogy jól el iga zod tak a gen fi dip lo má cia dzsun ge lé ben, de nagy szak -
is me ret re is szert tet tek. Eh hez ter mé sze te sen az is hoz zá já rult, hogy a
szek ci ó nak gyûj te nie kel lett a be ér ke zett pe tí ci ó kat, a kor má nyok arra
adott vá la sza it, a ki sebb sé gek hely ze té re vo nat ko zó összes in for má ci ót,
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tör vény szö ve ge ket, tör vény ja vas la to kat, új ság cik ke ket. Ezen kí vül a
szek ci ó nál rend sze re sen lá to ga tást tet tek az érin tett kor má nyok meg bí -
zot tai, sõt ki sebb sé gi po li ti ku sok is. Ugyan ak kor a ki sebb sé gi szek ció ve -
ze tõ je – szi go rú an az érin tett kor mány en ge dé lyé vel és an nak meg hí vá sá -
ra – a hely szí nen is tá jé ko zód ha tott, és ilyen kor al kal ma nyílt arra, hogy
meg be szé lé se ket foly tas son a kor má nyok kép vi se lõ i vel, va la mint ese ten -
ként a ki sebb sé gek meg bí zot ta i val is.24

A Hár mas Bi zott sá gok elsõ ülé sé re a szek ci ó nak össze fog la lást kel lett
ké szí te nie a pe tí ci ó ról és a be pa na szolt kor mány arra adott vá la szá ról. Ezt 
gyak ran ki egé szí tet te az ügy re vo nat ko zó konk rét ja vas la tok kal is. Mi vel
a bi zott sá gok tag jai ál ta lá ban nem ren del kez tek meg fe le lõ hát tér is me re -
tek kel, ezért leg több ször fel té tel nél kül el is fo gad ták a ja vas la to kat. Ha a
bi zott ság szük sé ges nek tar tot ta, hogy az érin tett kor mánnyal bi zal mas
tár gya lá so kat foly tas son, ak kor rend sze rint a szek ció igaz ga tó ját bíz ta
meg a tár gya lá sok ve ze té sé vel. Mind a Hár mas Bi zott ság, mind a szek ció
mun ká já ra a köz ve tí tés, a zárt aj tók mö göt ti bi zal mas tár gya lás volt jel -
lem zõ. Mi vel nem akar tak egyet len ál la mot sem nyil vá no san meg hur col -
ni, va la mint an nak is tu da tá ban vol tak, hogy min den egyes ha tá ro zat vég -
re haj tá sa – a vég re haj tó ha ta lom hi á nya mi att – gya kor la ti lag az ál la mok
együtt mû kö dé si kész sé gé tõl füg gött, ezért olyan komp ro misszu mok el -
éré sé re tö re ked tek, ame lyek mind az érin tett ál la mok, mind a Nép szö vet -
ség Ta ná csa szá má ra elfogadhatónak tûntek.

A ki sebb sé gi szer zõ dé sek ga ran ci á ról szó ló cik ke lye az Ál lan dó Nem -
zet kö zi Bí ró sá got mint leg fel sõ nem zet kö zi jogi fó ru mot a garanciaeljárás
fon tos ré szé ként em lí tet te meg. A Ta nács egy ki sebb ség vé de lem mel kap -
cso la tos ügyet két fé le cél ból ter jeszt he tett a bí ró ság elé. Kér he tett szak vé -
le ményt – eb ben az eset ben a bí ró ság dön té se csak jogi vé le mény nek szá -
mí tott, s nem volt kö te le zõ ér vé nyû –, és kér he tett vég re haj tan dó,
meg fel leb bez he tet len íté le tet is. A bí ró ság azon ban a két vi lág há bo rú
köz ti ki sebb ség vé de lem ben csak mar gi ná lis sze re pet ka pott. Ez el sõ sor -
ban an nak tud ha tó be, hogy a Ta nács, amely lé nye gét te kint ve va ló já ban
po li ti kai fó rum volt, a garanciaeljárásban sa já tos mó don egy faj ta bí rói
funk ci ót is el lá tott, s mint ilyen, min den le het sé ges eset ben a komp ro -
misszu mos meg ol dá so kat ré sze sí tet te elõny ben, le he tõ leg el ke rül ve ez zel 
a ha tal mas pub li ci tás sal, és szük ség kép pen ko moly po li ti kai koc ká zat tal
járó hi va ta los el já rá so kat. Így az tán ért he tõ, hogy a bí ró ság mun ká ját
dön tés ho za tal ra gya kor la ti lag nem vet ték igény be.
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2.1.4 A nem zet kö zi ki sebb ség vé de lem mér le ge

A Nép szö vet ség vé del me alatt álló ki sebb ség vé del mi szer zõ dé se ket a két
vi lág há bo rú kö zött ren ge teg kri ti ká val il let ték, több ol dal ról is. A szer zõ -
dés kö tés re kényszerített új vagy megnövekedett te rü le tû ál la mok bí rá la -
ta ik ban mind vé gig el sõ sor ban az ál la mi szu ve re ni tás kér dé sét fe sze get -
ték. En nek csor bí tá sa ként te kin tet tek a jog sza bály ok ra, s ezért azok
ál ta lá no sí tá sát, azaz a nem zet kö zi szer ve zet min den tag já ra való ki ter -
jesz té sét kö ve tel ték.

Ko moly fenn tar tá sa ik vol tak azok nak is, akik egy le he tõ leg jól mû -
kö dõ, ha té kony ki sebb ség vé de lem alap ja i nak meg te rem té sét vár ták a
szer zõ dé sek tõl. Kö zü lük so kan leg na gyobb hi á nyos ság nak azt tar tot -
ták, hogy azok – az ál la mok ér zé keny sé gé re való te kin tet tel – csak a
több sé gi ál lam pol gár ok kal való jog egyen lõ sé gen alig túl mu ta tó mi ni -
má lis jog vé del met cé loz ták meg, ahe lyett, hogy a ki sebb sé gi ön kor -
mány za ti ság elõ fel té te le i nek meg te rem té se felé moz dul tak vol na el.
Emel lett két ség kí vül helyt ál ló volt az a meg ál la pí tás is, hogy a ren del -
ke zé sek ál tal meg sza bott vé de lem mér té ke az egyes ki sebb sé gek re vo -
nat ko zó an nem volt egy for ma. Amíg pél dá ul a 430 ezer la ko sú Kár pát al -
ja szá má ra szé les körû au to nó mi át he lyez tek ki lá tás ba, ad dig az er dé lyi
szé kely és szász kö zü le tek a val lá si és tan ügyi kér dé sek re kor lá to zó dó
he lyi au to nó mia biz to sí tá sá ra is csak ál ta lá nos ígé re tet kap tak. A len -
gyel or szá gi 4,75 mil li ós uk rán ki sebb ség pe dig sem mi lyen ön kor mány -
zat ban nem re mény ked he tett.

Kü lö nö sen sok prob lé mát oko zott az egyes ha tá ro za tok nem elég pre cíz
szö ve ge zé sé bõl adó dó több fé le ér tel me zé si le he tõ ség. Az olyan meg fo gal -
ma zá sok, mint pél dá ul „meg fe le lõ könnyí té sek ben fog nak ré sze sül ni”,
vagy azon a kör nyé ken, ahol „je len té keny arány ban él nek”, vagy a köz va -
gyon ter hé re „mél tá nyos részt kap nak” gya kor la ti lag ki szol gál tat ták a ki -
sebb sé ge ket a bel sõ ál la mi tör vény ho zás nak és köz igaz ga tás nak. Ha son ló
kö vet kez mé nyek kel járt az is, hogy az egyes kö te le zett ség meg sza bá sok
nem vol tak elég ka te go ri ku sak, és a kö te le zett sé gek vég re haj tá sát egy sze -
rû en nem kö töt ték ha tár idõ höz. Ezt a kor má nyok ki is hasz nál ták, s a jog -
sza bály ok gya kor lat ba való át ül te té sét a vég te len sé gig húz ták-ha lasz tot ták, 
leg több eset ben pe dig egye ne sen el sza bo tál ták.

A garanciaeljárás tö ké le te sí té sé re ter mé sze te sen több ja vas lat is szü -
le tett. Az egyik leg fon to sabb kö ve te lés, mely el fo ga dá sa ese tén az el -
já rás ar cu la tát gyö ke re sen meg vál toz tat ta vol na, a pe tí ci ót be nyúj tó
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ki sebb sé gek nem zet kö zi jogi hely ze té nek erõ sí té sé re, azaz jogi sze -
mély ként való el is me ré sé re irá nyult. Eb ben az eset ben a pa na szos a be -
pa na szolt ál lam mal egyen ran gú fél ként sze re pel he tett vol na az el já rás -
ban.25 En nek el fo ga dá sá ra azon ban va ló já ban sem mi esély sem volt,
mi vel egy ilyen lé pés nem állt vol na össz hang ban a szer zõ dé sek kel, és a
kor má nyok nem vol tak haj lan dók a fel ve tést még csak mér le gel ni sem.
Egy má sik re form el kép ze lés ál lan dó, a Ta nács mel lett mû kö dõ ki sebb -
sé gi bi zott ság fel ál lí tá sá ra tett ja vas la tot, amely nek az lett vol na a cél ja,
hogy az ad hoc jel le gû Hár mas Bi zott sá gok he lyett egy va ló ban szak mai 
kom pe ten ci á val ren del ke zõ szerv vizs gál ja ki a pa na szo kat.26 Emel lett a 
garanciaeljárás jogi ar cu la tát erõ sí tet ték vol na azok az el kép ze lé sek is,
ame lyek az Ál lan dó Nem zet kö zi Bí ró ság be fo lyá sá nak nö ve lé sét tûz ték 
ki cé lul.27 Ezek bõl a ja vas la tok ból egy sem va ló sult meg, s mind össze a
nyil vá nos ság ki ter jesz té sé nek kö ve te lé se te rén si ke rült némi ered ményt 
el ér ni 1929-ben.28

A ki sebb sé gi szer zõ dé sek nek per sze két ség kí vül ren ge teg hi á nyos -
sá guk volt, de az el fo ga dott jog sza bály ok ban fog lal tak nál több jo go sít -
ványt sem a nagy ha tal mak de le gá ci ói, sem az érin tett ál la mok nem kí -
ván tak nyúj ta ni a ki sebb sé gi kö zös sé gek nek. A két vi lág há bo rú kö zöt ti
nem zet kö zi ki sebb ség vé del met ezért nem sza bad egy, el vi leg ta lán kí -
vá na tos, de soha nem lé te zett nor ma tív ki sebb ség vé de lem hez mér ni.
A ren ge teg hi á nyos ság el le né re a nép szö vet sé gi ki sebb ség vé de lem az -
zal, hogy a bel sõ ál la mi po zi tív ki sebb sé gi tör vény ho zás le he tõ sé gét
meg hagy va Kö zép-Eu ró pa ál la mai egy ré sze szá má ra meg ha tá roz ta a
ki sebb sé gi jo gok mi ni mu mát, s ezek be tar tá sa fe lett a garanciaeljárás
ki dol go zá sá val jól-rosszul õr kö dött, min den kép pen ko moly elõ re lé pést
je len tett a ki sebb ség vé de lem ad di gi tör té ne té hez vi szo nyít va. Va ló já -
ban nem a nem zet kö zi ki sebb ség vé del mi jog sza bály ok hi á nyos sá ga in
vagy a garanciaeljárás tö ké let len sé gén múlt a nem zet kö zi ki sebb ség vé -
de lem csõd je, ha nem sok kal in kább a tér ség ál la ma i nak a vi lág há bo rút
kö ve tõ te rü let ren de zés ál tal is ger jesz tett ki bé kít he tet len el len té te in és a
har min cas évek ked ve zõt len, az autoriter rend sze rek tér hó dí tá sá hoz,
majd a vi lág há bo rú ki tö ré sé hez ve ze tõ nagy po li ti kai vál to zá sa in, ame -
lyek a kol lek tív biz ton sá gi rend szer tel jes össze om lá sá hoz ve zet tek.29
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2.2 REVÍZIÓ ÉS MAGYARSÁGPOLITIKA

2.2.1 Ma gyar kül po li ti kai vo nal ve ze tés a re ví zi ós tö rek vé sek tük ré ben

Az egy ko ri te rü le té nek 2/3-át, ma gyar nem ze ti sé gû né pes sé gé nek 1/3-át,
nem ze ti va gyo ná nak je len tõs ré szét el vesz tõ or szág gaz da sá gi hely ze té -
nek sta bi li zá lá sá ra irá nyu ló erõ fe szí té sek mel lett a te rü le ti re ví zió kér dé -
se volt a két vi lág há bo rú kö zöt ti ma gyar kül po li ti kai tö rek vé sek má sik
kons tans ele me. Az elsõ évek bi zony ta lan, szom szé dok felé való ta po ga -
tó zá sa után min den dön tés hely zet be ke rült po li ti kus tisz tá ban volt az zal,
hogy ez nem si ke rül het nagy ha tal mi tá mo ga tás nél kül, ezért a dip lo má ci -
ai tö rek vé sek ki emel ten fon tos ele me lett a re ví zió kér dé sé nek tá mo ga tá -
sá ra meg nyer he tõ szö vet sé ge sek ke re sé se.

Az elsõ évek ben az or szág nép szö vet sé gi köl csön re épí tõ – a kis an tant
felé kül po li ti kai kö te le zett sé gek kel is járó – gaz da sá gi sta bi li zá ci ó já nak
kény sze re, il let ve kor lá to zott szu ve re ni tá sa meg le he tõ sen szûk moz gás te -
ret en ge dé lye zett a ma gyar kül po li ti ká nak.30 Fran cia or szág és Nagy-Bri -
tan nia, idõn ként fel-fel lob ba nó vi tá ik és el len té tes ér de ke ik el le né re is
alap ve tõ en a sta tus quo meg õr zé se mel lett kö te lez ték el ma gu kat, Olasz -
or szág el mé lyí tet te kap cso la ta it a – ki mon dot tan Ma gyar or szág el len irá -
nyu ló kis an tan tot élet re hívó – szom széd ál la mok kal, Né met or szág pe dig
a gaz da sá gi új já épí tés sel, va la mint kül- és bel po li ti kai hely ze té nek sta bi -
li zá lá sá val volt el fog lal va.

Az or szág gaz da sá gi és po li ti kai sta bi li zá ci ó ját meg va ló sí tó Beth len
Ist ván mi nisz ter el nök az 1927-es olasz–ma gyar ba rát sá gi szer zõ dés meg -
kö té sé vel a nagy ha tal mi tö rek vé se it Du na-völ gyi po li ti ká já val és kap cso -
lat rend sze ré vel meg ala poz ni kí vá nó Mus so li ni sze mé lyé ben olyan szö -
vet sé ges re tett szert, aki vég re elvi sí kon mu tat ko zott haj lan dó nak a
ma gyar re ví zi ós tö rek vé sek tá mo ga tá sá ra, ter mé sze te sen csak ab ban az
irány ban és mér ték ben, amely sa ját kül po li ti kai el kép ze lé se i vel egy be -
esett.31 Erre az idõ re te he tõ Beth len elsõ olyan, nagy nyil vá nos ság elõtt
tar tott be szé de is, mely ben, anél kül, hogy ki tért vol na a rész le tek re, az ál -
ta lá nos ság szint jén mo zog va be je len tet te Ma gyar or szág utód ál lam ok kal
szem ben tá masz tott te rü le ti igé nyét.32 A ma gyar kül po li ti ká ban (és kül -
gaz da ság-po li ti ká ban) et tõl az idõ pont tól kezd ve hang sú lyos sze re pet ka -
pott az olasz kap cso lat, még ha az ko ránt sem je len tett fel hõt len együtt mû -
kö dést, még ke vés bé egy ol da lú el kö te le zett sé get.
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Beth len még ugyan ab ban az év ben meg kí sé rel te ki bõ ví te ni az olasz–
ma gyar együtt mû kö dést Né met or szág gal, ezért Genf ben fel ve tet te
Stresemannak egy né met–olasz–ma gyar ten gely öt le tét, le he tõ ség sze -
rint Auszt ri á val ki egé szít ve. A nagy ha tal mak kal szem ben meg ér té si és
tel je sí té si po li ti kát pre fe rá ló Stresemann azon ban vissza uta sí tot ta az el -
kép ze lést, mi vel ez zel ve szé lyez tet ve lát ta vol na Né met or szág fo lya ma -
to san ja vu ló vi szo nyát a nyu ga ti ha tal mak kal, s ez Né met or szág alap ve tõ
kül po li ti kai ér de ke it ve szé lyez tet te vol na.33 Ar ról nem is be szél ve, hogy
ke le ti, il let ve jö võ be ni ke le ti ha tá ra it il le tõ en nem volt haj lan dó ga ran ci át
adni Olasz or szág nak, még az egyéb ként tá vo li nak tar tott, s ál ta la nem is
kü lö nö seb ben si et te tett Ansch luss meg va ló su lá sa ese té re sem. Rá adá sul
a kül ügy mi nisz ter nem kí ván ta meg ter hel ni a ré gió töb bi ál la má val fenn -
tar tott, el sõ sor ban a gaz da ság po li ti kai ér de ke ket elõ tér be he lye zõ kap -
cso la to kat a kül po li ti kai és gaz da sá gi koc ká za to kat is rej tõ „ma gyar ba rát -
ság” elõ tér be he lye zé sé vel.

Né met or szág még a har min cas évek ben is el sõ sor ban kül ke res ke del mi 
kap cso la tai ré vén igye ke zett be fo lyá sát nö vel ni a Du na-völ gyé ben, s to -
vább ra is me re ven el zár kó zott at tól, hogy po li ti kai szer zõ dé sek ben for -
ma li zál ja együtt mû kö dé sét Ma gyar or szág gal.34 Göm bös Gyu la mi nisz -
ter el nök sé ge alatt ugyan ma gyar rész rõl is mét na pi rend re ke rült a
né met–olasz–ma gyar–oszt rák együtt mû kö dés meg te rem té sé nek prog -
ram ja, az öt le tet azon ban a né met kül ügy mi nisz té ri um ez út tal is kon -
zek ven sen el uta sí tot ta. A két ha ta lom gaz da sá gi és stra té gi ai ér de kei
ugyan is a ré gi ó ban ke resz tez ték egy mást.

A ma gyar–né met két ol da lú kap cso la tok sem vol tak fel hõt le nek. A gaz -
da sá gi kér dé sek, és Auszt ria sze re pé nek (füg get len sé gé nek) va ló já ban el -
té rõ meg íté lé se mel lett eb ben az is sze re pet ját szott, hogy Ma gyar or szág
re ví zi ós tö rek vé se it a nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág még el vi ek ben is
csak Cseh szlo vá kia irá nyá ban lett vol na haj lan dó tá mo gat ni, at tól pe dig
mind vé gig me re ven el zár kó zott, hogy az utód ál lam ok ban élõ né met ki -
sebb sé ge ket meg kí sé rel je rá szo rí ta ni a ma gya rok kal való együtt mû kö dés -
re.35 Rá adá sul a né met dip lo má cia a ma gyar ál lam bel sõ ki sebb sé ge i vel
szem ben ta nú sí tott po li ti ká já val kap cso la to san több ször is tár gya ló part ne re 
tudomására hoz ta, hogy meg íté lé se sze rint az nincs össz hang ban a ha tá -
rok túl só ol da lán élõ né met ki sebb sé gek re vo nat ko zó, a né met és ma gyar
ki sebb sé gek együtt mû kö dé sét szor gal ma zó ma gyar el vá rá sok kal. A har -
min cas évek ben fo lya ma to san erõ sö dõ né met be fo lyás el le né re a né met
ori en tá ció az egy re di na mi ku sabb elõ re tö rés el le né re sem vált ki zá ró la -
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gos sá a ma gyar kül po li ti ká ban. A vi lág há bo rú ki tö ré se és az egy ér tel mû
nem zet kö zi el kö te le zett ség után is je len tõs té nye zõk ma rad tak a ma gyar
po li ti kai pa let tán, akik va la mi lyen mó don igye kez tek az an gol szász ori -
en tá ci ót ér vény re jut tat ni.

A nyu ga ti-eu ró pai po li ti kai köz vé le mény, an nak el le né re, hogy az an -
gol és fran cia ori en tá ció idõ rõl idõ re elõ tér be ke rült Ma gyar or szág kül -
kap cso la ta i ban, a ma gyar ha tá rok fe lül vizs gá la tá nak el mé le ti le he tõ sé gé -
vel mind össze egy szer szem be sült ko mo lyab ban a mün che ni egyez ményt 
meg elõ zõ csak nem két év ti ze des idõ szak ban, még pe dig a négy ha tal mi
pak tum elõ ké szí tõ tár gya lá sai kap csán.36 Ek kor az an gol po li ti kai élet ve -
ze tõ sze mé lyi sé gei kö zül töb ben – Lloyd Ge or ge, Winston Chur chill, sõt
a mi nisz ter el nök MacDonald is – a bé kés és rész le ges re ví zió le he tõ sé ge
mel lett fog laltak ál lást. A MacDonald és Mus so li ni ál tal 1933 már ci u sá -
ban ja va solt ter ve zet konk ré tan a len gyel kor ri dor meg szün te té sé nek és a
ha tár men ti ma gyar lak ta te rü le tek vissza jut ta tá sá nak le he tõ sé gét ve tet te
fel.37 A pak tum el fo ga dott vál to za ta azon ban eze ket a ki té te le ket már nem 
tar tal maz ta, s en nek több oka is volt. Egy fe lõl Fran cia or szág és kö zép-eu -
ró pai szö vet sé ge sei me re ven szem be he lyez ked tek a ter ve zet tel, más fe lõl
az an gol po li ti kai kö rök ben is csök kent a te rü le ti vál toz ta tá sok tá mo ga tá -
sá ra irá nyu ló haj lan dó ság, nem utol só sor ban a nem ze ti szo ci a lis ta po li ti -
ka ag resszív bel po li ti kai lé pé se i nek kö vet kez té ben.38

A szom széd ál la mok felé tett kez de ti lé pé sek, így az 1920-ban Ro má -
ni á val, 1921-ben pe dig Cseh szlo vá ki á val foly ta tott tár gya lá sok cél ja ma -
gyar rész rõl – a fel me rü lõ gaz da sá gi vo nat ko zá sok mel lett – az igaz sá go -
sabb, et ni kai vi szo nyok nak job ban meg fe le lõ ha tá rok el éré se volt. Ugyan 
az ezt kö ve tõ mint egy más fél év ti zed ben is fel-fel me rült a kap cso la tok
szo ro sabb ra fû zé sé nek kér dé se egyik-má sik kis an tant tag ál lam vo nat ko -
zá sá ban, a ma gyar lé pé sek fõ moz ga tó ru gó ja azon ban a gaz da sá gi kap -
cso la tok élén kí té se mel lett a Ma gyar or szág-el le nes szö vet ség meg osz tá sa
volt. Beth len pél dá ul 1926-ban Cham ber lain ta ná csá ra meg be szé lé se ket
kez de mé nye zett a Szerb–Hor vát–Szlo vén Ki rály ság gal, de egy, az an gol
kül ügy mi nisz ter ál tal ja va solt Locarno-típusú meg ál la po dás ra még el mé -
let ben sem volt haj lan dó, s el sõ sor ban gaz da sá gi és ke res ke del mi ered -
mé nye ket várt a kö ze le dés tõl.39 Ké sõbb olyan meg ál la po dást szor gal ma -
zott, amely egy har ma dik ál lam mal ki ala kult há bo rús konf lik tus ese té re
sem le ges sé get irá nyo zott vol na elõ a szer zõ dõ fe lek szá má ra. Ebbe a déli
szom széd ter mé sze te sen nem egyez he tett bele, mi vel az lé nye gé ben
egyet je len tett vol na a kis an tant fel bom lá sá val. A tár gya lá sok ab ba ma ra -
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dá sá hoz az is hoz zá já rult, hogy Mus so li ni, aki nek tö rek vé se i be nem il lett
bele a ma gyar kí sér le te zés, fel aján lot ta Beth len nek, hogy Olasz or szág
ked ve zõbb fel té te lek mel lett haj lan dó meg egye zést köt ni Ma gyar or szág -
gal. 1928-ban, im már Mus so li ni ja vas la tá ra, kö ze le dés in dult meg Ro má -
nia felé, ami ugyan is mét csak ku darc cal vég zõ dött; e kö ze le dés egyik je -
len tõs, de ko ránt sem ki zá ró la gos moz ga tó ru gó ja szin tén a há rom kis an tant
ál lam szo li da ri tá sá nak meg bon tá sa volt.40 Ma gyar or szág igye ke zett ki -
hasz nál ni a kis an tant nak a har min cas évek ben egy re job ban gyen gü lõ
össze tar tó ere jét, s nem két sé ges, hogy az 1937 ja nu ár ja után Ju go szlá vi á -
val, il let ve ké sõbb a szö vet ség töb bi tag já nak be kap cso lá sá val fo lyó tár -
gya lá so kon ilyen célt tû zött ki maga elé.41

2.2.2 Re ví zió és a hi va ta los kül föl di pro pa gan da

A te rü le ti re ví zió elõ fel té te le i nek meg te rem té se ér de ké ben ki fej tett erõ fe -
szí tés te hát a két vi lág há bo rú kö zöt ti dip lo má ci ai tö rek vé sek kons tans
ele me volt. A kor má nyok a cél szol gá la tá ba ál lí tot ták a bel föl di és kül föl -
di pro pa gan da esz kö ze it is. A bé ke tár gya lás ok alatt ak ti vi zá ló dott, a dön -
té sek re lé nye gé ben sem mi lyen ha tást nem gya kor ló, sé rel mi po li ti zá lást
foly ta tó pro pa gan da gé pe zet ki ad vá nya i nak, cik ke i nek súly pon ti té má ja
ek ko ri ban még a béke igaz ság ta lan sá gá nak tár gya lá sa, va la mint a te rü le -
te it és la kos sá gát vesz tett or szág élet kép te len sé gé nek bi zony ga tá sa volt.
A kül föld re fó ku szá ló pro pa gan da te vé keny sé get az il le té kes kor mány hi -
va tal ok mel lett még jó részt a nem kel lõ en ko or di nált tár sa dal mi szer ve ze -
tek vé gez ték.42

Ez a kis ha tás fo kú, el sõ sor ban az ér zel mek re apel lá ló, di rekt mód sze -
re ket al kal ma zó idõ szak az or szág sza ná lá sá hoz szük sé ges nép szö vet sé gi 
köl csön fel vé te lé rõl foly ta tott tár gya lá sok meg kez dé sé ig tar tott. Beth len
ugyan is már a hú szas évek leg ele jén be lát ta, hogy a re vi zi o nis ta kö ve te lé -
sek nem kel te nek jó vissz han got Eu ró pá ban. Et tõl kezd ve a hi va ta los pro -
pa gan dá ban a sé rel mi at ti tû döt fel vál tot ta az ún. „gaz da sá gi pro pa gan -
da”.43 En nek meg fe le lõ en a re ví zió szük ség sze rû ség ének kér dé se pár
évre szin te tel je sen el tûnt a kül föld re irá nyu ló pro pa gan da kel lék tá rá ból,
s az or szá got ért tra gé dia igaz ság ta lan sá gát har so gó ki ad vá nyo kat kezd -
ték fel vál ta ni a sta bil Ma gyar or szá got, mint a tér ség si ker ál la mát be mu -
ta tó, a kri ti kai ész re vé te le ket jó részt csu pán a ha tá ron túli ma gyar ki -
sebb sé gek hely ze té vel kap cso la to san meg fo gal ma zó cik kek, bro sú rák és
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köny vek, me lyek az ér zel mek he lyett az ol va só ér tel mé re igye kez tek
apel lál ni.

Beth len dön té sét meg könnyí tet te, hogy ek kor ra az ir re den ta tár sa dal -
mi szer ve ze tek je len tõs ré szét már fel szá mol ták, a meg ma rad tak te vé -
keny sé gét kor lá toz ták, 1921-ben pe dig ki ala kí tot ták a ha tá ron túli ma -
gyar ság ügye i vel fog lal ko zó in téz mé nyek új rend sze rét.44 A tár sa dal mi
szer ve ze tek erõs köz pon ti irá nyí tás alá ke rül tek, s a mi nisz ter el nök ség -
nek tar toz tak be szá mo lá si kö te le zett ség gel. Pro pa gan da te vé keny sé gü ket
el len õr zés alá von ták, s így az töb bé-ke vés bé kö vet te a hi va ta los irány vo -
na lat. Eb ben az idõ szak ban is meg le he tõ sen nagy szá mú ide gen nyel vû
ki ad vány ké szült a kül ügy mi nisz té ri um és a mi nisz ter el nök ség, ter mé -
sze te sen búj ta tott, eset leg a tár sa dal mi szer ve ze tek költ ség ve té sé be be -
épí tett anya gi tá mo ga tá sá val. Emel lett a kül föl di or szá gok ban, min de nek -
elõtt Svájc ban, Ang li á ban, Fran cia or szág ban és ké sõbb Né met or szág ban a
ma gyar kül kép vi se le tek fon tos fel ada tai közé tar to zott, hogy le he tõ leg
mi nél jobb kap cso la to kat épít se nek ki a mér ték adó új sá gok szer kesz tõ i -
vel, mun ka tár sa i val.45 Elõ kel lett moz dí ta ni uk, hogy mi nél több, Ma gyar -
or szág ra néz ve ked ve zõ cikk je len jék meg az ol va sot tabb la pok ha sáb ja in.
Eh hez ter mé sze te sen szo ro san hoz zá tar to zott az új ság írók ma gyar or szá gi
ven dé gül lá tá sa is.46

1927 után a Ma gyar Re ví zi ós Liga meg ala ku lá sá val új, a te rü le ti re ví -
zió ügyét nyíl tan zász la já ra tûzõ, nagy tö me ge ket moz ga tó tár sa dal mi
szer ve zet je lent meg a po li ti kai pa let tán, mely nek ak ti vi tá sa ugyan a kor -
mány szá má ra nem el ha nya gol ha tó elõ nyök kel ke cseg te tett, de amely
mû kö dé se több ször is ko moly fej tö rést oko zott a hi va ta los szer vek nek.47

A Re ví zi ós Liga bel föld ön tá mo gat ta az újon nan meg hir de tett „ak tív po -
li ti kát”, s a kor mány irány vo na lát kri ti zá ló kül föl di dip lo má ci ai meg jegy -
zé sek ese tén ál lan dó, bel po li ti kai szem pont ból kény sze rí tõ ere jû hi vat ko -
zá si ala pot te rem tett nem zet kö zi szin ten, ugyan ak kor gyak ran ön já ró
ak ti vi tá sa sok szor hoz ta ne héz hely zet be a ma gyar kor mányt.48 A kez de ti
fe szült sé gek után, ame lyek töb bek kö zött Lord Rothermere et ni kai ala pú
re ví zi ót kö ve te lõ ví zi ó ja és a ma gyar kor mány ál lás pont já nak kü lön bö zõ -
sé gé bõl táp lál koz tak, si ke rült ke resz tül vin ni, hogy a moz ga lom ki ad vá -
nya i ban le he tõ leg ke rül je a re ví zi ó val kap cso la tos konk rét igé nyek meg -
fo gal ma zá sát.49 Ez ugyan is ke resz tez te a kor má nyok ér de ke it, és alá ás ta
vol na a kül föld ön vég zett pro pa gan da mun ka hatékonyságát.

A hi va ta los kül föl di pro pa gan da te ma ti ká ja és esz köz tá ra a ké sõb bi ek -
ben sem vál to zott gyö ke re sen. A min den ko ri ma gyar kor mány az „op ti -
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má lis re ví zi ó ra” kon cent rál va to vább ra is óva ko dott at tól, hogy konk rét
te rü le ti kö ve te lé se ket fo gal maz zon meg, s to vább ra is az or szág ról igye -
ke zett po zi tív ké pet ki ala kí ta ni. A ma gyar ki sebb sé gek hely ze té nek kri ti -
kai meg kö ze lí té se és a kis an tant ál la mok kal való szó pár baj azon ban a
har min cas évek ben az elõ zõ idõ szak hoz ké pest még in kább te ret nyert.

2.2.3 Re ví zi ós kon cep ci ók

Hosszú ide ig ál ta lá no san el ter jedt né zet volt, hogy a két vi lág há bo rú kö -
zött meg ha tá ro zó sze re pet ját szó ma gyar ál lam fér fi ak az in teg rá lis re ví zi -
ó ra, te hát az összes el csa tolt te rü let vissza szer zé sé re tö re ked tek. Ez a kép
azon ban el na gyolt nak te kint he tõ, bár a köz vé le mény és a po li ti kai elit túl -
nyo mó több sé gé nek ál lás pont ja a re ví zi ó val kap cso lat ban összes sé gé ben
véve va ló ban nem ne vez he tõ ta golt nak: a „min dent vissza” hoz zá ál lás
több nyi re ál ta lá no san el fo ga dott volt. A ma gyar kor má nyok fel fo gá sa
ugyan szin tén nem kor lá to zó dott az et ni kai ala pú re ví zi ó ra, de egy pil la -
na tig sem mond tak le ar ról, hogy a dip lo má ci ai ma nõ ve rek te kin te té ben a
nyil vá nos ság ki zá rá sa mel lett, önál ló an jár ja nak el eb ben a kér dés ben.

A bé ke tár gya lá son a ma gyar de le gá ció leg fõbb cél ki tû zé se még egy ér -
tel mû en a te rü le ti in teg ri tás meg vé dé se volt. Fel me rült ugyan az ön ren -
del ke zé si jog ér vé nye sí té sé nek ké rel me zé se is, ez azon ban csak egy be -
épí tett vé del mi me cha niz mus volt arra az eset re, ha a nagy ha tal mak
még is a tör té nel mi Ma gyar or szág fel da ra bo lá sa mel lett dön te né nek.50

A bé ke fel té te lek re adott ma gyar vá lasz jegy zé kek ben Apponyi Al bert
ma gyar fõ tár gya ló ugyan a dön tés leg fõbb igaz ság ta lan sá gá nak azt ne -
vez te, hogy így a ha tá rok men tén zárt et ni kai töm bök ke rül nek ide gen
fenn ha tó ság alá, ez a meg kö ze lí tés azon ban az adott hely zet ben, a két ség -
kí vül fenn ál ló igaz ság tar tal ma el le né re, már csak két ség beesett pró bál ko -
zás nak volt te kint he tõ.51

Beth len ugyan 1921-ig, fõ leg tak ti kai okok ból, s csak köz bül sõ ál lo más -
ként, még haj lott vol na az et ni kai ala pú ha tár ki iga zí tás ra, a ké sõb bi ek ben
azon ban el kép ze lé sei túl mu tat tak ezen a kon cep ci ón.52 A po li ti kát „a le he -
tõ sé gek mû vé sze te ként” fel fo gó mi nisz ter el nök nek nem volt olyan sta ti kus 
re ví zi ós el kép ze lé se, mely nek min den ele mé hez kö vet ke ze te sen ra gasz ko -
dott vol na. Meg fo gal ma zott cél ja va ló já ban az „op ti má lis re ví zió” volt. Az
ál ta la le het sé ges nek tar tott meg ol dá sok, ha son ló an a re ví zió szük sé ges sé ge 
mel lett fel vo nul ta tott érv rend sze ré hez, min den kor nagy ban függ tek az ép -
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pen ak tu á lis kül po li ti kai hely zet tõl, va la mint hall ga tó sá ga össze té te lé -
tõl.53 Annyi azon ban biz to san ál lít ha tó, hogy a tisz tán et ni kai ala pú re ví -
zió gon do la tát az alatt az idõ alatt, amíg a ma gyar po li ti kai élet kulcs fi gu -
rá ja volt, nem fo gad ta el. Mi nisz ter el nök sé ge ide jén ugyan nem konk re ti -
zál ta Ma gyar or szág igé nye it, de nyílt ti tok volt, hogy el kép ze lé sei in kább
az in teg rá lis re ví zi ó hoz áll tak kö ze lebb, mint sem az et ni kai ala pú hoz.
A Rothermere-akció nyo mán ki rob bant saj tó po lé mia, s a Beth len hez kö zel
álló Ma gyar Szem lé ben meg je lent cik kek efe lõl nem is hagy tak két sé get.54

A kor mány za ti fe le lõs ség ter hé tõl meg sza ba dul va több elõ adást is tar -
tott kül föld ön, Ang li á ban, Né met or szág ban és Olasz or szág ban. Ezek kö -
zül az 1933-as ang li ai elõ adás-so ro za tán ki fej tett ál lás pont ja fel te he tõ en
tük rö zi a kér dés sel kap cso la tos, s a bé kés re ví zió meg va ló su lá sa ese té re
ér vé nyes alap ve tõ el kép ze lé se it.55 Beth len az et ni ka i lag tisz tán ma gyar -
lak ta ha tár men ti sá vok nép sza va zás nél kü li vissza adá sát evi den ci a ként
ke zel te. A Fel vi dék, Kár pát al ja és a Dél vi dék fenn ma ra dó te rü le te it il le -
tõ en nép sza va zást tar tott szük sé ges nek az ön ren del ke zés je gyé ben. Meg
volt gyõ zõd ve ar ról, hogy a la kos ság a Ma gyar or szág hoz való csat la ko -
zás mel lett dön te ne. Az el csa tolt ré szek vissza té ré se ese té re szé les körû
au to nó mia be ve ze té sét ja va sol ta a nem ze ti sé gi la kos ság szá má ra. Er dély
ál lam jo gi stá tu sá nak kér dé sé ben sem te kint he tõ ál lás pont ja mind vé gig
kons tans nak, de Ang li á ban a te rü let füg get len sé ge, önál ló ál la mi sá ga és
fö de rá lis be ren dez ke dé se mel lett ér velt. Hor vát or szág ról és Bur gen land -
ról lé nye gé ben vég ér vé nye sen le mon dott.56

Göm bös Gyu la ese té ben még ke vés bé áll ja meg a he lyét az a té zis,
hogy kö röm sza kad tá ig ra gasz ko dott vol na az in te ger Ma gyar or szág gon -
do la tá hoz. A mi nisz ter el nök és ad mi niszt rá ci ó ja 1934-ben Mus so li ni ké -
ré sé re fog lal ta össze a kér dés sel kap cso la tos el kép ze lé se it. „A ma gyar re -
ví zió prob lé má ja” címû ter ve zet fel ad ta az in teg ri tás gon do la tát, és a
kon cep ció az et ni kai, gaz da sá gi és stra té gi ai szem pont ok együt tes mér le -
ge lé sé nek ered mé nye ként kris tá lyo so dott ki.57 A terv jó sze ré vel meg fe lez -
te vol na az ér de kelt fe lek kö zött a vi ta tott te rü le te ket. Ily mó don Ma gyar or -
szág 195 000 négy zet ki lo mé tert mond ha tott vol na ma gá é nak, mi köz ben a
ma gyar ki sebb ség hez tar to zók kö zül mind össze 1,65 mil lió ke rült vol na
vissza az anya or szág hoz. A ma gyar or szá gi nem ze ti sé gek ará nya pe dig
el ér te vol na az össz né pes sé gen be lül a 37 szá za lé kot. A ter ve zet ter mé -
sze te sen gon do lat kí sér let ma radt.

Ezek a re ví zi ós el kép ze lé sek ki vé tel nél kül bé kés meg ol dá si le he tõ sé -
ge ket mo del lez tek, mi köz ben min den érin tett tisz tá ban volt vele, hogy
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egy eset le ges há bo rú ese tén a pa pír ra ve tett el kép ze lé sek vaj mi ke ve set
szá mí ta ná nak. Tu laj don kép pen már Göm bös Gyu la is úgy gon dol ta,
hogy a ha tá rok új ra raj zo lá sá hoz nem le het el jut ni tár gya lá sos úton.58

A po li ti kai elit kö ré ben a hú szas évek ben még el ter jedt volt az a fel fo -
gás, hogy a re ví zió nem ap róz ha tó el, mert ak kor újabb ha tár mó do sí tás ra
már biz to san nem nyíl na le he tõ ség. A har min cas évek ele jén azon ban a
kér dés meg íté lé sé ben je len tõs vál to zás kö vet ke zett be, s las san-las san el -
fo ga dot tá vált az a né zet, hogy az el vesz tett te rü le tek vissza szer zé se lé -
pés rõl lé pés re is meg va ló sít ha tó – mind ez nem utol só sor ban azért, mert
Mus so li ni évek óta ezt ja va sol ta ma gyar part ne re i nek, s Né met or szág is
csak Cseh szlo vá ki á val szem ben tá mo gat ta a ma gyar igé nye ket.59

2.2.4 A ma gyar ság po li ti ka in téz mé nyes ke re te i nek meg te rem té se

A bé ke szer zõ dés alá írá sa után a ma gyar kor má nyok nem zet kö zi ak ti vi tá -
sa nem ha gyott két sé get afe lõl, hogy Ma gyar or szág il le té kes sé gi kö ré be
tar to zó nak te kin ti a szom széd ál la mok hoz ke rült ma gyar ki sebb sé gek
sor sá nak fi gye lem mel kö ve té sét. Már 1920. no vem ber 24-én hi va ta los
jegy zék ben tett pa naszt a Kül ügy mi nisz te rek Ta ná csá nál az utód ál lam ok -
ban élõ ma gyar sá got ért diszk ri mi na tív ren del ke zé sek mi att, majd a kö -
vet ke zõ év ja nu ár 25-én is mét jegy zék kel for dult a Szö vet sé ges és Tár sult 
Fõ ha tal mak bu da pes ti kép vi se lõ jé hez, mely ben a cseh szlo vá ki ai és a ju -
go szlá vi ai ag rár re form ma gyar el le nes ten den ci á it ki fo gá sol ta.60 A ge no -
vai kon fe ren ci án 1922 áp ri li sá ban pe dig már a tár gya ló asz tal ok mel lett is
fel kí ván ta vet ni a ki sebb sé gi kér dést. A ma gyar ki sebb sé gek ál ta lá nos
hely ze té bõl ki in dul va ha tá ro za ti ja vas la tot ké szí tett elõ, mely ben ki fe jez -
te ab bé li óha ját, hogy az utód ál lam ok ne csak a ki sebb sé gi szer zõ dé sek
szö ve gét tart sák be, ha nem min den kor an nak szel le me sze rint jár ja nak is
el. Bár a ja vas la tot nem tár gyal ták meg a kon fe ren ci án, me mo ran dum for -
má já ban még is el ju tott a Nép szö vet ség Tit kár sá gá ra, s a Ta nács a kér dést
jú li us ban na pi rend re is tûz te.61 Bár a ma gyar kor má nyok Nép szö vet ség -
hez el jut ta tott jegy zé ke i nek, il let ve pe tí ci ó i nak szá ma vi szony lag ala -
csony ma radt, az im pé ri um vál tás elsõ éve i ben, a ki sebb sé gi ma gyar po li -
ti kai szer ve ze tek ak ti vi tá sá nak meg kez dé sé ig in for má lis kap cso la ta in
ke resz tül fo lya ma to san be fo lyást gya ko rolt a kü lön bö zõ ma gyar or szá gi
tár sa dal mi szer ve ze tek pe tí ci ós te vé keny sé gé re.
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A bé ke szer zõ dés alá írá sa elõt ti idõ szak ban a ma gyar kor má nyok még
nem tar tot ták vég le ges nek a szom széd ál la mok had se re ge i nek elõ re nyo -
mu lá sa foly tán elõ állt te rü le ti vesz te sé ge ket. Bu da pes ten mû kö dött a
Békeelõkészítõ Iro da, amely igye ke zett össze ál lí ta ni a tár gya lá sok ra a
ma gyar fél ér ve it mi nél job ban alá tá masz tó tu do má nyos hát tér anya got.62

Bi zal mi em be re ken ke resz tül pe dig si ke rült fel ven ni és a kö rül mé nyek -
hez ké pest töb bé-ke vés bé meg fe le lõ en mû köd tet ni a kap cso la tot a meg -
szállt te rü le te ken élõ ma gyar ság el sõ sor ban köz igaz ga tá si tiszt vi se lõk bõl
álló szûk, szer vez ke dõ cso port ja i val.63 1920 áp ri li sá ban lét re jött Ká nya
Kál mán irá nyí tá sa alatt egy tit kos szerv is, amely ko or di nál ta a kor mány
ir re den ta jel le gû tö rek vé se it.64 Ugyan ak kor egy más után ala kul tak a ci vil
tár sa dal mi szer ve ze tek, ame lyek az or szág te rü le ti in teg ri tá sá nak hely re ál -
lí tá sát, ki sebb mér ték ben a me ne kül tek és a szü lõ föld ön ma ra dók se gí té -
sét tûz ték ki cé lul.

1921 ta va szá ra nyil ván va ló vá vált, hogy a nem zet kö zi po li ti kai hely -
zet nem ked vez sem a tár gya lá sos ala pon, sem a ka to nai erõ al kal ma zá sá -
val tör té nõ te rü let ki iga zí tás nak.65 Beth len ezért mi nisz ter el nök ség ének
má so dik hó nap já ban úgy dön tött, hogy a re a li tá so kat tu do má sul véve
meg te rem ti és sta bi li zál ja a kor mány ha tá ro kon túl ra irá nyu ló tá mo ga tá si
rend sze ré nek in téz mé nyes hát te rét. Az 55 kül föl di pro pa gan dá val is fog -
lal ko zó szer ve zet kö zül 28 olyan volt, amely köz vet le nül a ha tá ron túli te -
rü le te ken élõ ma gyar ság ügye i vel fog lal ko zott.66 Ezek egy ré szét fel osz -
lat ták, a meg ma rad tak te vé keny sé gét pe dig kor lá toz ták. Úgy dön töt tek,
hogy olyan te rü le ti ala pon mû kö dõ tár sa dal mi szer ve ze te ket hoz nak lét re, 
ame lyek a kor mány anya gi hát te ré vel vég zik a ha tá ro kon túl élõ ma gyar -
ság tit kos tá mo ga tá sát. Az ily mó don lét re jött Né pi es Iro dal mi Tár sa ság a
ro má ni ai, a Rá kó czi Szö vet ség a cseh szlo vá ki ai, a Szent Gel lért Tár sa ság
pe dig a ju go szlá vi ai ügye kért volt fe le lõs.67 Az ezek mun ká ját ko or di ná ló 
Tár sa dal mi Egye sü le tek Szö vet sé gé nek Köz pont ja élé re a tö ké le te sen
meg bíz ha tó Te le ki Pál ke rült.68 A TESZK-hoz tar to zó szer ve ze tek csak a
csúcs szer ven ke resz tül érint kez het tek a mi nisz ter el nök ség gel. Beth len
ily mó don egy részt szin te nap ra kész in for má ci ók kal ren del ke zett az
egye sü le tek mû kö dé sé rõl, más részt sze mé lye sen dönt he tett min den fon -
to sabb nak ítélt kér dés ben. A Mi nisz ter el nök sé gen ugyan ak kor lét re hoz -
ták a Nem ze ti sé gek és ki sebb sé gek osz tá lyát, mely nek élén a vizs gált idõ -
szak ban kor mány vál tá sok tól füg get le nül ugyan az a sze mély, a Beth len
Ist ván em be ré nek szá mí tó Pataky Tibor állt.
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A rend szer mû köd te té sé re és a fo lyó sí tott se gé lyek re 1921 és 1931
kö zött a köz pon ti költ ség ve tés 0,178–0,443 szá za lé kát for dí tot ták,
ami mé re te it te kint ve a kül ügy mi nisz té ri u mi költ ség ve tés 10–35 szá -
za lé ká val volt egyen lõ nagy sá gú.69 A szer ve ze tek nem egyen lõ arány -
ban ré sze sed tek a meg ítélt összeg bõl: a fel osz tás nem csak az adott te -
rü le ten élõ ma gya rok lé lek szá má tól füg gött, ha nem a tá mo ga tan dó
cé lok tól és az egyes szer ve ze tek ve ze tõ i nek ér dek ér vé nye sí tõ po zí ci ó -
i tól is. A Rá kó czi Szö vet ség (1924 után Fel vi dé ki Egye sü le tek Szö vet -
sé ge) fõ leg po li ti kai cé lo kat szol gá ló, a ma gyar pár tok mû kö dé sét, inf -
rast ruk tu rá lis hát te ré nek meg te rem té sét és fenn tar tá sát le he tõ vé tevõ
tá mo ga tá so kat köz ve tí tett Cseh szlo vá kia felé, s a tel jes összeg nek csu -
pán mint egy 10-12 szá za lé kát for dí tot ta a kul tú ra és az ok ta tás cél ja i -
ra. Ez zel szem ben a NIT és a Szent Gel lért Tár sa ság költ ség ve tés ének
túl nyo mó ré sze az egy há zi (ok ta tá si) és kul tu rá lis cé lok meg va ló sí tá -
sá ra szol gált.

Az egye sü le tek fel ada ta azon ban nem csak a tá mo ga tá sok köz ve tí té se
volt. A hú szas évek vé gé ig in for má ci ó kat gyûj töt tek, köny ve ket je len tet -
tek meg, sõt kol lé gi u mo kat mû köd tet tek a ma gyar or szá gi fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek ben ta nu ló, ha tá ron túl ról ér ke zett hall ga tók szá má ra.70 A Beth -
len-éra el múl tá val a TESZK do tá cióköz ve tí tõ sze re pe meg szûnt. A kor -
mány át ala kí tot ta a tá mo ga tás szer ve ze ti ke re te it, s azt köz vet le nül a
nagy kö vet sé ge ken és kon zu lá tu so kon ke resz tül in téz te.71

1922-re mind há rom ál lam ban ki ala kul tak a ma gyar ság ön szer ve zõ dé -
sé nek po li ti kai ke re tei, s a pár tok mind vé gig szo ros kap cso la tot tar tot tak
fenn Bu da pest tel. Kez det ben fõ leg bi zal mi em be rek út ján, ké sõb bi ek ben
azon ban már a ma gyar kö vet sé gek és kon zu lá tu sok is le he tõ vé tet ték az
érint ke zést. Mi kor a hú szas évek kö ze pé tõl kis sé meg eny hült a nem zet -
kö zi lég kör, és a ki sebb sé gi po li ti ku sok mind há rom ál lam ban út le vél hez
jut hat tak, sze mé lye sen is meg je len tek Bu da pes ten a kül ügy mi nisz té ri -
um ban és a mi nisz ter el nök sé gen. A ma gyar kor má nyok mind vé gig fi gye -
lem mel kí sér ték a ha tá ro kon túli ma gyar ság po li ti kai te vé keny sé gét, és a
pár tok bel sõ éle té vel kap cso lat ban is meg le he tõ sen pon tos in for má ci ók -
kal ren del kez tek. A mi nisz ter el nök ség tá mo ga tá sát él ve zõ po li ti kai szer -
ve ze tek egyéb ként stra té gi ai cél ki tû zé se i ket te kint ve töb bé-ke vés bé meg -
fe lel tek a ma gyar or szá gi hi va ta los el vá rá sok nak. Õk is a te rü le ti re ví zi ót
tar tot ták egyet len le het sé ges meg ol dás nak, s en nek el éré sé ig a ki sebb sé gi 
ma gyar tár sa dal mak ér ték- és po zí ció õr zé sét te kin tet ték leg fon to sabb fel -
ada tuk nak.72 Bár az önál ló ma gyar ki sebb sé gi po li ti zá lás gyor san ki ala -
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kult, Bu da pest  – a szi go rú alá-fö lé ren delt sé gi vi szony nak meg fe le lõ en –,
ami kor fel tét le nül szük sé ges nek lát ta, be avat ko zott a pár tok bel sõ ügye i -
be, vagy az ál ta luk kö ve tett stra té gi á ba.73

2.3 KISEBBSÉGI HELYZETBEN

2.3.1 A ha tá ro kon túli ma gyar ki sebb sé gi po li ti ka in téz mé nye sü lé se

Az utód ál lam ok még a te rü le ti vál to zá so kat szank ci o ná ló ma gyar bé ke -
szer zõ dés alá írá sa és ra ti fi ká lá sa elõtt el kezd ték po zí ci ó ik meg szi lár dí tá -
sát az ál ta luk meg szállt te rü le te ken. Hoz zá lát tak a köz igaz ga tás meg tisz -
tí tá sá hoz, az egy sé ge sen meg bíz ha tat lan nak tar tott ma gyar tiszt vi se lõi
kar el bo csá tá sá hoz.74 Emel lett ne ki lát tak a nem zet po li ti kai cél ki tû zé se ket 
is kö ve tõ ag rár re form elõ ké szí té sé nek és vég re haj tá sá nak.75

A ma gyar ki sebb sé gek ez zel szem ben a meg szál lást kez det ben csak
ide ig le nes nek te kin tet ték, s ezt a hi tet erõ sí tet te ben nük a több nyi re bu da -
pes ti köz pon tú ir re den ta szer ve ze tek te vé keny sé ge is. Va ló já ban azon ban 
a ki sebb sé gi tár sa dal mak alap ve tõ en tá jé ko zat la nok vol tak a ma gyar or -
szá gi és nem zet kö zi fej le mé nye ket il le tõ en, mi vel a ha tá rok le volt zár va,
s az új ha tal mak min dent el kö vet tek azért, hogy a te rü le tek kö zöt ti in for -
má ció áram lást meg ne he zít sék.76

A bé ke szer zõ dés alá írá sa ha tal mas sok kot vál tott ki az im már új ál la mi 
fõ ha ta lom alá ke rült ma gyar ság kö ré ben. Szem be kel lett néz nie a ténnyel, 
hogy egyik nap ról a má sik ra több sé gi nép bõl ki sebb sé gi sor ban élõ
(kény szer)kö zös ség gé vált. Rá adá sul a Ju go szlá vi á hoz és Cseh szlo vá ki á -
hoz ke rült te rü le te ken ko ráb ban nem fej lõ dött ki ko mo lyabb re gi o ná lis
tu dat, ami az új kor szak kez de tén csak to vább erõ sí tet te a bi zony ta lan ság
és ki lá tás ta lan ság ér zé sét. Er dély ese té ben két ség kí vül a tör té nel mi ha -
gyo má nyok mi att már ek kor is lé te zett egy faj ta ré gi ó hoz kö tõ dõ ön tu dat,
ez azon ban a ma gyar ság ak ko ri po zí ci ói mi att nem egy ki sebb sé gi hely -
zet tel szem be né zõ iden ti tás volt. A ma gyar ki sebb sé gek kö zös sé gi ön tu -
da ta csak az új hely zet ál tal te rem tett ki hí vá sok és az arra adott ma gyar
vá la szok so rán for má ló dott ki a kö vet ke zõ év ti ze dek so rán.77

Az a tény, hogy a két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ sza kot mind há rom utód -
ál lam ban meg ha tá roz ta a több sé gi nem zet/nem ze tek és a ki sebb sé gi ma -
gyar tár sa dal mak alap ve tõ szem ben ál lá sa, az zal ma gya ráz ha tó, hogy a
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fe lek más és más ki in du ló pont ból kö ze lí tet tek az alap hely zet hez, s eb bõl
ki in dul va ter mé sze te sen egy más sal hom lo ke gye nest el len ke zõ hosszú
távú cé lo kat fo gal maz tak meg. A több sé gi tár sa da lom a há bo rú elõt ti ma -
gyar köz igaz ga tá si, gaz da sá gi, tár sa dal mi és kul tu rá lis po zí ci ók vissza -
szo rí tá sá ra és el fog la lá sá ra tö re ke dett, hosszú távú cél ja pe dig a te rü le ti
ál lo mány sta bi li zá lá sa, és le he tõ ség sze rint et ni kai homogenizációja volt.
Ez zel szem ben a ma gyar ki sebb sé gek, az anya or szág gya kor la ti és er köl -
csi tá mo ga tá sát ma guk mö gött tud va, a mi nél ha té ko nyabb ér ték- és po zí -
ció õr zés re ren dez ked tek be, vég sõ cél ként pe dig a te rü le ti re ví zió le be gett 
a szemük elõtt.

A ma gyar ki sebb sé gi tár sa dal mak po li ti kai ér dek ér vé nye sí tõ stra té gi ái 
is en nek a tö rek vés nek a je gyé ben ala kul tak ki.78 Az elsõ idõ szak vi tái és a
tri a no ni bé ke szer zõ dés alá írá sa után a ma gyar ki sebb sé gek ve ze tõ po zí ci ó -
ban lévõ elit je mind há rom or szág ban a po li ti kai élet be való be kap cso ló dás
szük sé ges sé ge mel lett fog lalt ál lást: meg ala kí tot ták párt ja i kat, és be kap -
cso lód tak az or szá gok po li ti kai vér ke rin gé sé be. Emel lett, amint le he tõ ség
nyílt rá, el küld ték kép vi se lõ i ket a ki sebb sé gi kér dé sek kel is fog lal ko zó
nem zet kö zi szer ve ze tek be, il let ve, ahol mód volt rá, pe tí ci ó kat jut tat tak el 
a Nép szö vet ség Tit kár sá gá hoz.

A po li ti kai ér dek kép vi se le tek meg ala kí tá sa egyik utód ál lam ban sem
ment si mán. A kor má nyok – fõ leg az SzHSz Ki rály ság ban és Ro má ni á -
ban – ko moly aka dá lyo kat gör dí tet tek a pár tok meg szer ve zé se, il let ve be -
jegy zé se elé, így a ma gyar ki sebb sé gi po li ti zá lás in téz mé nyi ke re tei csak
1922-re jöt tek lét re mind há rom ál lam ban.79 Míg Ro má ni á ban és Ju go -
szlá vi á ban lé nye gét te kint ve egy-egy or szá gos ma gyar párt mû kö dött,
ad dig Cseh szlo vá ki á ban 1936-ig két párt pró bál ta meg el lát ni a ma gyar
la kos ság po li ti kai ér dek kép vi se let ét.80 Bár a nagy, or szá gos nem ma gyar
pár tok ré szé rõl mind egyik ál lam ban volt kí sér let arra, hogy ma gyar szek -
ci ók lé te sí té sé vel sza va za to kat ve gye nek el a ma gyar pár tok tól, a vá lasz -
tó jog gal ren del ke zõ és az zal élõ ma gyar nem ze ti sé gû ál lam pol gár ok
több sé ge rend sze re sen a ma gyar pár tok ra, vagy azok út mu ta tá sa sze rint
sza va zott. Ez azon ban nem je len tett egy sé ges, fe gyel me zett vá lasz tói ma -
ga tar tást, mi vel a bal ol da li pár tok je len tõs ma gyar tá mo ga tott ság gal ren -
del kez tek mind há rom or szág ban.81

A párt po li ti kai stra té gi á kat te kint ve há rom le he tõ ség állt a ma gyar pár -
tok elõtt, amennyi ben be akar tak ke rül ni a tör vény ho zó ha ta lom ba: pak -
tum va la mely or szá gos nagy, nem ma gyar párt tal, ki sebb sé gi blokk, il let -
ve az önál ló in du lás. A po li ti kai hely zet a há rom or szág ban más és más
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volt, s ez a tény a kö ve tett stra té gi á kat is meg ha tá roz ta. A Szerb–Hor -
vát–Szlo vén Ki rály ság ban a ma gyar párt nak ko rán rá kel lett döb ben nie
arra, hogy önál ló in du lás ese tén a lep le zet len vá lasz tá si vissza élé sek mi -
att sem mi esé lye sincs a par la men ti, de még a tar to má nyi vagy hely ha tó -
sá gi vá lasz tá so kon sem. Így az tán a ta nul sá gok le vo ná sát kö ve tõ en a ki rá -
lyi dik ta tú ra be ve ze té sé ig pak tum po li ti kát foly ta tott.82

Ro má ni á ban is rend sze re sek vol tak a vissza élé sek, itt azon ban az elsõ
vá lasz tás tól el te kint ve már nem igen kel lett at tól tar ta ni, hogy a ma gyar -
ság par la men ti kép vi se let nél kül ma rad. Bár a kor szak egé szét te kint ve
meg ál la pít ha tó, hogy a ma gyar párt több nyi re önál ló an in dult, ki pró bál ta
a má sik két le he tõ sé get is.83

A tér ség ben messze leg de mok ra ti ku sabb be ren dez ke dé sû Cseh szlo vá -
ki á ban el sõ sor ban nem a vá lasz tá si vissza élé sek ne he zí tet ték a ma gyar
pár tok par la men ti rep re zen tá ci ó já nak ál lan dó biz to sí tá sát, ha nem azok az 
ad mi niszt ra tív jel le gû sza bá lyo zá sok, ame lyek a nyu ga ti or szág résszel
össze ha son lít va hát rá nyo san ha tá roz ták meg a man dá tu mok meg szer zé -
sé hez szük sé ges sza va zat szá mot Szlo vá kia te rü le tén, il let ve ame lyek
alap ján a vá lasz tá si ke rü le te ket ki ala kí tot ták.84 En nek el le né re a ma gyar
pár tok min den vá lasz tá si cik lus ban be ke rül tek a par la ment be. A ke resz -
tény szo ci a lis ta párt min den vá lasz tá son kü lön in dult, a Ma gyar Nem ze ti
Párt pe dig egy al ka lom mal, 1925-ben vá lasz tá si szö vet sé get kö tött két
né met párt tal.85

A ma gyar pár tok ér dek ér vé nye sí té si le he tõ sé gei meg le he tõ sen kor lá -
to zot tak vol tak az egyes tör vény ho zás ok ban. Te vé keny sé gük az or szá gos 
ügyek ben való ál lás fog la lás mel lett min de nek elõtt a ki sebb sé ge ket (is)
érin tõ tör vé nyek re, ren de le tek re kon cent rált. Je len lét ük azon ban, fõ leg
tar to má nyi/me gyei, il let ve he lyi szin te ken rend kí vül fon tos volt, mi vel a
fõ ként Ro má ni á ban és Ju go szlá vi á ban ál ta lá no san el ter jedt „ki já ró ügy -
in té zés” gya kor la ta mi att egyes konk rét ügyek el in té zé sé ben gyak ran se -
gít sé get tud tak nyúj ta ni az érin tet tek nek.

2.3.2 Re ak ció az utód ál lam ok ki sebb ség po li ti ká já ra – pe tí ci ók a Nép szö vet ség hez

Az elsõ évek akk li ma ti zá ci ós pe ri ó du sá ban még jó részt a ma gyar kor -
mány, a ma gyar or szá gi be jegy zé sû tár sa dal mi szer ve ze tek (Ma gyar
Asszo nyok Szö vet sé ge, Bocs kai Szö vet ség, Ma gyar–Szé kely Egye sü let
stb.) be ad vá nyai vol tak túl súly ban a ma gyar ki sebb sé gek hely ze tét szá -
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mon kérõ, a Nép szö vet ség hez és más nem zet kö zi fó ru mok hoz el jut ta tott
pa na szok kö zött. A ma gyar pár tok meg ala ku lá sá val és az utód ál lam ok
po li ti kai éle té be való be kap cso ló dá sá val ez a ten den cia alap ve tõ en meg -
vál to zott: et tõl kezd ve a ki sebb sé gek po li ti kai, tár sa dal mi és egy há zi
szer ve ze tei már ma guk for dul tak Genf hez. 1920 és 1938 kö zött össze sen
90 be ad vány ér ke zett a ma gyar ki sebb sé gek ér de ké ben a Nép szö vet ség -
hez, 12 pe dig más nem zet kö zi fó ru mok hoz.86 A pe tí ci ók kö zül 47 fog lal -
ko zott ro má ni ai, 24 cseh szlo vá ki ai és 19 ju go szlá vi ai sé rel mek kel.87

A ma gyar meg ke re sé sek je len tõs ré szét a Tit kár ság el fo gad ha tó nak, azaz
for ma i lag és stí lu sá ban meg fe le lõ nek ta lál ta, ezért to vább küld te a Ta -
nács nak, ahol a pa na szok ki vizs gá lá sá ra Hár mas Bi zott sá gok ala kul hat -
tak. A leg több ször a bi zott sá gok, mi u tán vé le mé nye zés re meg küld ték a
pe tí ci ót a be pa na szolt ál lam kor má nyá nak, tu do má sul vet ték azok vá la -
szát, s le zár ták az ügyet. Né hány eset ben azon ban a kor má nyok – még
mi e lõtt az ügy a Ta nács elé ke rült vol na – ön ként or vo sol ták a sé rel met,
vagy a Bi zott ság gal foly ta tott szín fa lak mö göt ti tár gya lá sok komp ro -
misszu mos meg ol dás hoz ve zet tek.

A be ad vány ok tar ta lom sze rin ti cso por to sí tá sa váz la tos ké pet nyújt az
ál la mok ki sebb ség po li ti ká já nak kri ti kus pont ja i ról is: A kö vet ke zõ té ma -
kö rök ben ér kez tek pe tí ci ók „ma gyar ügyek ben” Genf be: ál ta lá nos ki -
sebb ség po li ti kai hely zet, ag rár re form, tiszt vi se lõi el bo csá tás, nyelv hasz -
ná lat, ál lam pol gár ság, egye sü le ti élet, lap be til tás, cen zú ra, sze mé lyi és
va gyon biz ton ság, tör vé nyek, tör vény ter ve ze tek, au to nó mia, et ni kai arány -
szám vál la la tok nál, nép szám lá lás.

A ma gyar pa na szok kö zül a leg több, az ál ta lá nos hely ze tet be mu ta tó,
több sé rel met is fel vo nul ta tó be ad vány mel lett az ok ta tás és az ag rár re -
form ügyé ben szü le tett. Az tör té nel mi tény, hogy az utód ál lam ok hoz ke -
rült te rü le te ken a nagy- és kö zép bir tok ok je len tõs ré sze ma gyar, il let ve
ki sebb rész ben né met ké zen össz pon to sult. A megnövekedett te rü le tû
utód ál lam ok elsõ in téz ke dé sei közé tar to zott a Ma gyar or szág tól el csa tolt
te rü le tek bir tok vi szo nya it gyö ke re sen át ala kí tó ag rár re form meg hir de té -
se és vég re haj tá sa. A lé pés szük ség sze rû sé ge alig ha von ha tó két ség be, s a 
tu laj don vi szony ok de mok ra ti kus át ala kí tá sa is jo gos tö rek vés nek te kint -
he tõ. A vég re haj tás so rán azon ban nyil ván va ló vá vált, hogy a kor má nyok 
szán dé ka nem egy sze rû en a sze gény pa raszt ság föld höz jut ta tá sá ra irá -
nyult, ha nem ez zel egyi de jû leg, fõ leg az egy há zi föld bir tok ok el vé te lé -
vel, a ki sebb sé gek gaz da sá gi és kul tu rá lis vi ta li tá sá nak csök ken té sé re is.
Az egyes or szág ré szek kö zöt ti kü lönb ség té tel, va la mint a bir to kok nak az
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igény lõk kö zöt ti fel- és szét osz tá sá nak mód ja már az ele jén egy ér tel mû vé 
tet te, hogy az ag rár tör vé nyek a kor má nyok nem zet po li ti ká já nak jól át -
gon dolt ré szét ké pe zik. A ma gyar nem ze ti sé gû pa rasz tok ugyan is a föld -
bir to kos ok tól el vett te rü le tek bõl szám ará nyuk nál jó val ki sebb mér ték ben 
ré sze sül tek. Ez alól egyik ál lam sem volt ki vé tel, leg fel jebb a diszk ri mi -
ná ció mér té ké ben mu tat ha tók ki el té ré sek.88 Emel lett a föld osz tást több
he lyen össze kap csol ták az ere de ti leg ho mo gén ma gyar la kos sá gú te rü le -
tek be éke lõ dõ te le pes falvak létrehozásával is.

A leg több ag rár re form mal és ki sa já tí tás sal fog lal ko zó pe tí ció a ro má -
ni ai el já rá sok visszás sá ga i val kap cso lat ban szü le tett. A pe tí ci ók egy ré -
szé nél a pa na szo sok nak ha nem is si ke rült el ér ni ük a ko ráb bi ál la po tok
vissza ál lí tá sát, de leg alább el ke rül ték a tel jes ki sem mi zést. Így pél dá ul a
bán sá gi és er dé lyi te le pe sek a Ta nács dön té se alap ján 700 000 arany frank
kár té rí tést kap tak (Tor nya Gyu la pe tí ci ó ja, 1925. feb ru ár 18.), a to ron tá li
régi te le pe sek az el já rás alatt meg egye zek az ál lam mal (Tor nya Gyu la,
1925. jú li us 19.), a csí ki ma gán ja vak egy, igaz kis ré szét vissza kap ták a
tu laj do no sok (Pál Gá bor és tár sai, 1929. jú ni us 15.), a karczfalvi és kör -
nyék be li köz sé gek nek a ro mán la kos ság ál tal el fog lalt le ge lõ jét meg vet te
az ál lam (Pál Gá bor és tár sai, 1930. má jus 14.), a kalotaszentkirályi és
zentelki ma gya rok le ge lõ jé ért pe dig 1 100 000 lejt fi ze tett a költ ség ve tés
(Beth len György az Or szá gos Ma gyar Párt ne vé ben, 1934. au gusz tus 25.).89

A nem ze ti ki sebb sé gek iden ti tás õr zé sé nek kulcs fon tos sá gú te rü le te az
anya nyel vû ok ta tás. A ki sebb sé gi szer zõ dé sek 8–9. cik ke lyei (a ro mán
szer zõ dés ben a 9–10. cik kely) fog lal koz tak ez zel a kér dés sel. Ezek egy -
fe lõl elõ ír ták, hogy a ki sebb sé gek nek jo guk van sa ját költ sé gü kön is ko lá -
kat nyit ni és fenn tar ta ni, s ezek ben anya nyel vü ket sza ba don hasz nál ni,
más részt a köz ok ta tás ügy te rén „meg fe le lõ könnyí té sek” en ge dé lye zé sé -
re kö te lez ték az ál la mo kat. Az elsõ ren del ke zést a dél szláv ál lam tar tot ta
leg ke vés bé tisz te let ben. El mé le ti leg ugyan itt sem volt ki zárt ma gán is ko -
lát mû köd tet ni, de az en ge dé lye zés sze lek tív (a ma gyar ki sebb sé get min -
den kor hát rá nyo san érin tõ) volt, nem is be szél ve ar ról, hogy a ha tó sá gok
a már meg lé võk mû kö dé sét is el le he tet le ní tet ték. A má sik két or szág ban
mind a ki sebb sé gek (több nyi re az egy há zak), mind az ál lam ál tal fenn tar -
tott is ko lák ban folyt anya nyel vû ok ta tás. Va ló já ban azon ban a két vi lág -
há bo rú kö zöt ti ki sebb sé gi ok ta tás hely ze té rõl ki raj zo ló dó kép ezek ben az
ál la mok ban sem volt idil li nek mond ha tó. A ma gyar ok ta tá si nyel vû ál la -
mi is ko lák ará nya ugyan is min de nütt jó val ala cso nyabb volt, mint a ki -
sebb ség össz la kos ság hoz vi szo nyí tott ará nya. Az SzHSz Ki rály ság pél -
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dá ul egy, még 1904-es szer bi ai tör vény re hi vat koz va az ok ta tást tel jes
egé szé ben ál la mi fel adat tá nyil vá ní tot ta, az anya nyel vû ok ta tás ra azon -
ban csu pán az ún. pár hu za mos osz tá lyok ke re tei kö zött adott en ge délyt.90

Ro má ni á ban pe dig 1928-ban, a pa pí ron ma gyar ki sebb sé gi ként nyil ván -
tar tott 360 ál la mi is ko la je len tõs ré szé ben olyan ta ná rok ok tat tak, akik
nem is tud tak ma gya rul. A kor mány 1928-ban ki mon dot tan az ál la mi
is ko lák el ro má no sí tá sa cél já ból ki lenc ma gyar több sé gû me gyét ún.
„kultúrzónának” nyil vá ní tott, s min den olyan ro mán nem ze ti sé gû ta nárt,
aki haj lan dó volt erre a vi dék re köl töz ni, anya gi lag is tá mo ga tott.91 Az
Or szá gos Ma gyar Párt ezt szó vá tevõ 1930. má jus 25-i pe tí ci ó ja sem mi -
lyen ered ményt sem ért el.

A ki sebb ség ál tal la kott te rü le te ken nyi tott, hi va ta los nyel ven ok ta tó
ál la mi is ko lák tör vény ben elõ írt mi ni má lis ta nu lói lét szá mát ne megy szer
a ki sebb sé gi di á kok kö ré ben be ve ze tett név elem zés esz kö zé vel biz to sí -
tot ták. Ez a gya kor lat mind há rom or szág ban elõ for dult, de Ro má ni á ban
és fõ leg Ju go szlá vi á ban egé szen ext rém mé re te ket öl tött (OMP, 1930.
má jus 25. és 1935. már ci us 10.). Bár a ki sebb sé gi szer zõ dé sek ér tel mé ben 
a ki sebb sé gek ál tal fenn tar tott is ko lák ok ta tá si nyel vé rõl a fenn tar tó sza -
ba don dönt he tett, még is Ro má ni á ban, csak úgy mint a ju go szlá vi ai pár hu -
za mos osz tá lyok ban, a tör vény elõ ír ta a nem ze ti nek ne ve zett tör té ne lem,
föld rajz, nyelv és iro da lom tan tár gyak hi va ta los nyel ven való ta ní tá sát.

Az is ko la épü le tek el vé te le, az ál la mi tá mo ga tás ala csony szin ten tar tá -
sa, a ki sebb sé gi ok ta tás anya gi hát te rét biz to sí tó egy há zi föld bir tok ok ki -
sa já tí tá sa és a név elem zés ha tá sá ra az alap- és kö zép fo kú ma gyar is ko lák
szá ma a kor szak vé gé re mind há rom or szág ban drasz ti ku san le csök kent, a 
szak ok ta tá si és a fel sõ fo kú kép zést nyúj tó ok ta tá si in téz mé nyek pe dig ke -
vés ki vé tel lel el is tûn tek. A ki sebb sé gi ok ta tás sal kap cso lat ban csak ke -
vés, Nép szö vet ség hez el jut ta tott pe tí ció ért el ered ményt, s ezek ki vé tel
nél kül a ro má ni ai ma gyar ság be ad vá nyai vol tak.92

A ki sebb sé gek nyelv hasz ná la tá nak vé del mét kü lön bö zõ össze füg gé -
sek ben több cik kely is ga ran tál ta, még is az utód ál lam ok asszi mi lá ci ós tö -
rek vé sei mi att meg le he tõ sen sok jog sér tés tör tént ezen a té ren.93 Nem csak 
a ma gán is ko lák nyelv hasz ná la tá nak sza bad sá gát kér ték szá mon a pe tí ci -
ók, ha nem a ma gán- és üz le ti for ga lom ban, va la mint a saj tó ban ga ran tált
sza bad sá got is. Prokopy Imre ez zel fog lal ko zó be ad vá nya it a Hár mas Bi -
zott ság ugyan ki vizs gál ta, de az tán mind hár mat ad acta tet te.94 Több ered -
ménnyel jár tak a ro má ni ai pa na szok, ahol a há rom ból két eset ben si ke rült
szín fa lak mö gött ki egyez ni az ál lam mal.95
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Lát szó lag ugyan nem a nyelv hasz ná la tot érin tet te a cseh szlo vá ki ai ma -
gyar po li ti ku sok 1930. de cem ber 1-jei pe tí ci ó ja, ame lyet a cseh szlo vá ki ai 
nép szám lá lás sal kap cso lat ban jut tat tak el a Tit kár ság ra, va ló já ban azon -
ban a nép szám lá lás nak ko moly ki ha tá sai le het tek a ma gyar ki sebb ség
nyelv hasz ná lat ára is. Az al kot mány ér tel mé ben ugyan is csak azok ban a
bí ró sá gi já rá sok ban, köz sé gi, já rá si és me gyei ön kor mány zat ok ban le he -
tett hi va ta lo san a ki sebb ség anya nyelv ét is hasz nál ni, ahol az adott igaz -
ga tá si egy ség ben élõ ki sebb ség ará nya el ér te a 20 szá za lé kot.

A fenn ma ra dó pa na szok ból meg ál la pít ha tó, hogy a ki sebb sé gi egye sü -
le tek mû kö dé sét leg szi go rúb ban Ju go szlá vi á ban kor lá toz ták. Az en nek
or vos lá sát kérõ, Prokopy ál tal be nyúj tott pe tí ci ók nem ér ték el a kí vánt
ered ményt.

Ugyan csak si ker te len nek mond ha tók azok a pe tí ci ók, ame lye ket a ma -
gyar nem ze ti sé gû tiszt vi se lõk el bo csá tá sa ügyé ben fo gal maz tak meg.
Egyet len ki vé tel volt csu pán, de ez egy ak kor még csak fe nye ge tõ el bo -
csá tá si hul lám ve szé lyé re hív ta fel a fi gyel met: az Or szá gos Ma gyar Párt
1937-es meg ke re sé se nyo mán a ro mán Ipar- és Ke res ke del mi Mi nisz té ri -
um vissza von ta a vál la la tok nál be ve ze ten dõ et ni kai arány szám ra vo nat -
ko zó kör le ve lét.

Az elsõ évek (jó részt Ma gyar or szág ról be nyúj tott) be ad vány ára da ta
után 1926 és 1929 kö zött nem ér kez tek pe tí ci ók ma gyar petensektõl. Ez a
ki vá rás nak is te kint he tõ nyu gal mi idõ szak 1929-ben meg sza kadt, töb bek
kö zött azért, mert az utód ál lam ok ban élõ ki sebb sé gek hely ze té ben az év -
ti zed vé gé re sem állt be po zi tív vál to zás. Emel lett ek kor ra vált az is nyil -
ván va ló vá, hogy a Nép szö vet ség garanciaeljárásának re form ja után a
ki sebb sé gek nem zet kö zi vé del me a jö võ ben sem lesz ha té ko nyabb.
A har min cas évek ele jé tõl fog va, a Nép szö vet ség be fo lyá sá nak to váb bi
csök ke né sé vel pár hu za mo san a ki sebb sé gek kö ré ben egy re ál ta lá no sab bá 
vált az a né zet, hogy a ki sebb ség vé del met egy ál ta lán nem le het a szer ve -
zet garanciaeljárására épí te ni, s ezért lát vá nyo san vissza esett a pe tí ci ók
szá ma. A ma gyar ki sebb sé gek Nép szö vet ség hez való vi szo nyá ban 1934
je len tett for du ló pon tot: bár Ro má ni á ból to vább ra is rend sze re sen ér kez -
tek még pa na szok a Tit kár ság cí mé re, a ju go szlá vi ai és cseh szlo vá ki ai
ma gyar ság nem for dult töb bé Genf hez se gít sé gért.96
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2.4 „KISEBBSÉGI KÜLPOLITIKA”

A ma gyar ki sebb sé gek nem zet kö zi po ron don foly ta tott te vé keny sé ge
azon ban nem me rült ki a sé rel mek or vos lá sát kérõ gen fi meg ke re sé sek -
ben. An nál ke vés bé, mi vel a ki sebb ség vé del mi el já rás rend je mind vé gig
passzív sze rep re kár hoz tat ta õket. A nem zet kö zi po li ti kai élet szür ke zó -
ná já ban azon ban lé te zett né hány olyan szer ve zet, mely nek ér dek lõ dé si
kö ré be a ki sebb sé gi prob le ma ti ka is be le tar to zott, s mely nek te vé keny sé -
gé be ki sebb sé gi po li ti ku sok is be kap cso lód hat tak. A hú szas évek kö ze pé -
ig a két leg fon to sabb ilyen jel le gû or ga ni zá ció az In ter par la men tá ris Unió 
és a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja volt.

Az In ter par la men tá ris Unió 1923-tól, az Et ni kai és Gyar ma ti Kér dé sek 
Bi zott sá ga lét re ho zá sa után idõ rõl idõ re na pi rend re tûz te a nem zet kö zi ki -
sebb ség vé de lem kér dé sét. Mi vel ülé se in tel jes jogú kép vi se lõ ként csak a
tör vény ho zás ba be ke rült po li ti ku sok ve het tek részt, a ju go szlá vi ai Ma -
gyar Párt nak lé nye gé ben esé lye sem volt arra, hogy be kap cso lód jék a
szer ve zet mun ká já ba, mi vel csak 1927 és 1929 kö zött kül dött kép vi se lõ -
ket a belg rá di par la ment be. A ro má ni ai Or szá gos Ma gyar Párt is mind -
össze egyet len al ka lom mal vett részt az Unió egyik bi zott sá gá nak ülé sén,
ami kor 1923. feb ru ár 14–15-én Jó si ka Samu párt el nök maga he lyett ki -
küld te Pá rizs ba Willer Jó zse fet, az Or szá gos Ma gyar Párt pro mi nens sze -
mé lyi sé gét, ké sõb bi par la men ti kép vi se lõt. Az er dé lyi po li ti kus tíz pont ból
álló ja vas lat cso mag ját azon ban, mely nek cent rá lis kö ve te lé se a ki sebb sé gek
jogi sze mély ként való el is me ré se volt, a szer ve zet meg le he tõ sen hû vö sen
fo gad ta. 1923 jú li u sa után az OMP és a nem zet kö zi fó rum kö zöt ti kap cso -
lat egy szer s min den kor ra meg is sza kadt.97 A szer ve zet kon fe ren ci á in te -
hát csak a cseh szlo vá ki ai ma gyar po li ti kai elit kép vi sel tet te ma gát, több -
nyi re Szüllõ Géza ré vén.98

A má sik nem ze tek fe let ti szer ve zet, a nép szö vet sé gi esz me nép sze rû sí -
té sét és ter jesz té sét cé lul ki tû zõ Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja 1921. ok tó -
ber 15-én, Bécs ben tar tott ta nács ülé sén ha tá roz ta el egy Ki sebb sé gi Bi -
zott ság meg ala kí tá sát. En nek von ze re je már jó val na gyobb volt a ma gyar
ki sebb sé gek po li ti kai szer ve zõ dé sei szá má ra, ezért amint le he tõ sé gük
nyílt rá, õk is meg ala kí tot ták sa ját, a több sé gi nem ze tet rep re zen tá ló
egye sü lé sek tõl füg get len tag szer ve ze te i ket. A ma gyar li gák élet re hí vá sa, 
il let ve be je gyez te té se azon ban nem ment si mán, mi vel a kor má nyok tar -
tot tak at tól, hogy a ki sebb sé gi po li ti ku sok nem zet kö zi fel lé pé se ne ga tí van
be fo lyá sol hat ja azt a ké pet, me lyet or szá ga ik ról a nem zet kö zi köz vé le -
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mény elõtt igye kez tek ki ala kí ta ni. A Ro má ni ai Ma gyar Nép li ga Egye sü -
let pél dá ul a ha tó sá gok aka dé kos ko dá sa mi att csak 1927. má jus 14-én
ala kul ha tott meg Székelyudvarhelyen.99 Rá adá sul a Ro má ni ai Nép li ga
Egye sü le tek Szö vet sé ge, mely ben ter mé sze te sen a ro mán nem ze ti sé gû
ta gok vol tak több ség ben, si ke re sen blok kol ta a ma gyar egye sü let hi va ta -
los fel vé tel ét, egé szen 1930-ig.100

Az 1928. jú li us 15-én Sza bad kán ala kult ju go szlá vi ai ma gyar liga ese -
té ben azon ban már nem csu pán az alap sza bály jó vá ha gyá sa kö rü li bo nyo -
dal mak je len tet tek prob lé mát.101 A pár tok 1929-es fel osz la tá sát, a dik ta -
tú ra ki ki ál tá sát kö ve tõ en ugyan is az 1927 után a szerb kö tõ dé sû Ra di ká lis 
Párt ma gyar ta go za tá ban te vé keny ke dõ, majd 1931-ben egye dü li ma -
gyar ként kép vi se lõ há zi tag gá vá lasz ta tott Szán tó Gá bor egy kon ku rens
egye sü le tet ala pí tott, me lyet a ha tó sá gok azon nal hi va ta lo san be is je -
gyez tek – szem ben a ma gyar kö zös ség le gi tim ve ze tõ i nek ko ráb bi kez de -
mé nye zé sé vel.102

Leg ko ráb ban a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép szö vet sé gi Liga ala kult
meg Lo son con, 1922 elsõ fe lé ben, s ez a tag cso port fej tet te ki a leg ak tí -
vabb te vé keny sé get a szer ve zet ke re te in be lül.103 Bár az egye sü let alap -
sza bá lyát a hi va ta los szer vek 1925-ig nem hagy ták jóvá, ez nem aka dá -
lyoz ta meg a ma gyar kül döt tek rész vé tel ét az Unió köz gyû lé sén és
ki sebb sé gi bi zott sá gá ban.104 Az In ter par la men tá ris Uni ó hoz ha son ló an,
eb ben a szer ve zet ben is Szüllõ Géza kép vi sel te leg több ször a cseh szlo vá -
ki ai ma gyar ki sebb sé get. Szüllõt, aki 1925-ben az Or szá gos Ke resz tény -
szo ci a lis ta Párt el nö ke lett, erre sze mé lyes am bí ci ó ja, ki tû nõ nyelv is me -
re te és fé lel me tes debatter híre is pre desz ti nál ta. A szer ve zet vi tá i ban a
konf lik tu so kat fel vál la ló, ese ten ként tu da to san ke re sõ, meg gyõ zõ dé ses
negativista po li ti kus min dent el kö ve tett azért, hogy Cseh szlo vá kia ki -
sebb ség po li ti ká ját a nem zet kö zi nyil vá nos ság elõtt pel len gér re ál lít sa, és
a pro pa gan da esz kö zét fel hasz nál va, Cseh szlo vá kia nem zet kö zi re pu tá ci ó -
já nak le já ra tá sá val elõ moz dít sa a te rü le ti re ví zió ügyét.105 A po li ti kus szo -
ros kap cso la tot ápolt a ma gyar mi nisz ter el nök ség gel és a kül ügy mi nisz té ri -
um mal, s kül föl di út ja in be gyûj tött ta pasz ta la ta i ról rend sze re sen tá jé koz tat ta
a ma gyar kor mány szer ve ket.

A két nem zet kö zi szer ve zet szá má ra azon ban a ki sebb ség vé de lem csu -
pán egy volt a sok vizs gá lan dó té ma kör kö zül, s te vé keny sé gük nek csak
egy szeg men sét adta a ki sebb sé gi kér dés. Bár ki sebb sé gi bi zott sá ga ik
moz gás te re mind vé gig meg le he tõ sen szûk ma radt, s elvi jel le gû ha tá ro -
za ta ik nak, aján lá sa ik nak sem az ál la mok ra, sem a Nép szö vet ség re néz ve
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nem volt kö te le zõ ere je, még is egy faj ta, erõ sen kor lá to zott nem zet kö zi
nyil vá nos sá got biz to sí tot tak a ki sebb sé gek tö rek vé sei, sé rel mei szá má -
ra.106 Je len tõ sé gü ket azon ban ma guk a ki sebb sé gi po li ti ku sok sem be -
csül ték túl.107

1925-ben vi szont ala kult egy szer ve zet, amely nek te ma ti ká já ban már
csu pán a ki sebb ség vé de lem mel szo ro san össze füg gõ kér dé sek kap tak he -
lyet. Tag sá ga pe dig ki zá ró lag az eu ró pai szer ve zett nem ze ti ki sebb sé -
gek bõl te võ dött össze. Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszust Ewald
Ammende észt or szá gi új ság író és po li ti kus ala pí tot ta, s azt a célt tûz te ki
elé, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek rep re zen ta tív szer ve ze te ként – a nem zet -
kö zi saj tó nyil vá nos ság ra és a ki sebb sé gi szo li da ri tás ra épít ve – mi nél
elõbb olyan té nye zõ vé nõje ki ma gát, amely nek hang já ra a nagy po li ti ka
sze rep lõi is oda fi gyel nek. Ez a szer ve zet kö töt te le a ma gyar ki sebb sé gek
kül po li ti kai ak ti vi tá sá nak je len tõs ré szét.

Ammende, aki sze mé lye sen is köz re mû kö dött az Eu ró pai Né met Nép -
cso port ok Szö vet sé gé nek meg ala pí tá sá ban, 1925 ta va szán és nya rán egy
ter ve ze tet jut ta tott el né hány kü lön bö zõ nem ze ti sé gû eu ró pai ki sebb sé gi
ve ze tõ nek, amely nek Egy, az eu ró pai nem ze ti ki sebb sé gek kép vi se lõi szá -
má ra ren de zen dõ kon fe ren cia szük sé ges sé gé nek in do kai, irány el vei és
prog ram ja cí met adta.108

A kon fe ren cia össze hí vá sá nak idõ sze rû sé gét tag lal va négy fõ ér vet
vo nul ta tott fel. Ezek kö zül há rom ne ga tív nem zet kö zi ten den ci ák ra hív ta
fel a fi gyel met, egy pe dig egy po zi tív ese mény re. Tar tott tõle, hogy a
nem zet kö zi ki sebb ség vé de lem ál ta lá no sí tá sá nak kö ve te lé se, amit fõ leg a
vi lág há bo rú ból te rü le ti nye re ség gel ki ke rü lõ utód ál lam ok for szí roz tak,
el ve zet het oda, hogy a kö te le zett ál la mok le ráz hat ják ma guk ról a ki sebb -
sé gek vé del mét szol gá ló jog sza bály ok ter hét. Emel lett az egész rend szer
ha té kony mû kö dé sét aka dá lyoz ta, hogy a Nép szö vet ség Tit kár sá ga túl sá -
go san ki volt szol gál tat va a tag ál lam ok kor má nya i nak. Azt sem tar tot ta
azon ban a va ló ság tól túl sá go san el ru gasz ko dott gon do lat nak, hogy a
szom széd ál la mok ki sebb sé ge ik ér de ke it fi gyel men kí vül hagy va ren de -
zik egy más sal vi tás kér dé se i ket, ami nek kö vet kez té ben elõbb-utóbb ál ta -
lá no san el fo ga dot tá vál hat az ál la mi szu ve re ni tás min den re ki ter je dõ,
sem mi lyen kér dés ben meg nem kérdõjelezhetõ fel fo gá sa. Ez pe dig tel je -
sen ki szol gál tat ná az amúgy is véd te len ki sebb sé ge ket az asszi mi lá ci ós
tö rek vé sek nek. A kon fe ren cia össze hí vá sá nak ked ve zõ nem zet kö zi hát -
te ret biz to sít ha tott vi szont a fris sen el fo ga dott észt ki sebb sé gi tör vény
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iránt meg nyil vá nu ló élénk eu ró pai ér dek lõ dés, va la mint a törvény pozitív 
sajtóvisszhangja.

A fel vá zolt terv a ki sebb sé gi össze fo gás fõ cél ja ként a ki sebb sé gi jo -
gok tény le ges ál ta lá no sí tá sát, a kul tu rá lis (eset leg te rü le ti) au to nó mia ki -
har co lá sát, va la mint a fen ti cé lok meg va ló sí tá sá hoz el en ged he tet le nül
szük sé ges szé les körû ki sebb sé gi szo li da ri tás meg te rem té sét je löl te meg.
Ál ta lá nos ság ban véve el mond ha tó, hogy Ammende, aki a ré gi ó ban va ló -
ban le he tet len nek tar tot ta a tel jes mér ték ben igaz sá gos ha tá rok meg vo ná -
sát, a nem ze ti sé gi prob lé ma meg ol dá sát ál la mi szin ten a ki sebb sé gek és a
több sé gi nép kö zöt ti bi za lom meg te rem té sé vel, nem zet kö zi szin ten pe dig 
a Nép szö vet ség ki sebb ség vé del mi garanciaeljárásának re form já val tar -
tot ta el ér he tõ nek. Ter ve ze té nek sa rok pont ja a kong resszus és a Nép szö -
vet ség egy más hoz való vi szo nyá nak tisz tá zá sa volt: a szer ve zet moz gás -
te rét az a pont je löl te ki, amely a Nem ze tek Szö vet sé gét a ki sebb sé gi
kér dés vo nat ko zá sá ban leg fõbb nem zet kö zi te kin tély nek ismerte el.

A bal ti né met új ság író, aki a kon fe ren ci ák szer ve zé se te rén már ren del -
ke zett némi ta pasz ta lat tal, vi lá go san lát ta, hogy egy ilyen össze jö ve tel nek 
nem csak az érin tett ál la mok fenn tar tá sa i val kell meg bir kóz nia, ha nem a
fe nye ge tõ bel sõ el len té tek kel is. Ezért az tán, hogy a ki sebb sé gi cso por tok 
el té rõ hosszú távú cél jai ne rob bant has sák szét a kong resszust, az együtt -
mû kö dõk kö zött a leg szé le sebb plat for mot igye ke zett meg te rem te ni: a
kul tu rá lis és a te rü le ti au to nó mia iránt meg fo gal ma zó dó igé nye ket el fo -
gad ha tó knak és tá mo ga tan dó knak tar tot ta, az ön ren del ke zé si jog kö ve te -
lé sé vel fel lé põ igé nye ket azon ban el ve tet te.109

A le gi ti mi tás biz to sí tá sa ér de ké ben azt a ja va sol ta, hogy az 1925-ben,
Genf ben össze hí van dó ülés re csak a ki sebb sé gek jól el len õriz he tõ, le gi -
tim po li ti kai és tár sa dal mi szer ve ze tei de le gál has sa nak kül döt te ket. Az
ilyen nel nem ren del ke zõk nem ve het tek részt a ta lál ko zón.
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gi szer zõ dé sek lét re jöt te, Ma gyar Szem le. 1931. 10. sz. 190–200; 1931. 11. sz.
285–296; Nagy Elek: Ma gyar or szág és a Nép szö vet ség. Franklin-Társulat, Bu da -
pest, 1925; Szalayné Sán dor Er zsé bet: A ki sebb ség vé de lem nem zet kö zi jogi in -
téz mény rend sze re a 20. szá zad ban. MTA Ki sebb ség ku ta tó In té zet–Gon do lat Ki -
adói Kör, Bu da pest, 2003. 79–112; Ba logh: i. m.; Buza: i. m.

12 A ki sebb sé gek ará nyá val, te rü le ti meg osz lá sá val rész le te sen fog lal koz nak
Vi téz Nagy Iván: Eu ró pa ki sebb sé gei. Nem ze ti ség sta tisz ti kai váz lat. Ma gyar Ki -
sebb ség, Lugos, 1929; Wilhelm Winkler: Statistisches Handbuch der europäischen 
Nationalitäten. Wilhelm Braumüller Verlag, Wien, 1931; Pándi La jos: Köz tes-Eu -
ró pa. Tér kép gyûj te mény. Osiris–Szá zad vég, Bu da pest, 1995; Galántai Jó zsef: i.
m. 24–33.
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13 A meg te le pült ség ki fe je zé sé re a szer zõ dé sek ben hasz nált ter mi no ló gia nem
volt egy sé ges. A len gyel, ro mán, gö rög szer zõ dés la kó hely rõl be szél, a cseh szlo -
vák és a szerb–hor vát–szlo vén la kó hely rõl vagy il le tõ ség rõl, a ma gyar és az oszt -
rák il le tõ ség rõl, a bol gár pe dig a le te le pe dett ség rõl. Az el té rõ fo ga lom hasz ná lat
kö vet kez mé nye it, az ál lam pol gár ság meg szer zé sé nek meg ne he zí té sé re irá nyu ló
jog ér tel me zé si gya kor la to kat rész le te sen elem zi Ba logh: i. m. 107–112.

14 Míg a szé kely és szász kö zü le tek nek ígért au to nó mia csak az is ko lai és egy -
há zi ügyek re ter jedt ki, ad dig a pindusi ro má nok ese té ben az au to nó mia ki ter jedt
a jó té kony sá gi in téz mé nyek igaz ga tá sá ra is.

15 A dél szláv ál lam mal meg kö tött ki sebb sé gi szer zõ dés 10., a gö rög szer zõ dés
14. cik ke lye.

16 A gö rög szer zõ dés 10., a len gyel szer zõ dés 11., a lit ván dek la rá ció 8. cik ke -
lye.

17 Uo.
18 A lit vá ni ai zsi dó ság nak ígért au to nó mi á ról lásd Wintgens: i. m. 276–279.
19 Beneš maga aján lot ta fel az Új Ál la mok és Ki sebb sé gek Bi zott sá gá nak,

hogy a Cseh szlo vá ki á val kö ten dõ ki sebb ség vé del mi szer zõ dés ter ve ze té be épít se
be a Kár pát al já nak adan dó te rü le ti au to nó mia – fo ko za to san meg va ló sí tan dó –
kon cep ci ó ját. Galántai: i. m. 90. Az egyéb ként soha élet be nem lép te tett kö te le -
zett ség vál la lást rész le te sen is mer te ti és elem zi Wintgens: i. m. 272–275.

20 A garanciaeljárás ki ala ku lá sát és lé pé se it lásd Heinrich Rauchberg: Die Re -
form des Minderheitenschutzes. J. U. Kern’s Verlag, Breslau, 1930. 9–15, 28–48;
Christoph Gütermann: Das Minderheitenschutzverfahren des Völkerbundes. Duncker
& Humblot, Ber lin, 1979; Bartsch: i. m. 99–181; Buza: i. m. 152–244; Galántai: i.
m. 140–150; Junghann: i. m. 1–105; Mußmann: i. m. 1–28; Szalayné: i. m.
112–135.

21 Bár a Köz gyû lés is ho zott há rom íz ben, 1921. ok tó ber 4-én, 1922. szep tem -
ber 21-én és 1923. szep tem ber 26-án a ki sebb ség vé de lem kér dé sé vel kap cso la tos
ha tá ro za to kat, az el já rást alap ve tõ en a Ta nács ha tá ro za tai ala kí tot ták ki. Buza: i.
m. 171; Rauchberg: i. m. 13.

22 A Tit kár ság ál tal el fo gad ha tó nak, azaz to váb bít ha tó nak ta lált pe tí ci ók szá -
mát Bartsch 473-ra te szi, a be nyúj tot ta két pe dig en nek dup lá já ra. Az el fo gad ha tó -
nak mi nõ sí tett pe tí ci ók kö zül a leg több Len gyel or szág (203), Ro má nia (78), Gö -
rög or szág (41), Cseh szlo vá kia (36) és Ju go szlá via (35) el len ér ke zett. Sebastian
Bartsch: i. m. 104–106. A leg újabb, ki sebb sé gi pa na szok kal fog lal ko zó, a vizs gá -
lat idõ be ni ke re te it azon ban csak a hú szas évek re ki ter jesz tõ mun ka, mely konk rét 
eset le írá sok kal is fog lal ko zik, Mar tin Scheuermann: Minderheitenschutz contra
Konfliktverhütung? Die Minderheitenpolitik des Völkerbundes in den zwanziger
Jahren. Verlag Herder-Institut, Marburg, 2000.

23 A Fõ tit ká ri Hi va ta lon be lül egé szen 1935-ig a köz igaz ga tá si osz tállyal
együtt kü lön szek ci ót al ko tott. Ez után önál ló szek ci ó vá ala kult. Az elsõ igaz ga tó,
a nor vég Eric Col ban a mun kát te rü le ti ala pon osz tot ta fel az osz tá lyon be lül. Egy
mun ka társ fog lal ko zott a len gyel or szá gi, fel sõ-szi lé zi ai és a bal ti ügyek kel, egy
má sik a cseh szlo vá ki ai, ro má ni ai, ma gyar or szá gi és auszt ri ai ügye ket kí sér te fi -
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gye lem mel. Egy har ma dik mun ka társ pe dig Ju go szlá vi á ra, Al bá ni á ra, Bul gá ri á -
ra, Gö rög or szág ra és Tö rök or szág ra kon cent rált. A Tit kár ság fel épí té sét és mû kö -
dé sét rész le te sen elem zi Gütermann: i. m. 273–287.

24 A ki sebb sé gi osz tály két meg ha tá ro zó, az egész osz tály mû kö dé sét ki dol go -
zó igaz ga tó ja kö zül az elsõ, Erik Col ban, nagy hang súlyt he lye zett a hely szí ni
sze mé lyes ta lál ko zók ra. A spa nyol Pablo Azcárate in kább el mé le ti szak em ber
volt, õ csak na gyon rit kán uta zott a be pa na szolt ál lam ba. Uo. 283–285.

25 Junghann: i. m. 33–38; Mußmann: i. m. 79–81.
26 Az In ter par la men tá ris Unió és a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja is éve ken ke -

resz tül fog lal ko zott a kér dés sel. Az elõb bi 1922-ben, 1923-ban és 1925-ben, az
utób bi 1922-ben, 1923-ban, 1928-ban és 1929-ben. Heinrich Rauchberg: i. m. 39.
A ja vas la tot nem csak az ál la mok je len tõs ré sze uta sí tot ta el, ha nem a Tit kár ság
ki sebb sé gi szek ci ó já nak mun ka tár sai is, akik – ért he tõ en – szak mai kom pe ten ci á -
juk és il le té kes sé gük meg kér dõ je le zé se ként, va la mint moz gás te rük szû kí té sé re
irá nyu ló tö rek vés ként ér té kel ték a kez de mé nye zést. Gütermann: i. m. 285.

27 Junghann: i. m. 56–59.
28 Uo. 38–41; Mußmann: i. m. 81.
29 A nép szö vet sé gi ki sebb ség vé de lem sor sát lé nye gé ben meg pe csé tel te, hogy

Né met or szág 1933-ban ki lé pett a szer ve zet bõl, Len gyel or szág pe dig 1934 szep -
tem be ré ben fel mond ta a szer zõ dés bõl rá há ru ló kö te le zett sé ge ket, s a ki sebb ség -
vé de lem ál ta lá no sí tá sá ig meg ta gad ta az együtt mû kö dést a nem zet kö zi fó ru -
mok kal ezen a té ren. Bár 1939-ig még ér kez tek pa na szok a Tit kár ság ra, a
ki sebb ség vé del mi rend szer a má so dik vi lág há bo rú ki tö ré se ide jén va ló já ban már
rég ha lott volt. Mind ezek mel lett Felix Ermacora – nem utol só sor ban a szer zõ dé -
se ket nem ra ti fi ká ló USA-ra cé loz va – jog gal hív ta fel a fi gyel met arra, hogy a
rend szer össze om lá sá hoz az is hoz zá já rult, hogy nem volt egy olyan ve ze tõ ha ta -
lom, amely a prob lé mák meg ol dá sát tu da to san és kö vet ke ze te sen fel vál lal ta
vol na. Felix Ermacora: Der Minderheitenschutz in der Arbeit der Vereinten
Nationen. Wien, 1964. 96.

30 A Nép szö vet ség Ma gyar or szág szi go rú pénz ügyi el len õr zé sét 1926 nya rán
eny hí tet te, ál lan dó ka to nai el len õr zé sét pe dig 1927 má ju sá ban szün tet te be.

31 A ba rát sá gi szer zõ dés meg kö té se Olasz or szág Du na-völ gyi po li ti ká já ban
be állt for du lat kö vet kez mé nye volt. Olasz or szág a hú szas évek elsõ fe lé ben még a 
kis an tant ál la mok mind egyi ké vel ba rát sá gi és együtt mû kö dé si szer zõ dé se ket kö -
tött, 1927-tõl azon ban Ma gyar or szág lé pett elõ leg fõbb tér ség be li szö vet sé ge sé -
vé. A te rü le ti re ví zi ó val kap cso lat ban Mus so li ni úgy lát ta, hogy azt elsõ lé pés ben
Cseh szlo vá kia felé kell vég re haj ta ni. Olasz or szág sze re pe eb ben az eset ben az
lett vol na, hogy Ro má ni át sem le ges ség re kény sze rí ti, Ju go szlá vi át pe dig sakk ban 
tart ja. A kér dés rõl lásd Or mos Má ria: Beth len kon cep ci ó ja az olasz–ma gyar szö -
vet ség rõl (1927–1931), Tör té nel mi Szem le, 1971. 1–2. sz.; Romsics Ig nác: Beth -
len Ist ván. Po li ti kai élet rajz. Ma gyar ság ku ta tó In té zet, Bu da pest, 1991. 180.

32 Beth len elõ ször 1927. má jus 27-i za la eger sze gi be szé dé ben je len tet te be
nagy nyil vá nos ság elõtt Ma gyar or szág re ví zi ós szán dé kát. 1928. már ci us 4-én
szin tén ki tért a kér dés re hí res deb re ce ni be szé dé ben.
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33 Mi e lõtt Beth len és Stresemann de cem ber 6-án ta lál ko zott vol na Genf ben,
Walko kül ügy mi nisz ter és Beth len már no vem ber ele jén tár gyalt a kér dés rõl a
szin tén Genf ben tar tóz ko dó Schu bert ál lam tit kár ral. A meg be szé lés lé nye gét
Stresemann össze fog lal ta Né met or szág bu da pes ti kö ve té nek adott 1927. no vem -
ber 3-i uta sí tá sá ban, az zal a meg jegy zés sel, hogy egy ilyen meg ál la po dás Né met -
or szág nak nem ér de ke, mert ez zel meg ter hel né Fran cia or szág hoz és Ju go szlá vi á -
hoz fû zõ dõ jó kap cso la ta it. In: Akten zur deutschen auswärtigen Politik (ADAP):
Serie B, Band VII. 159–160.

34 A ma gyar dip lo má cia a hú szas évek si ker te len kí sér le tei után Hit ler ha ta -
lom ra ke rü lé sét kö ve tõ en is meg pró bál ta el ér ni, hogy Né met or szág ba rát sá gi
szer zõ dést vagy kon zul ta tív pak tu mot kös sön Ma gyar or szág gal. Bu da pest az öt -
le tet 1934 ja nu ár já ban hoz ta elõ ször elõ, s csak 1936 áp ri li sá ban mon dott le róla.
Pritz Pál: Ma gyar or szág kül po li ti ká ja Göm bös Gyu la mi nisz ter el nök sé ge ide jén
1932–36. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 1982. 152–53; 259–61.

35 A ma gyar és a né met ki sebb sé gek együtt mû kö dé sé nek ki kény sze rí té sét már
Beth len is el akar ta érni Stresemannál. A tö rek vés te hát nem volt új ke le tû. A ma -
gyar ké rés elõl azon ban Né met or szág mind a hú szas, mind a har min cas évek ben
kon zek ven sen el zár kó zott. A né met ér ve lés gya kor la ti lag vál to zat lan ma radt. Lé -
nye ge Hit ler Göm bös nek kül den dõ 1933. már ci u si – ad acta tett – vá lasz ter ve ze -
té ben is ben ne volt: „A né met cso por tok kész sé gét en nek az ér dek kö zös ség nek az 
ak ti vi zá lá sá ra el sõ sor ban ma gyar or szá gi faj test vé re ik sor sa ha tá roz za meg. Mi -
vel azon ban Né met or szág lo ja li tá si okok ból a né met ki sebb sé gek kel min de nütt
csak kul tu rá lis és kis mér ték ben gaz da sá gi té ren tart fenn kap cso la tot, a maga ré -
szé rõl kény te len e ki sebb sé gek po li ti kai be fo lyá so lá sá ról le mon da ni.” In:
Ránki György – Pamlényi Er vin – Tilkovszky Loránt – Ju hász Gyu la (szerk.):
A Wilhelmstrasse és Ma gyar or szág. Né met dip lo má ci ai ira tok Ma gyar or szág ról
1933–1944. Kos suth Könyv ki adó, Bu da pest, 1968. 74–75.

36 1920–21-ben foly tak ugyan olyan fran cia–ma gyar tár gya lá sok, me lyek ma -
gyar rész rõl töb bek közt egy eset le ge sen ked vez mé nye sebb ma gyar ha tár vo nal
ki al ku dá sát cé loz ták, de ezek nem jár tak ered ménnyel. Or mos Má ria: Fran -
cia–ma gyar tár gya lá sok 1920-ban, Szá za dok, 1975. 5–6. sz. 904–952.

37 Or mos Má ria: Fran cia or szág és a ke le ti biz ton ság 1931–1936. Aka dé mi ai
Ki adó, Bu da pest, 1969. 192–93.

38 Romsics Ig nác: He lyünk és sor sunk a Du na-me den cé ben. Osiris Ki adó, Bu -
da pest, 1996. 97.

39 A ma gyar–ju go szláv tár gya lá sok ról lásd Ádám Mag da: A kis an tant és Eu ró -
pa 1920–1929. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 1989. 238–47; Hornyák Ár pád: Ma -
gyar–ju go szláv kap cso la tok 1918–1927. Fo rum Könyv ki adó, Új vi dék, 2004.
213–249.

40 Romsics: Beth len Ist ván. i. m. 187.
41 A tár gya lá sok ról lásd Hornyák Ár pád: A ma gyar ki sebb sé gi kér dés a ma -

gyar kor mány dél szláv po li ti ká já ban a har min cas évek ben, in: Bár di Nán dor – Si -
mon At ti la: In teg rá ci ós stra té gi ák a ma gyar ki sebb sé gek tör té ne té ben. Fó rum Ki -
sebb ség ku ta tó In té zet, Somorja, 2006. 80–88.
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42 A szer ve ze tek kö zül a kez de ti idõ szak ban fõ leg a Te rü let vé dõ Liga és a Ma -
gyar Nem ze ti Szö vet ség foly ta tott je len tõ sebb mér té kû, kül föld re is irá nyu ló pro -
pa gan dát. Egy 1921. feb ru ár ele ji mi nisz ter el nök sé gi fel jegy zés sze rint 31 liga és
egye sü let, 20 po li ti kai moz ga lom és 10 hi va ta los szerv fej tett ki va la mi lyen for -
má ban pro pa gan da te vé keny sé get. Zeidler Mik lós: A re ví zi ós gon do lat. Osiris
Zseb könyv tár, Bu da pest, 2001. 90–91.

43 A kül föl di pro pa gan dá ban be kö vet ke zett irány vál tás egy 1923. már ci us 12-i
ér te kez let re ment vissza, me lyen Ká nya Kál mán és maga Beth len is ko moly kri -
ti ká val il let te a tár sa dal mi szer ve ze tek kül föld re irá nyu ló, rend kí vül ala csony
ha tás fo kú pro pa gan da te vé keny sé gét. Ani kó Ko vács-Bertrand: Der ungarische
Revisionismus nach dem ersten Weltkrieg. R. Oldenbourg Verlag, Mün chen,
1997. 157–58.

44 A Tár sa dal mi Egye sü le tek Szö vet sé ge Köz pont já nak meg ala ku lá sá ról lásd
Bár di Nán dor: A Ke le ti Ak ció I. Regio, 1995. 3. sz. 100–101.

45 A kül föl di saj tó or gá num ok kal ki épí tett kap cso la to kat, s az ez zel kap cso la tos 
ma gyar tö rek vé se ket össze fog la ló an is mer te ti Ko vács-Bertrand: i. m. 142–148;
252–262.

46 A kül föl di új ság írók meg hí vá sá ra és be fo lyá so lá sá ra jó pél da Beerli, sváj ci
új ság író ma gyar or szá gi uta zá sá nak elõ ké szí té se. „Beerli úr kö szö net tel fo gad ta a
saj tó osz tály aján la tát, hogy t. i. költ sé gei fe jé ben kb. 600 pen gõ ta nul má nyi se -
gélyt fi zet ne neki, azon kí vül Ma gyar or szá gon vas úti sza bad jegy rõl gon dos kod -
nék szá má ra. Sze rin te azon ban uta zá sa alatt he lyet test kell ál lí ta nia, tá vol lé te mi -
att sze rin te más jö ve de lem tõl is el esik, egy szó val még kb. 500 fran kot kér ne. Ez
utób bi 500 frank fe jé ben kö te le zi ma gát arra, hogy tíz ide gen for gal mi jel le gû
cik ket írna kü lön bö zõ sváj ci la pok ba Ma gyar or szág ról, még pe dig Bu da pest rõl
és egyéb tu risz ti kai szem pont ból számbajöhetõ he lye ink rõl.” Pe lé nyi Já nos
min. re zi dens a kül ügy mi nisz té ri um nak. Genf, 1931. feb ru ár 4. MOL, K 107.
1931–37/6–261.

47 A Re ví zi ós Liga te vé keny sé gé rõl lásd Ko vács Ani kó: Ada lé kok a ma gyar
re ví zi ós moz ga lom tör té ne té hez. Regio, 1994. 3. sz. 70–94; Zeidler Mik lós:
A Ma gyar Re ví zi ós Liga. Szá za dok, 1997. 2. sz. 303–352.

48 Zeidler: A Ma gyar Re ví zi ós Liga. i. m. 309.
49 A Liga nem fo gal maz ta meg té te le sen re ví zi ós prog ram ját. Va ló já ban mind

az et ni kai ala pú, mind az in teg rá lis re ví zió gon do la ta fel lel he tõ ki ad vá nya ik ban,
ál lás fog la lá sa ik ban. Uo. 312.

50 „Ha egy ko ri te rü le tünk, a tör té nel mi Ma gyar or szág ér de ké ben fel ho zan dó
ér ve ink az önök sze mé ben nem lesz nek elég gé dön tõ ek, úgy azt ja va sol juk, hogy
kér dez zék meg az ér de kelt né pes sé get.” Ádám–Cholnoky: i. m. 227–28.

51 A kér dés vissza-vissza tér Gróf Apponyi Al bert Ma gyar or szág új ha tá ra i ról
szó ló jegy zé ké ben. 1920. feb ru ár 12. Uo. 369–455.

52 Romsics: Beth len Ist ván. i. m. 182.
53 Pé te ri Ló ránt: Beth len Ist ván. In: Romsics Ig nác (szerk.): Tri a non és a ma -

gyar po li ti kai gon dol ko dás 1920–1953. Osiris Ki adó, Bu da pest, 1998. 31.
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54 A Ma gyar Szem lét – jog gal – Beth len szó csö vé nek te kin tet ték, hisz’ a fo lyó -
irat ala pí tá sá ban és irá nyí tá sá ban a po li ti kus meg ha tá ro zó sze re pet ját szott. Az
1928. szep tem be ri szám ban je lent meg bi zal ma sa, Ottlik Lász ló cik ke, Új Hun gá -
ria felé cím mel. Eb ben a szer zõ ál lást fog lalt a kor lá to zott mér ték ben mo der ni zált 
tör té nel mi Ma gyar or szág esz mé nye mel lett, amely ben a vissza té rõ nem ze ti sé gek
au to nó mi át kap hat ná nak. Ottlik Lász ló: Új Hun gá ria felé. Ma gyar Szem le, 1928.
szep tem ber 1–9.

55 Beth len Ang li á ban négy fel ol va sást tar tott, más-más té mák ról. Az elõ adá -
sok ból s a kér dé sek re adott vá lasz ból ki raj zo ló dik a volt kor mány fõ re ví zi ó ról ki -
ala kí tott ál lás pont ja. Há rom elõ adás („Ho gyan bánt el a tri a no ni bé ke szer zõ dés a
Du na-me den ce kis né pe i vel?”, „Az Er dé lyi kér dés és a tri a no ni szer zõ dés re ví -
zi ó ja”, „Eu ró pa bé ké je”) meg ta lál ha tó Beth len Ist ván: Vá lo ga tott po li ti kai
írá sok és be szé dek. (szer kesz tet te Romsics Ig nác) Osiris Ki adó, Bu da pest, 2000.
267–339. Az ezer éves ma gyar ki rály ság fenn ál lá sa – igaz ság ta lan ság? címû elsõ
elõ adás szö ve gét köz li: Beth len Ist ván ang li ai elõ adá sai. Genius, Bu da pest, év
nél kül. 3–33. Beth len ang li ai elõ adó kör út ján ki fej tett né ze te it elem zi Romsics:
Beth len Ist ván. i. m. 246–49.

56 Pé te ri Ló ránt: i. m. 47–48. Bur gen land kér dé sé rõl lásd Peter Haslinger: Der
ungarische Revisionismus und das Bur gen land 1922–1932. Peter Lang, Frank furt 
am Main, 1994.

57 A ter ve ze tet és Göm bös te rü le ti re ví zi ó ról ki ala kí tott né ze te it is mer te ti
Zeidler Mik lós: Göm bös Gyu la. In: Romsics: Tri a non és… i. m. 70–97.

58 Pritz: Ma gyar or szág kül po li ti ká ja… i. m. 122.
59 Pritz Pál: Ma gyar dip lo má cia a két vi lág há bo rú kö zött. Ma gyar Tör té nel mi

Tár su lat, Bu da pest, 1995. 240.
60 Szar ka Lász ló: Du na-tá ji di lem mák. Nem ze ti ki sebb sé gek – ki sebb sé gi po li -

ti ka a 20. szá za di Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban. Ister Ki adó, Bu da pest, 1998. 164.
61 A ha tá ro za ti ja vas lat tör té ne tét is mer te ti Bánffy Mik lós: Hu szon öt év (1945).

Püski Ki adó, Bu da pest, 1993. 123–124.
62 A ma gyar bé ke-elõ ké szü le tek rõl, il let ve az 1919. au gusz tus 21-én ala kult

Bé ke-elõ ké szí tõ Iro da te vé keny sé gé rõl lásd Romsics Ig nác: A tri a no ni bé ke szer -
zõ dés. Osiris Zseb könyv tár, Bu da pest, 2001. 162–166.

63 Bár di: A Ke le ti Ak ció I. i. m. 91.
64 An gyal Béla: A cseh szlo vá ki ai ma gyar ság anya or szá gi tá mo ga tá sa a két vi -

lág há bo rú kö zött. Regio, 2000. 3. sz. 137.
65 Az eset le ges ka to nai ak ci ók ra irá nyu ló tit kos ter vez ge té sek fõ cél pont ja

Cseh szlo vá kia volt. Az el kép ze lé sek a nem hi va ta los, ka to nai kö rök ál tal ter ve -
zett né met–ma gyar együtt mû kö dés le he tõ sé gén ala pul tak (a kül ügy mi nisz té ri um
tud tá val). Romsics: Beth len Ist ván. i. m. 125. A Fel vi dék vissza fog la lá sá ra a ma -
gyar kül po li ti ka köz vet le nül Len gyel or szág tól vár ta a ka to nai se gít sé get, egé szen 
1921 ta va szá ig. An gyal Béla: Ma gyar szer ve ze tek és moz gal mak Cseh szlo vá ki á -
ban 1918–1921. I. Fó rum, 2000. 1. sz. 14–16.

66 An gyal Béla: Ma gyar szer ve ze tek és moz gal mak Cseh szlo vá ki á ban 1918–
1921. II. Fó rum, 2000. 2. sz. 78.
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67 A Né pi es Iro dal mi Tár sa ság ról lásd Bár di: A Ke le ti Ak ció. I. i. m; A Ke le ti
Ak ció II. Regio, 1995. 4. sz. 3–29; A Rá kó czi Szö vet ség rõl An gyal: A cseh szlo -
vá ki ai ma gyar ság… i. m. A Dél vi dék re irá nyu ló tá mo ga tást is mer te ti Saj ti Eni -
kõ: A ju go szlá vi ai ma gya rok po li ti kai szer vez ke dé sé nek le he tõ sé gei és korlátai
1918–1941, Regio, 1997. 2. sz. 6–7.

68 A TESZK-hez ta ro zott a Ma gyar Nem ze ti Szö vet ség, sõt for má li san a Ma -
gyar Kül ügyi Tár sa ság, a Szo ci og rá fi ai In té zet és az Ál lam tu do má nyi In té zet is.
Bár Te le ki állt a köz pont élén, az ope ra tív mun kát he lyet te se, Papp An tal vé gez te. 
Az in téz mény meg ala ku lá sá ról és fel ada ta i ról lásd Bár di: A Ke le ti Ak ció. I. i. m.
100–103.

69 Uo. 118; 121.
70 A hú szas évek utol só har ma dá ig ér vé nyes fel fo gás sze rint a ha tá ron túl ról

ér ke zett fi a ta lo kat Ma gyar or szá gon akar ták dip lo má hoz se gí te ni, hogy azok majd 
kép zett szak em be rek ként tér je nek vissza szü lõ föld jük re. A gya kor la ti ki vi te le zés
so rán kü lön-kü lön in ter ná tu so kat hoz tak lét re a há rom or szág ból ér ke zõ fi a ta lok
szá má ra. Az el kép ze lés azon bu kott meg, hogy a szom széd ál la mok nem noszt ri -
fi kál ták a Ma gyar or szá gon szer zett dip lo mát, rá adá sul a vég zett hall ga tók je len -
tõs ré sze is in kább Ma gyar or szá gon ma radt. Ezért az év ti zed vé gén a mi nisz -
ter el nök ség a tá mo ga tá si rend szert át ala kí tot ta, s a dip lo ma szü lõ föld ön való
meg szer zé sét ré sze sí tet te elõny ben. Bár di: A Ke le ti Ak ció. I. i. m. 110–114.

71 Uo. 103.
72 Bár di Nán dor: A ro má ni ai ma gyar ság ki sebb ség po li ti kai stra té gi ái a két vi -

lág há bo rú kö zött. Regio, 1997. 2. sz. 35.
73 Bu da pest tö ké le te sen tisz tá ban volt az zal, hogy a Ma gyar or szág ról ér ke zõ

anya gi tá mo ga tás nél kül a ki sebb sé gi tár sa dal mak még sok kal ne he zebb hely zet -
be ke rül het tek vol na, mint ami lyen ben vol tak. Az erõ po zí ci ó ját több íz ben is ki -
hasz nál ta, mi kor a pár to kon be lü li fo lya ma to kat meg fe le lõ me der be akar ta te rel -
ni. Ki tû nõ en mu tat ja ezt pél dá ul Szüllõ Géza 1925-ös párt el nö ki szék be jut ta tá sa,
majd 1932. au gusz tu si fél re ál lí tá sa. A párt el nök le mon dá sá nak egyik leg fon to -
sabb oka az volt, hogy be fa gyasz tot ták a ma gyar or szá gi pénz ügyi tá mo ga tást, ki -
kény sze rít ve ez zel, hogy át ad ja he lyét Es ter házy Já nos nak. An gyal: A cseh szlo -
vá ki ai ma gyar ság… i. m. 155–56. A dél szláv ál lam ban mû kö dõ Ma gyar Párt két
par la men ti kép vi se lõ jét pe dig 1928. ok tó ber 24-én Bu da pest re ren del ték, ahol
Beth len ke mé nyen ér té sük re adta, hogy elé ge det len ed di gi par la men ti mun ká juk -
kal. Saj ti: A ju go szlá vi ai ma gya rok… i. m. 16.

74 Az utód ál lam ok hû ség es küt kö ve tel tek – még a tri a no ni bé ke szer zõ dés ra ti -
fi ká lá sa elõtt – a ma gyar tiszt vi se lõi kar tól. A ma gyar kor mány Cseh szlo vá ki á ban 
és az SzHSz Ki rály ság ban erre meg ad ta az en ge délyt, Er dély ben azon ban egy elõ -
re nem. A ma gyar hi va tal no kok je len tõs ré sze meg ta gad ta a hû ség es kü le té tel ét
az 1918. no vem ber 13-i belg rá di ka to nai kon ven ci ó ra való hi vat ko zás sal, mely
sze rint a meg szállt te rü le te ken a pol gá ri köz igaz ga tás nak a bé ke kö té sig a ma gyar
ha tó sá gok ke zé ben kell ma rad nia. A ma gyar tiszt vi se lõk tö me ges el bo csá tá sa, és
a he lyi és kö zép szin tû köz igaz ga tás nem ze ti szem pont ból meg bíz ha tó nak te kin -
tett szak em be rek kel való fel töl té se az új ha tal mi vi szo nyok meg szi lár dí tá sa mi att
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kulcs kér dés nek szá mí tott az érin tett or szá gok ban. Mikó Imre: Hu szon két év. Az
er dé lyi ma gyar ság po li ti kai tör té ne te 1918. de cem ber 1-jétõl 1940. au gusz tus
31-ig. Studium, Bu da pest, 1941. 16–18; Csu ka Já nos: A dél vi dé ki ma gyar ság tör -
té ne te 1918–1941. Püski Könyv ki adó, Bu da pest, 1995. 33. Popély Gyu la: El len -
szél ben. A fel vi dé ki ma gyar ki sebb ség elsõ évei a Cseh szlo vák Köz tár sa ság ban
1918–1925. Kalligram Ki adó, Po zsony, 1995. 32–33.

75 Az er dé lyi föld bir tok re for mot az er dé lyi kor mány zó ta nács kezd te el 1919.
szep tem ber 10-i, 3911/1919. sz. ren de le té vel, me lyet az Avarescu kor mány
1920. jú li us 9-i 2478/1920. sz. ren de let tör vé nye mó do sí tott. A ki sa já tí tás azon -
ban csak egy ké sõb bi, 1921-es tör vény alap ján va ló sult meg. Cseh szlo vá kia is
még 1919-ben hoz zá lá tott a föld bir tok vi szo nyok át ala kí tá sá hoz az 1919. áp ri lis
16-i 215/1919. sz. ke ret tör vény nek te kint he tõ ún. „ki sa já tí tá si tör vény” el fo ga dá -
sá val. A SzHSz Ki rály ság ban a hú szas évek ben egész sor ren de let sza bá lyoz ta a
kér dést. Mikó: i. m. 29–30; Popély: i. m. 159.

76 Mikó: i. m. 17–18.
77 A ki sebb sé gek kö zös ség gé vá lá sát be fo lyá so ló adott sá gok ról lásd Szar ka

Lász ló: A (cseh)szlo vá ki ai ma gyar kö zös ség nyolc év ti ze de 1918–1998. Tör té ne -
ti váz lat. In: Filep Ta más Gusz táv – Tóth Lász ló: A (cseh)szlo vá ki ai ma gyar mû -
ve lõ dés tör té ne te 1918–1998. Ister Ki adó, Bu da pest, 1998. 12.

78 A ma gyar ki sebb ség po li ti kai stra té gi ák át fo gó elem zé sét adja Bár di Nán dor: 
Tény és való. A bu da pes ti kor mány za tok és a ha tá ron túli ma gyar ság kap cso lat -
tör té ne te. Kalligram Könyv ki adó, Po zsony, 2004. 40–49.

79 A ro má ni ai ma gyar ság elsõ po li ti kai jel le gû for má ci ó ját, a Ma gyar Szö vet -
sé get, mely nek elsõ cso port ja 1921 ja nu ár já ban ala kult meg, a bel ügy mi nisz té ri -
um ok tó ber 30-án fel füg gesz tet te a nem ze ti ala pon való po li ti kai szer vez ke dés ti -
lal má ra hi vat koz va. A dél szláv ál lam ban sem néz ték jó szem mel a ma gyar
ki sebb ség önál ló po li ti kai párt ala kí tá sa it. Rend sze res volt az elõ ké szü le tek ben
részt ve võk zak la tá sa, sõt ki uta sí tá sa. A ma gyar po li ti kai ve ze tõk 1921-ben dön -
töt tek egy önál ló párt lét re ho zá sa mel lett, de csak mint egy más fél év múl va ala -
kít hat ták azt meg. Cseh szlo vá ki á ban a ki sebb sé gi po li ti ku sok ra ne he ze dõ nyo -
más a má sik két ál lam hoz ké pest ki sebb volt. A ke resz tény szo ci a lis ta és a
kis gaz da párt az 1920-as vá lasz tá sok ra tu laj don kép pen na gyobb aka dá lyok nél -
kül meg ala kul ha tott, a Ma gyar Nem ze ti Pár tot azon ban be til tot ták. Csu ka Já nos:
i. m. 50; Mikó: i. m. 25; Popély: i. m. 73–74.

80 Er dély ben 1921. jú ni us 5-én ala kult meg az elsõ ma gyar párt, a ma gyar ság -
tól po li ti kai ak ti vi tást kö ve te lõ Ma gyar Nép párt. En nek el len sú lyo zá sá ra jött lét re 
1922. feb ru ár 12-én a Ma gyar Nem ze ti Párt. A két párt 1922. de cem ber 28-án
egye sült, és az Or szá gos Ma gyar Párt ne vet vet te fel. Az SzHSz Ki rály ság ban a
ma gyar ki sebb ség po li ti kai ér dek kép vi se let ét 1922. szep tem ber 17-i meg ala ku lá -
sá tól a pár tok 1929-es fel osz la tá sá ig a Ma gyar Párt lát ta el. Cseh szlo vá ki á ban lé -
nye gé ben két ma gyar párt mû kö dött. A vi lág né ze ti ala pon lét re jött és ma gát az
összes fel vi dé ki õs la kos párt ja ként de fi ni á ló Or szá gos Ke resz tény szo ci a lis ta Párt 
1919. no vem ber 23-án tar tot ta új já a la ku ló nagy gyû lés ét. Az in kább a re for má tus
val lá sú ma gya rok tá mo ga tá sá ra épí tõ Or szá gos Ma gyar Kis gaz da párt 1920. feb -
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ru ár 17-én ala kult meg. (Ez utóbb, 1925-ben egye sült a Szlovenszkói Ma gyar
Jog párt tal, és fel vet te a Ma gyar Nem ze ti Párt ne vet) A két párt csak 1936. már ci -
us 12-én fu zi o nált Egye sült Or szá gos Ke resz tény szo ci a lis ta és Ma gyar Nem ze ti
Párt név alatt.

81 An gyal Béla: A cseh szlo vá ki ai ma gyar ság vá lasz tói ma ga tar tá sa a két vi lág -
há bo rú kö zött. Fó rum, 2001. 1. sz. 3–48; Bár di: A ro má ni ai ma gyar ság… i. m. 56; 
Csu ka Já nos: i. m. 356–57.

82 A Ma gyar Párt elõ ször 1925-ben in dult a par la men ti vá lasz tá so kon. Az önál -
ló in du lás azon ban ku darc hoz ve ze tett, mert egyet len kép vi se lõt sem si ke rült be -
jut tat ni a szkupstinába. A kö vet ke zõ, 1927-es vá lasz tá son ezért – a Ra di ká lis
Párt tal való együtt mû kö dés ered mé nye ként – két kép vi se lõt si ke rült de le gál ni a
par la ment be. (Az együtt mû kö dést a ja nu á ri tar to mány gyû lé si kép vi se lõk vá -
lasz tá sa kap csán ki dol go zott pak tum ered mé nyes sé ge ala poz ta meg.) A pár tok
1929-es fel osz la tá sa után a Ma gyar Párt ve ze tõi egye sü le ti ke re tek kö zött igye -
kez tek a ki sebb ség ér dek kép vi se let ét el lát ni. A ha ta lom ál tal kép vi se lõi hely hez
jut ta tott Szán tó Gá bort sem Bu da pest, sem a ki sebb ség po li ti kai elit je nem is mer -
te el, mi nek kö vet kez té ben a ju go szláv kor mány pár év múl va, 1938-ban ej tet te is
a „hû ség moz ga lom” rep re zen tán sát. A. Saj ti: i. m. 28–107.

83 Az Or szá gos Ma gyar Párt négy al ka lom mal (1923-ban, két szer 1926-ban,
1938-ban) kö tött vá lasz tá si meg ál la po dást ro mán pár tok kal. A né met–ma gyar vá -
lasz tá si együtt mû kö dést 1927 jú ni u sá ban kö töt ték meg, de a kar tell 1928 õszén
már fel is bom lott. Bár di: A ro má ni ai ma gyar ság… i. m. 37–44.

84 Popély: i. m. 166–172.
85 A Ma gyar Nem ze ti Párt a Sze pe si Né met Párt tal és a Szu dé ta né met Ag rár -

párt tal kö tött vá lasz tá si ko a lí ci ót. An gyal: A cseh szlo vá ki ai ma gyar ság vá lasz -
tói… i. m. 18–19.

86 Zeidler Mik lós: A Nem ze tek Szö vet sé ge és a ma gyar ki sebb sé gi pe tí ci ók.
In: Bár di Nán dor – Fedinec Csil la (szerk.): Etnopolitika. A kö zös sé gi, ma gán- és
nem zet kö zi ér de kek vi szony rend sze re Kö zép-Eu ró pá ban. Te le ki Lász ló Ala pít -
vány, Bu da pest, 2003. 80. A ma gyar pe tí ci ók szá má ra és tár gyá ra ki té rõ ed di gi
fon to sabb mun kák: Csu ka Já nos: i. m. 401–405; Gustave Kö vér: Non, Genéve
ne protége pas les minorités nationales! Bureau Central des Minorités, Genéve,
1938. 86–158; Mikó: i. m. 302–308; Her bert von Truhart: Völkerbund und
Minderheiten-Petitionen. Wilhelm Braumüller Verlag, Leipzig–Wien, 1931.
137–154.

87 A ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb ség sé rel me it fel pa na szo ló pe tí ci ó kat a Ma -
gyar or szág ra át te le pült Prokopy Imre nyúj tot ta be a Nép szö vet ség nek – szo ro san
együtt mû köd ve a mi nisz ter el nök ség gel. Prokopy Imre: A ju go szlá vi ai ma gyar ki -
sebb ség vé del mé ben a nép szö vet sé gi Ta nács hoz in té zett pa nasz irat ok sor sa. In:
Csu ka Zol tán: A vissza tért Dél vi dék. Ha lász Iro dal mi és Könyvkiadóvállalat, Bu -
da pest, 1941. 67–81.

88 Az utód ál lam ok ban vég re haj tott ag rár re for mok ma gyar ki sebb sé ge ket érin tõ
kö vet kez mé nye i rõl lásd Ammende: Die Nationalitäten… i. m. 272–76; 359–64;
404–07.
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89 Mikó: i. m. 308.
90 Deák Leó: Ma gyar is ko la ügyünk a ju go szláv ura lom ide jén. In: Csu ka Zol -

tán: i. m. 27–37.
91 Dió sze gi Lász ló: A ro má ni ai ma gyar ság tör té ne te 1919–1940. In: Dió sze gi

Lász ló – R. Süle And rea (szerk.): Het ven év. A ro má ni ai ma gyar ság tör té ne te
1919–1989. Ma gyar ság ku ta tó In té zet, Bu da pest, 1990. 26.

92 A ró mai ka to li kus, a re for má tus és az uni tá ri us egy ház fõk pa na szá ra a ro -
mán kor mány mó do sí tot ta a ma gán ok ta tá si tör vény ter ve ze tet (Mailáth Gusz táv –
Nagy Kár oly – Ferencz Jó zsef, 1925. má jus 6.), meg vet te az egy ház tól elõ zõ leg
el vett szász vá ro si Kuún kol lé gi u mot (Nagy Kár oly – Beth len Ödön, 1925. au gusz -
tus 9.), el te kin tett a fe le ke ze ti tan erõk újabb nyelv vizs gá já tól (OMP, 1935. au gusz -
tus 5.), a ko lozs vá ri Ma gyar Ze ne kon zer va tó ri um ta ná ra it ide ig le ne sen men te sí tet -
te a ro mán nyelv vizs ga alól (Inczédy-Joksman Ödön, 1937.), s némi ál lam se gélyt
nyúj tott a fe le ke ze ti is ko lák kö zül az ele mi is ko lák nak (OMP, 1937. jú li us 23.).

93 A ki sebb sé gi nyelv hasz ná lat kér dé sét elem zi Buza Lász ló: Ki sebb sé gi nyel -
vek sza bad hasz ná la ta a ma gán élet ben a ki sebb sé gi szer zõ dé sek sze rint. In: Asz -
ta los: i. m. 203–215.

94 Prokopy 1929. no vem ber 29-én kelt pe tí ci ó já ban azt pa na szol ta fel, hogy
Sza bad ka pol gár mes te re meg til tot ta a köz tiszt vi se lõk nek és -alkalmazottaknak,
hogy egy más kö zött és az ügy fe lek kel ma gya rul be szél je nek. 1931. ok tó ber 5-i
pa na szá ban a kor mány nak az üz le ti for ga lom ban a ma gyar nyelv ki szo rí tá sá ra
irá nyu ló tö rek vé sét, 1931. no vem ber 5-i pe tí ci ó já ban pe dig a bí ró sá gok azon gya -
kor la tát ki fo gá sol ta, mely sze rint azok csak az ál lam nyel ven szer kesz tett be ad vá -
nyo kat fo gad ták el. Prokopy: i. m.

95 Az OMP 1937. ja nu ár 27-i pe tí ci ó já nak ered mé nye ként hi va ta lo san is en ge -
dé lyez ték a ma gyar hely ség ne vek hasz ná la tát a saj tó ban, és ugyan csak az OMP
1937. má jus 8-án kelt pa na szá nak ha tá sá ra a cím táb lák ro mán fel ira ta mel lett a
ma gyar szö ve get is le he tett hasz nál ni. Mikó: i. m. 308.

96 A ma gyar ki sebb sé gek Nép szö vet ség gel szem be ni bi za lom vesz té sé rõl, s a
pe tí ci ós kedv csök ke né sé rõl lásd Jaross An dor 1933. ok tó ber 4-én Po zsony ban, a
Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép szö vet sé gi Liga köz gyû lé se elõtt el mon dott be szé -
dét. Jaross An dor: A Nem ze tek Szö vet sé ge és mi, ki sebb sé gi ma gya rok. Ma gyar
Ki sebb ség, 1933. 21. sz. 597–98.

97 Mikó: i. m. 81–82.
98 Flachbarth Ernõ: A cseh szlo vá ki ai ma gyar ság küz del me jo ga i ért a nem zet -

kö zi fó ru mo kon. Ma gyar Ki sebb ség, 1928. 6. sz. 208.
99 El nö ke Ba logh Arthur (OMP el nö ki ta ná csá nak tag ja: 1928-tól; sze ná tor:

1926–37), dísz el nö ke Ugron Ist ván (OMP el nö ke: 1923–26), fõ tit ká ra Su lyok Ist -
ván (új ság író, kép vi se lõ: 1932–33).

100 Mikó: i. m. 83.
101 Az egye sü let el nö ke Sántha György (MP el nö ke: 1922–29), társ el nö ke

Várady Imre (MP társ el nö ke: 1922–29; kép vi se lõ: 1927–29), Falcione Ár pád
(MP társ el nö ke: 1922–29), fõ tit ká ra Deák Leó (MP tit ká ra: 1922–24; majd al el -
nö ke: 1924–29).
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102 Vissza élés egy nép li ga-egye sü let ala kí tá sá val. Ma gyar Ki sebb ség, 1931.
17. sz. 617.

103 El nö ke Novek Béla gyá ros, dísz el nö ke Szüllõ Géza (OKP el nö ke: 1925–31;
kép vi se lõ: 1925–38), al el nö ke Flachbarth Ernõ (a ma gyar pár tok prá gai köz pon ti
iro dá já nak igaz ga tó ja: 1925–29). Az 1931-es tiszt újí tás tól a szer ve zet el nö ke
Eszterházy Já nos (OKP el nö ke: 1932–36; EMP ügy ve ze tõ el nö ke: 1936–38; kép vi -
se lõ: 1935–38), ügy ve ze tõ al el nö ke pe dig Jaross An dor (MNP ügy ve ze tõ el nö ke:
1933–36; EMP el nö ke: 1936–38; kép vi se lõ: 1935–38).

104 Flachbarth: i. m. 208. Popély: i. m. 124–25.
105 Szüllõ Géza. Ma gyar Szem le, 1938. 4. sz. 372–375.
106 A Nép szö vet ség Ta ná csa és a Tit kár ság nem kí sér te osz tat lan lel ke se dés sel

a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak te vé keny sé gét. „Az Unió gya kor la ti mun ká ját
bi zo nyos te rü le te ken ke vés sé né zik ba rát sá gos szem mel. Azok ban a ha tá ro za tok -
ban, me lye ket az Unió ki dol goz, és aján lás ként a Nép szö vet ség hez el jut tat, ké -
nyel met len és a Nép szö vet ség kom pe ten ci á já ba nem egé szen tak ti kus be avat ko -
zást lát nak… Az Unió ki sebb ség vé de lem te rü le tén ki fej tett mun ká ját ezért – a
köz vé le mény fi gyel mé nek a prob lé má ra való irá nyí tá sa te kin te té ben is – erõ sen
kri ti zál ják; más fe lõl azon ban meg van nak ar ról gyõ zõd ve, hogy ezek az erõ fe szí -
té sek a Nép szö vet ség Ta ná csá nál sem mi fé le ered ményt nem fog nak el ér ni.”
Aschmann, gen fi né met kon zul je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri um nak. 1925.
ok tó ber 30. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (PAAA), R 60463, Szá mo -
zat lan.

107 „Ez a liga, amely a vi lág só hi va ta lá nak, a Nép szö vet ség nek mel lék or gá nu -
ma, s mely a te he tet len né vált vé nek s a te het sé ges sé nem vál ni tudó fi a tal akar no -
kok tor na egye sü le te, Brüsszel ben tar tot ta meg a gyû lé sét, s ott olyan ha tá ro za to -
kat ho zott, ame lyet raj tuk kí vül ko mo lyan nem vesz sen ki.” Szüllõ Géza je len té se 
a Nép szö vet sé gi Li gák kon fe ren ci á já ról és más tár gya lá sok ról. Pá rizs, 1925. feb -
ru ár 12. OSZK, Kéz irat tár, (OSZKK), Fond X. X/27.

108 A ter ve zet szö ve gét lásd Eiler: i. m. 21–32.
109 A ter ve zet nem zár kó zott el a kri ti kus ha tá rok jö võ be ni fe lül vizs gá la tá nak

le he tõ sé gé tõl sem, az zal a meg kö tés sel, hogy az ezt kö ve te lõ cso por tok az erõ -
szak min den for má ját szi go rú an el ítél ve a Nép szö vet ség alap sza bá lyá nak 19. pa -
ra gra fu sá ra he lyez ked nek. E sze rint a Nép szö vet ség Köz gyû lé se fel hív hat ja a
tag ál lam ok fi gyel mét az al kal maz ha tat lan ná váló szer zõ dé sek, il let ve a vi lág bé -
két ve szé lyez te tõ nem zet kö zi hely ze tek ala pos meg vizs gá lá sá nak szük ség sze rû -
sé gé re. A 19. pa ra gra fust is mer te ti és elem zi Nagy Elek: i. m. 112.

66



3. AZ EURÓPAI NEMZETISÉGI KONGRESSZUS MEGALAKULÁSA
ÉS A MAGYAR KORMÁNY SZEREPE

3.1 A KONGRESSZUS TÖRTÉNELMI ÉS KÖZVETLEN ELÕZMÉNYEI

Az eu ró pai nem ze ti ki sebb sé ge ket össze fo gó, Ammende ál tal ala pí tott
szer ve zet nem te kint he tõ egye dül ál ló kí sér let nek a hu sza dik szá zad ban.
Juosas Gabrys lit ván ki sebb sé gi po li ti kus pél dá ul 1912-ben már lét re ho -
zott Pá rizs köz pont tal egy szer ve ze tet, az Union des Nationalités-t, amely 
több szem pont ból is ha son lí tott a ké sõb bi Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong -
resszus ra.1 Egy fe lõl ugyan is si ke rült töb bé-ke vés bé szi lárd szer ve ze ti ke -
re te ket ki épí te nie, más fe lõl pe dig kö ve te lé se i nek je len tõs ré sze, el te kint -
ve az ön ren del ke zé si jog kö vet ke ze tes pro pa gá lá sá tól, a nyel vi jo gok ra, a 
ki sebb sé gek jogi sze mély ként való el is me ré sé re és az au to nó mia kü lön -
bö zõ for má i nak al kal ma zá sá ra kon cent rált.2 Az Union az elsõ vi lág há -
bo rú alatt több nem zet kö zi kon fe ren ci át is tar tott. Az el sõt 1915. jú ni us
26–27-én Pá rizs ban, a má so di kat 1916. jú ni us 27–29-én Lausanne-ban.
A nagy nem zet kö zi pub li ci tást ki vál tó ese mé nye ken több nem ze ti ség
kép vi se lõ je is részt vett – szi go rú an ma gán sze mély ként.3 Bár köz pon ti
hi va ta lá nak szék he lye 1915 õszé ig Pá rizs ban volt, s meg nyi lat ko zá sa i -
ban mind vé gig el sõ sor ban fran cia és an gol szim pa ti záns nak szá mí tott,
erõs orosz el le nes sé ge mi att nem tud ta el nyer ni az an tant ha tal mak bi zal -
mát, s ezért át kel lett te le pül nie a sem le ges Svájc ba. A vi szony meg rom -
lá sá hoz ter mé sze te sen az is hoz zá já rult, hogy a moz ga lom ex po nen sei
kö zül töb ben is kap cso la tot ápol tak né met hi va ta los szer vek kel.4 Az
1916-os lausanne-i kon fe ren cia ide jén már mind a köz pon ti, mind az an -
tant ha tal mak saj tó ja bi zal mat la nul te kin tett rá, egy aránt a má sik ol dal
ha tal mi esz kö zét lát va ben ne. Bár a szer ve zet a vi lág há bo rú vé gé ig mû -
kö dött, Lausanne után, ha le het, még in kább súly ta lan ná vált, s a ki sebb -
sé gi szer zõ dé sek szü le té se kö rü li egyez te té sek ben sem mi fé le sze re pet
sem ka pott.

Az össze fo gás gon do la ta azon ban nem me rült a fe le dés ho má lyá ba.
A kö vet ke zõ év ti zed ele jén azon ban a nem zet kö zi szin tû együtt mû kö dés
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pro pa gá lá sa már más ol dal ról in dult meg. A Gabrys-féle szer ve zet ben az
ön ren del ke zé si jo gért küz dõk kö zött még ki emel ke dõ sze re pet kap tak a
Mo nar chia, és Orosz or szág nyu ga ti ré szé nek ki sebb sé ge it kép vi se lõ po li -
ti ku sok – ro má nok, szer bek, len gye lek, lit vá nok. A tér ség ál lam rend -
szer ének meg vál to zá sá val ezek a ki sebb sé gek több nyi re az új vagy
megnövekedett te rü le tû or szá gok ál lam al ko tó nem ze te i nek ré szei let -
tek. A ki sebb ség vé de lem kér dé se et tõl kezd ve el sõ sor ban az ál lam ha tár-
ok mó do sí tá sa so rán ki sebb sé gi sor ba ke rült kö zös sé gek ér dek lõ dé sé nek
hom lok te ré be ke rült, de na gyobb ak ti vi tást fej tet tek ki a ha tá rok moz gá -
sá tól lé nye gé ben ki sebb sé gi alap hely zet ük ben sem mi fé le vál to zást nem
re mé lõ – el sõ sor ban né met és zsi dó – ki sebb sé gi cso por tok is.

Fritz Klein, a Deutsche Allgemeine Ze i tung er dé lyi – szász szár ma zá sú 
– fõ szer kesz tõ je 1921 au gusz tu sá ban ve tet te fel is mét egy nem zet kö zi
szer ve zet ala pí tá sá nak öt le tét.5 El kép ze lé se sze rint a ki sebb sé gi jo gok kal
fog lal ko zó „par la ment nek” tag jai le het tek vol na ki sebb sé gi po li ti ku sok,
de olyan szer ve ze tek, sõt ma gán sze mé lyek is, akik ko mo lyan ér dek lõd -
tek a kér dés iránt. Klein ja va sol ta egy ál lan dó iro da fel ál lí tá sát, amely fo -
lya ma to san fi gye lem mel kí sér te vol na a ki sebb sé gek sor sát, s fel ada tai
közé tar to zott vol na a ta gok ér de ké ben való lob bi zás is. Emel lett rend sze -
re sen be szá molt vol na az el kö ve tett ál la mi jog sér té sek rõl, s az el ért
ered mé nyek rõl is. A fõ szer kesz tõ ja vas la ta gon do lat kí sér let ma radt, a
nem zet kö zi hely zet ugyan is ek kor még nem ked ve zett az ilyen jel le gû
szer vez ke dés nek.

Há rom év vel ké sõbb azon ban Camillo Morocutti szlo vé ni ai né met ki -
sebb sé gi po li ti kus és új ság író is mét vissza tért a kér dés re.6 A vi lág há bo rú
utá ni ha tá rok tisz te let ben tar tá sá ból ki in du ló kon cep ció a kü lön bö zõ ki -
sebb sé gi cso por tok szo li da ri tá sá ra épí tett. Az el kép ze lés nek fon tos ele -
mét ké pez te az a gon do lat, hogy a ki sebb sé gek nek kö te les sé gük anya ál -
la ma ik nál az ott élõ ki sebb sé gek ér de ké ben is fel lép ni. Morocutti a
szer vez ke dés vég sõ cél ja ként a „ki sebb sé gi né pek nem ze tek fe let ti véd -
szö vet ség ének meg ala pí tá sát” je löl te meg.7

A fen ti két, csu pán a ter ve zet össze ál lí tá sá ig jutó kez de mé nye zés sel
szem ben a bal ti né met Heyking báró 1922-ben már túl ju tott az el mé le ti
jel le gû fej te ge té sek fo kán.8 Heyking a Nép szö vet ség mel lett lét re akart
hoz ni egy, a nem ze ti ki sebb sé gek ér de ke it kép vi se lõ in for má ci ós és jogi
ta ná cso kat nyúj tó iro dát, amely nek nem egy nem zet kö zi szö vet ség meg -
va ló sí tá sa lett vol na a cél ja, ha nem a ki sebb sé gek ki mon dot tan szak mai
jel le gû kép vi se le te. Több íz ben is tár gyalt a Tit kár ság ki sebb sé gi szek ci ó -
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já nak al kal ma zot ta i val, s bár há rom éven ke resz tül pró bál ko zott ter ve
meg va ló sí tá sá val, tö rek vé se it vé gül nem ko ro náz ta si ker. A Nép szö vet -
ség il le té kes mun ka tár sai ugyan is ide gen ked tek az öt let tõl, de a né met
kül ügy mi nisz té ri um, sõt ma guk a né met ki sebb sé gek sem áll tak a kez de -
mé nye zés mögé. A báró egy részt nem él vez te az érin tet tek bi zal mát, más -
részt szem be ke rült az 1922-ben ala kult Eu ró pai Né met Nép cso port ok
Szö vet sé gé vel.9

A né met kez de mé nye zé sek mel lett a Hor vát Pa raszt párt ve ze tõ je,
Radiæ is meg pró bál ko zott 1924 ta va szán egy nem zet kö zi ki sebb sé gi kon -
fe ren cia össze hí vá sá val.10 A Bécs be ter ve zett ren dez vény ter mé sze te sen
fel kel tet te mind a kor má nyok, mind a ki sebb sé gek ér dek lõ dé sét.11 A kez -
de mé nye zés azon ban nem lép he tett a meg va ló sí tás sza ka szá ba, mi vel az
oszt rák kor mány a kon fe ren cia meg tar tá sát elõ ze te sen be til tot ta.12

Bár a nem zet kö zi össze fo gás és a kon cent rált ér dek vé de lem gon do la ta
két ség kí vül rég óta a le ve gõ ben volt, az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus 
köz vet len elõz mé nye és egy ben hát te re az 1922 ok tó be ré ben Bécs ben
meg ala kult Kül föld ön Élõ Né met Ki sebb sé gek Szö vet sé ge (1929-tõl Eu -
ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé ge) volt. A szer ve zet ala ku ló ülé sét
még jú ni us ban hív ta össze Ru dolf Brandsch, er dé lyi szász po li ti kus, va la -
mint Ewald Ammende. A há rom na pos bi zal mas jel le gû ta lál ko zón va la -
mennyi né met ki sebb ség meg ha tá ro zó sze mé lyi sé gek kel kép vi sel tet te
ma gát, a cseh szlo vá ki ai né met ség ki vé te lé vel. Mi vel a Vá laszt mány tag -
jai et tõl kezd ve éven te több ször is ülé sez tek, meg te rem tet ték a ki sebb sé -
gek ál la mok fe let ti kap cso lat tar tá sá nak in téz mé nyes ke re te it.13 Rá adá sul
egy Ber lin ben mû kö dõ köz pon ti iro da fenn tar tá sá val, mely nek élén az
1923-as ala pí tás tól egé szen 1931-ben be kö vet ke zett ha lá lá ig a nem zet kö -
zi leg is el is mert jo gász, Carl Georg Bruns állt, ál lan dó jogi ta nács adó
szol gá la tot is lé te sí tet tek. Bruns ter mé sze te sen nagy hang súlyt fek te tett a
né met kül ügy mi nisz té ri um mal és a né met or szá gi szék he lyû, né met ki -
sebb sé gek kel fog lal ko zó tár sa dal mi szer ve ze tek kel való fo lya ma tos kap -
cso lat tar tás ra is.14

Ammende, aki tel jes mell szé les ség gel tá mo gat ta Brandsch kez de mé -
nye zé sét, s a szer ve zés bõl is jócs kán ki vet te ré szét, a bé csi ülés re egy
prog ram al ko tó em lé kez te tõ vel ké szült, mely nek Az eu ró pai né met ki -
sebb sé gek kép vi se lõi össze jö ve tel ének in do kai, fel ada tai és prog ram ja cí -
met adta.15 Össze fog la ló já nak alap té te le az volt, hogy a há bo rú utá ni ren -
de zés min den igaz ság ta lan sá ga el le né re az zal, hogy meg te rem tet te a
nem zet kö zi ki sebb ség vé del mi rend szert, olyan le he tõ sé get biz to sí tott a
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jog sé rel met szen ve dõ ki sebb sé gek nek, ami a vi lág há bo rú elõtt nem állt
ren del ke zés re. A nyílt, a lo ja li tás ta la ján ma ra dó harc tör vé nyi és in téz -
mé nyes ke re tei így adot tá vál tak, a ki sebb sé gek fel ada ta pe dig ér de ke ik
ér vé nye sí té se lett a le he tõ sé gek ma xi má lis ki hasz ná lá sa mel lett. A kül -
döt tek a nem zet kö zi ki sebb ség vé de lem te rén, Ammende ja vas la tát kö vet -
ve és az eu ró pai po li ti kai hely ze tet tu do má sul véve, el is mer ték, sõt ki -
hang sú lyoz ták a Nép szö vet ség il le té kes sé gét. A né met ki sebb sé gek fõ
cél ját a nem zet kö zi vé de lem ha té kony sá gá nak nö ve lé sé ben, ál la mi szin -
ten pe dig a kul tu rá lis au to nó mia ki har co lá sá ban ha tá roz ták meg.16 A ga -
ran ciael já rás sza bá lya i nak is me re té ben Né met or szág mi elõb bi be lé pé sét
szor gal maz ták a Nép szö vet ség be. Az sem volt ugyan is ki zárt, hogy a be -
lé pést kö ve tõ en az or szág ál lan dó he lyet kap a Ta nács ban, ami a né met
ki sebb sé gi pe tí ci ók ke ze lé se szem pont já ból min den kép pen po zi tív fej le -
mény nek tûnt.

Ammende ter ve ze té nek azon ban volt egy kü lö nö sebb vissz hang nél -
kül ma radt pont ja, amely már túl mu ta tott a ter ve zett né met együtt mû kö -
dés ke re te in. A Szö vet ség meg ala pí tá sát ugyan is õ csu pán elsõ lé pés nek
te kin tet te az eu ró pai nem ze ti ki sebb sé ge ket össze fo gó, ér de ke i ket kép vi -
se lõ és ak ci ó i kat ko or di ná ló szer ve zet meg ala kí tá sá hoz ve ze tõ úton. Ez
ugyan 1922 vé gén még nem volt ak tu á lis, de a ké sõb bi ese mé nyek is me -
re té ben nyil ván va ló, hogy Ammende a célt egy má sod per cig sem té vesz -
tet te töb bé szem elõl.

A bal ti né met új ság író csak 1924 vé gén lát ta el ér ke zett nek az idõt arra,
hogy ter vé nek meg va ló sí tá sa ér de ké ben el kezd jen lob biz ni. Eh hez min -
den két sé get ki zá ró an erõ tel je sen hoz zá já rult, hogy a nem zet kö zi ki sebb -
ség vé de lem kér dé se 1922 után va la mi vel na gyobb nyil vá nos sá got ka -
pott. A ki sebb sé gek sor sa és a garanciaeljárás tö ké let len sé ge már a
Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ját és az In ter par la men tá ris Uni ót is fog lal koz -
tat ta, ezért ki sebb sé gi bi zott sá go kat hoz tak lét re, s aján lá so kat is meg fo -
gal maz tak a Nép szö vet ség szá má ra.17 Emel lett vég sõ fá zi suk hoz ér kez -
tek azok a tár gya lá sok is, ame lyek az észt or szá gi ki sebb sé gek kul tu rá lis
au to nó mi á já nak meg te rem té sét cé loz ták.18 Vár ha tó volt, hogy a tör vény -
ja vas lat el fo ga dá sa óri á si nem zet kö zi saj tó vissz han got fog ki vál ta ni, ami
ked ve zõ hát te ret biz to sít ha tott egy ki sebb sé ge ket össze fo gó nem zet kö zi
szer ve zet meg ala kí tá sá hoz. Né met or szág eset le ges nép szö vet sé gi tag sá -
ga pe dig egy olyan pro tek tor szín re lé pé sé vel ke cseg te tett, amely a ki -
sebb sé gi kér dést nem hagy ja lesöpörni az asztalról.
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Ammende tu dó sí tó ként gyak ran meg for dult Genf ben, s rend sze re sen
részt vett a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak ülé se in is, így nem csak a
Nép szö vet ség Tit kár sá gá nak ki sebb sé gi ügyek kel meg bí zott funk ci o ná -
ri u sa it is mer te, ha nem a kü lön bö zõ ki sebb sé gek nem zet kö zi szint éren
moz gó po li ti ku sa it is. Ha bár kap cso la ti há ló ján bõ ven vol tak még lyu kak, 
1924 õszén már Giuseppe Mottának, a sváj ci po li ti kai élet egyik leg be fo -
lyá so sabb po li ti ku sá nak egy nem zet kö zi szer ve zet ala pí tá sá nak ter vé rõl
szá molt be, ami vel az egyet is ér tett.19 Ek kor már a né met ki sebb sé gek po -
li ti kai ve ze tõi kö zül töb ben is fogadókészek vol tak a kez de mé nye zés re.20

Ammende 1925 ta va szán te hát ne ki lá tott a konk rét szer ve zõ mun ká nak.

3.2 A NÉMET KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÉS A NÉMET KISEBBSÉGEK ÁLLÁSFOGLALÁSA

Ammende 1925. má jus vé gén kör uta zás ra in dult, hogy a ter ve zett kon -
fe ren cia szem pont já ból szó ba jövõ ki sebb sé gek mér ték adó sze mé lyi sé -
ge i vel el fo gad tas sa a nem zet kö zi össze fo gás gon do la tát, és rá bír ja õket
a rész vé tel re. Út vo na la ugyan a meg fe le lõ for rá sok hi á nya mi att nem re -
konst ru ál ha tó tö ké le te sen, annyi azon ban meg ál la pít ha tó, hogy a bal ti
ál la mok ban élõk mel lett ta lál ko zott a Len gyel or szág ban, Ro má ni á ban,
Ju go szlá vi á ban, Auszt ri á ban, Olasz or szág ban, Né met or szág ban, Spa -
nyol or szág ban és Ma gyar or szá gon élõ na gyobb nem ze ti ki sebb sé gek
né hány ve ze tõ po li ti ku sá val is.21

Az elõ ké szí tõ tár gya lá sok so rán Ammende min den ér de kelt fél tõl tel -
jes diszk ré ci ót kért, mi vel at tól tar tott, hogy a szer ve zés idõ elõt ti pub li ci -
tá sa meg aka dá lyoz hat ná az öt let meg va ló sí tá sát.22 A szer te ága zó egyez -
te té sek kö vet kez té ben a terv azon ban ter mé sze te sen vi szony lag gyor san
ki tu dó dott, s rög tön fel röp pen tek az egész kez de mé nye zés mö gött Né -
met or szá got sej tõ saj tó hí rek.23 Bár ez az in terp re tá ció a kí vül ál lók szá má -
ra két ség kí vül lo gi kus nak tûnt, még sem fe lelt meg a va ló ság nak. Az ak -
ció a né met kül ügy mi nisz té ri um ki fe je zett rosszal lá sa el le né re folyt.
Ammende ugyan a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um il le té ke se i vel foly ta tott
tár gya lá sa in evi den ci a ként ke zel te, hogy csak a Wilhelmstrasse be le -
egye zé sé nek meg szer zé se ese tén hív ja össze a ki sebb sé gi kép vi se lõ ket
Genf be, va ló já ban több nyi re ön ha tal mú lag járt el, s a né met kül ügy mi -
nisz té ri um mun ka tár sa it gya kor la ti lag kész té nyek elé ál lí tot ta.24

A kül ügy mi nisz té ri um né met ki sebb sé gek kel fog lal ko zó kul tu rá lis
osz tá lyá nak (Kulturabteilung) fenn tar tá sai egy aránt tar tal maz tak ra ci o -
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ná lis és emo ci o ná lis ele me ket. Ammendének a mi nisz te ri á lis bü rok rá ci án 
be lül nem volt jó híre. Egy 1923-as do ku men tum sze rint a több nyel ven
be szé lõ, egyéb ként se gí tõ kész és nagy vo na lú új ság író al kal mat lan volt
arra, hogy meg ha tá ro zó sze re pet vi gyen egy szer ve zet vagy in téz mény
éle té ben.25 Leg fõbb hi bá já nak a „ren des par la men ti vi tá ra való al kal mat -
lan sá gát”, az „ön fe gye lem hi á nyát”, va la mint a „gát lás ta lan fe cse gés re”
való haj lan dó sá gát tar tot ták. Ez a nem épp hí zel gõ, min den el fo gult sá ga
mel lett je len tõs va ló ság tar ta lom mal bíró szub jek tív ér ték íté let min den eset -
re rossz ómen nek szá mí tott. A szim pá tia vagy an ti pá tia kér dé sé nél azon -
ban jó val töb bet nyo mott a lat ban, hogy a bü rok rá cia Né met or szág és a né -
met ki sebb sé gek rö vid és hosszú távú ér de kei szem pont já ból el hi bá zott, sõt 
ki fe je zet ten ve szé lyes kez de mé nye zés nek tar tot ta Ammende öt le tét.

Né met or szág kül po li ti kai hely ze te ugyan is ek ko ri ban ki fe je zet ten ké -
nyes volt. Stresemann 1923 szep tem be ré ben fel ad ta a Fran cia or szág gal
da co ló Ruhr-vi dé ki passzív el len ál lást, s a né met kül po li ti ka et tõl kezd ve, 
a tény le ges erõ vi szony ok kal szá mot vet ve az új „nagy ha tal mi kon cert be”
való be ta go zó dás ra tö re ke dett, és így igye ke zett el ér ni az eg zisz ten ci á lis
fe nye ge tett ség bõl való ki ke rü lést és az egyen jo gú sá gon ala pu ló szo ros
együtt mû kö dés ki ala kí tá sát a gyõz te sek kel. Az 1923 és 1929 kö zöt ti idõ -
szak Ber lin szá má ra a köl csö nös, ön ér de ke ken ala pu ló, meg ér tés re és
együtt mû kö dés re (Verständigungspolitik), va la mint a bé ke szer zõ dés tár -
gya lá sos, min den te rü let re ki ter je dõ, rész le ges re ví zi ó já ra irá nyu ló erõ fe -
szí té sek ket tõs sé gé nek jegyében telt.

A Dawes-terv alá írá sá val 1924-ben a né met pénz ügye ket nem zet kö zi
kont roll alá he lyez ték, s a jó vá té te li ki fi ze té se ket a ko ráb bi sza bá lyo zás -
hoz ké pest sok kal in kább a né met gaz da ság hely ze té hez és tel je sí tõ ké -
pes ség éhez iga zí tot ták. A meg ál la po dás le he tõ vé tet te a ha tal mas tõ ke -
im port ra szo ru ló or szág ame ri kai hi te lek kel való meg se gí té sét, ami
né hány év alatt a gaz da ság sta bi li zá ci ó já hoz, majd fel len dü lé sé hez ve -
ze tett. Stresemann, aki Né met or szág nagy ha tal mi stá tu sá nak vissza szer -
zé sét tûz te ki cé lul, 1925 ja nu ár já ban, a gaz da sá gi elõ fel té te lek meg te -
rem té se után a brit kül ügy mi nisz ter nek, Cham ber lain nek ja vas la tot tett
egy nyu gat-eu ró pai biz ton sá gi egyez mény meg kö té sé re.26 A meg egye -
zés tõl Stresemann el sõ sor ban a meg szállt te rü le tek ki ürí té sét, va la mint az 
or szág nyu ga ti ha tá ra i nak biz to sí tá sát re mél te. A meg in du ló jegy zék vál -
tás ok ered mé nye ként szü le tett meg 1925. ok tó ber 16-án a locarnói egyez -
mény, mely ben Né met or szág, Fran cia or szág és Bel gi um – an gol és olasz
ga ran cia vál la lás mel lett  – köl csö nö sen ga ran tál ták egy más kö zös ha tá ra -
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it, Né met or szág pe dig dön tõ bí ró sá gi szer zõ dé sek for má já ban kö te lez te
ma gát, hogy a Len gyel or szág gal és Cseh szlo vá ki á val fenn ál ló vi tás kér -
dé se it bé kés esz kö zök kel ren de zi, va la mint ígé re tet tett a Nép szö vet ség be 
való be lé pés re is.27

Ammende szer ve zõ mun ká ja te hát a locarnói kon fe ren cia és Né met or -
szág Nép szö vet ség be való be lé pé sé nek elõ ké szí tõ tár gya lá sa i val pár hu -
za mo san zaj lott. En nek fé nyé ben ért he tõ a mi nisz te ri á lis bü rok rá cia szin te
ir ra ci o ná lis ide gen ke dé se a ter ve zett ren dez vény tõl. A kül ügy mi nisz té ri -
um mun ka tár sai a koc ká za tok mi ni ma li zá lá sá nak je gyé ben igye kez tek
min den olyan za va ró té nye zõt ki ik tat ni, amely a kü szö bön ál ló nyu ga ti és
nem zet kö zi in teg rá ció elõ ké szí té sé ben fe szült ség for rás ként je len he tett
meg. Tisz tá ban vol tak az zal, hogy a nem zet kö zi kö zös ség Né met or szá got 
sej ti a kez de mé nye zés mö gött, s at tól tar tot tak, hogy Nagy-Bri tan nia és
Fran cia or szág ve ze tõ kö rei emi att eset leg meg kér dõ je le zik a né met szán -
dé kok õszin te sé gét. Rá adá sul nem lát tak ga ran ci át arra, hogy az össze jö -
ve tel nem fa jul-e szá muk ra kel le met len ir re den ta de monst rá ci ó vá.28 An -
nál is in kább jo gos nak lát ták ag go dal mu kat, mi vel a nyu gat-eu ró pai
biz ton sá gi pak tum elõ ké szí tõ tár gya lá sa in Né met or szág me re ven el zár -
kó zott at tól, ke le ti ha tá ra it nyu ga ti min tá ra ga ran tál ják, s félõ volt, hogy a
kong resszus már pusz ta lé té vel is a kí vánt nál na gyobb hang súlyt adna en -
nek a tény nek.

A mi nisz té ri um mun ka tár sai más ve szély for rást is lát tak az Ammende-
pro jekt ben. A ver sailles -i bé ke szer zõ dés be a gyõz te sek nem épí tet ték be a 
Kö zép-Eu ró pa leg több ál la ma szá má ra egyéb ként kö te le zõ vé tett ki sebb -
ség vé del mi jog sza bá lyo kat, s Né met or szág ban a nem ze ti ki sebb sé gek
tör vé nyi leg ga ran tált jog vé del me – el te kint ve a Nép szö vet ség vé del me
alá he lye zett Fel sõ-Szi lé zi ai Egyez mény tõl – 1925-re sem va ló sult meg.
Vár ha tó volt te hát, hogy az or szág nép szö vet sé gi tag sá gá nak meg va ló su -
lá sa ese tén ezt a hi á nyos sá got ki hasz nál ják majd el le ne, amennyi ben a
„ki sebb sé gek ügy véd jé nek” sze re pé ben kí ván na fel lép ni. A ter ve zett
kong resszus az zal, hogy a kul tu rá lis au to nó mia kon cep ci ó ját kí ván ta
zász la já ra tûz ni, erre a tény re is fel hív ta a fi gyel met.29 Az igaz ság hoz per -
sze hoz zá tar to zott, hogy Stresemann 1925 ja nu ár já ra már ma gá é vá tet te
az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek azt a kez de mé nye zé sét,
amely a né met or szá gi ki sebb sé gek szö vet sé gi szin ten sza bá lyo zott kul tu -
rá lis au to nó mi á hoz való jo gá ért lob bi zott.30 A Szö vet ség sze me elõtt ket -
tõs cél le be gett: re mél te, hogy ked ve zõ dön tés ese tén a vi szo nos ság je -
gyé ben ja vul hat a né met ki sebb sé gek hely ze te is, vagy ha nem, ak kor

73



leg alább a ha la dó né met tör vé nyi sza bá lyo zás ál lan dó hi vat ko zá si ala pot
te rem te ne szá má ra a ha zai és nem zet kö zi fó ru mok elõtt.31 Emel lett Né -
met or szág maj da ni nép szö vet sé gi po zí ci ó já nak erõ sö dé sét vár ta a lé pés -
tõl. Tar tott ugyan is at tól, hogy az anya or szág a kér dés meg nyug ta tó, pél da -
ér té kû ke ze lé sé nek el mu lasz tá sa kor jó val ki sebb ha tás fok kal in ter ve ni ál hat
csak a né met ki sebb sé ge ket ért jog sé rel mek or vos lá sá ért.

Bár Stresemann egyet ér tett a ja vas lat tal, s min dent el is kö ve tett azért,
hogy az érin tett tár cá kat és tar to má nyo kat rá bír ja a kul tu rá lis au to nó mia
öt le té nek el fo ga dá sá ra, a kez de mé nye zést még sem ko ro náz ta si ker. A ki -
sebb sé gek kel kap cso la tos dön té sek tar to má nyi ha tás kör ben ma rad tak, s
Po rosz or szág a né met–len gyel ha tá ron élõ ki sebb sé gek ön tu dat ra éb re dé -
sé tõl és eset le ges el sza ka dá si tö rek vé se i tõl tart va, nem volt haj lan dó a
kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sét tá mo gat ni.32 A hely zet pi kan té ri á ját az
adta, hogy ma guk a né met or szá gi ki sebb sé gek sem tö re ked tek a kul tu rá -
lis au to nó mia meg szer zé sé re.33

A kül ügy mi nisz té ri u mi ap pa rá tus kong resszus sal szem be ni el uta sí tó
hoz zá ál lá sát leg gyak rab ban az zal in do kol ta, hogy Ammende kez de mé -
nye zé se ve szé lyez tet te vol na a kü lön bö zõ né met ki sebb sé gek amúgy sem 
min de nütt egy sze rû bel po li ti kai hely ze tét. „Né hány or szág ban egy ide je
ba rát sá gos vi szony kezd ki ala kul ni a né met ki sebb sé gek és az ot ta ni kor -
má nyok kö zött, egy olyan gyógy ulá si fo lya mat, me lyet a kér dé ses szer -
ve zet szük ség te le nül za var na meg. A szer ve ze ten be lül súr ló dá sok kal is
le het szá mol ni, mely ki fe lé irá nyu ló ak ci ós ké pes sé gét be fo lyá sol hat ja, s
mely nek az is kö vet kez mé nye le het, hogy azok a hi bák, me lye ket egy
adott or szág ki sebb sé gei el kö vet nek, egyút tal a szer ve zet egé szé re is ki -
hat hat nak.”34

A Wilhelmstrasse két ség kí vül ag gó dott ami att, hogy a né hány or szág -
ban már pak tum po li ti kát foly ta tó, vagy arra ké szü lõ né met ki sebb sé gek a
kong resszus erõ tel jes fel lé pé se ese tén el veszt he tik kor má nya ik amúgy is
in ga tag bi zal mát. A tá mo ga tás el uta sí tá sá nak azon ban fel te he tõ en volt
egy olyan oka is, amely ugyan nem sze re pel az ak ták ban, de amely a kül -
ügy mi nisz té ri um né met ki sebb sé gek kel, il let ve a né met or szá gi köz pon tú
tár sa dal mi szer ve ze tek kel kap cso la tos po li ti ká já ban mind vé gig je len volt:
a hú szas évek leg ele jé tõl fog va fo lya ma to san tö re ke dett arra, hogy a hi -
va ta los irány vo nal nál ra di ká li sabb tár sa dal mi szer ve ze tek mû kö dé sét va -
la mi lyen for má ban el len õr zé se alá von ja.35 A szer ve ze tek egy sé ges irá -
nyí tás alá he lye zé se ku dar cot val lott, így nem ma radt más hát ra, mint
hogy a tá mo ga tá si rend szer se gít sé gé vel igye kez zen be fo lyá sát meg te -
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rem te ni, il let ve meg õriz ni, va gyis a pénz el osz tó köz pon tok lo já lis sze mé -
lyek kel való fel töl té sé nek út ján.36 Mi vel azon ban a ha tá ron túli ki sebb sé -
gek anya gi tá mo ga tá sa a leg na gyobb ti tok tar tás mel lett mû kö dött, a
szer ve ze tek, el sõ sor ban a Schutzbund, to vább ra is meg õriz ték önál ló moz -
gás te rük je len tõs ré szét. A kül ügy mi nisz té ri um azon ban azt min den kép -
pen el akar ta ke rül ni, hogy a né met ki sebb sé gek önál ló, eset leg Né met or -
szág ér de ke it ve szé lyez te tõ kül po li ti kát foly tas sa nak. Az Eu ró pai Né met
Nép cso port ok Szö vet sé gé nek meg ala ku lá sá val még egyet ér tett, s mi vel a 
fo lya ma tos kont roll le he tõ sé gét is biz to sí tott nak lát ta, mû kö dé sé nek költ -
sé ge it fe dez te, ide ért ve az éven kén ti össze jö ve te lek és a ber li ni iro da költ -
sé ge it is. Egy nem zet kö zi ki sebb sé gi szer ve zet lét re jöt te ese tén azon ban
már a min den ko ri né met kül po li ti kai irány vo nal nak meg fe le lõ be fo lyá so -
lás le he tõ sé gé ben egy ál ta lán nem le he tett biz tos.

Mind eze ket az ér ve ket szem elõtt tart va a Wilhelmstrasse nem csak
hogy el zár kó zott az öt let tá mo ga tá sá tól, ha nem min dent el is kö ve tett
azért, hogy meg tor pe dóz za azt.37 Ez két úton tûnt le het sé ges nek: egy részt
igye ke zett Ammendét nyo más alá he lyez ni, s rá bír ni, áll jon el a ter vé tõl.
Au gusz tus 16-án pél dá ul, ami kor ra pe dig már a szer ve zés elõ re ha la dott
stá di um ba ju tott, Köpke mi nisz te ri osz tály ve ze tõ fo gad ta Ammendét, s
„rész le tek be me nõ en utalt azok ra a fenn tar tá sok ra, ame lyek a ter ve zett
or ga ni zá ci ó val ál ta lá ban, va la mint a ki lá tás ba he lye zett idõ pont tal és
Genf fel mint kon fe ren cia-hely szín nel szem ben fenn áll nak.”38 A rá be szé -
lés azon ban nem járt ered ménnyel. Ez zel pár hu za mo san igye kez tek a ter -
vet a né met ki sebb sé gi ve ze tõk sze mé ben is el le he tet le ní te ni. A kö ve tek a 
po li ti ku sok tu do má sá ra hoz ták Ber lin rosszal lá sát, s meg pró bál ták el ér ni, 
hogy azok boj kot tál ják a ren dez vényt.39 Bár az Eu ró pai Né met Nép cso -
port ok Szö vet sé gé nek El nök sé ge már jú ni u si bé csi ülé sén dön tött a gen fi
kon fe ren cia meg ren de zé sé rõl, s az elõ ké szí tõ mun ká la tok ra vo nat ko zó an 
telj ha ta lom mal ru ház ta fel Paul Schiemannt és Ammendét, a né met ki -
sebb sé gek ve ze tõ po li ti ku sai még is meg osz tot tak vol tak a ter ve zett kong -
resszus kér dé sé ben.40

A ju go szlá vi ai és a dél-ti ro li né met ve ze tõk tá mo ga tó hoz zá ál lá sá val
el len tét ben pél dá ul a ro má ni ai né met ség két pro mi nens sze mé lyi sé ge,
Ru dolf Brandsch és Hans Otto Roth so ká ig me re ven el zár kó zott az öt let -
tõl, ki fe je zet ten ká ros nak tart va azt. Freytag, bu ka res ti kö vet szep tem ber
18-i je len té sé ben a kö vet ke zõ képp össze gez te Roth ál lás pont ját: „Köz -
vet le nül meg ér ke zé sem után fel ke re sett Hans Otto Roth kép vi se lõ, a Ro -
má ni ai Né me tek Párt já nak el nö ke, és kö zöl te ve lem, hogy a Nép ta nács
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úgy ha tá ro zott, hogy nem tesz ele get a meg hí vás nak. Ha még is el kül de -
né nek va la kit, ak kor csak azért, hogy az ammendei esz mék kel fel ve gyék
a har cot.”41 Brandschék ide gen ke dé se mö gött nem csak sze mé lyes an ti pá -
tia hú zó dott meg, ha nem az is, hogy Ammende idõ köz ben el kö vet te a
Brandsch sze mé ben lé te zõ ta lán leg na gyobb po li ti kai bûnt, ami kor fel -
vet te a kap cso la tot Beth len Ist ván nal, s a szer ve zés cél já ra pénzt fo ga dott
el tõle.42 „Brandsch úr a maga ré szé rõl meg van gyõ zõd ve ar ról, hogy
Ammende eb ben az eset ben csu pán Beth len gróf esz kö ze. Mi vel ál lí tó lag
ap já tól már nem kap pénzt, fo lya ma to san ide gen tá mo ga tás ra van utal va,
és könnyen meg nyer he tõ min den olyan fel adat ra, mely le he tõ vé te szi
szá má ra, hogy ka lan dor po li ti ká ját foly tas sa.”43 Emel lett, a nagy né met
esz me hí ve ként, Ammende ter ve ze tét az ál ta la örök ér vé nyû nek tar tott ér -
ték sor rend erõ sza kos fel bo rí tá sá nak lát ta. Az ugyan is sze rin te ne he zen
volt be le il leszt he tõ az „elõ ször a né met ér dek, az tán a sa ját ki sebb ség bol -
do gu lá sa, s vé gül eset leg a más ki sebb sé gek kel való együtt mû kö dés”
kon cep ci ó já ba.44

A né met ki sebb sé gek óva tos sá gá ban az is sze re pet ját szott, hogy ez ál -
tal ve szé lyez tet ve lát ták a Né met or szág ból ér ke zõ tit kos tá mo ga tá sok fo -
lyó sí tá sát. El ter jed tek ugyan is olyan hí rek, hogy a kül ügy mi nisz té ri um
fel ügyel te Deutsche Stiftung a kon fe ren ci án részt vevõ cso por tok tá mo -
ga tá sát be szün te ti, vagy leg alább is ide ig le ne sen szü ne tel te ti.45 Az a tény,
hogy Krahmer-Möllenberg el uta sí tot ta a kong resszus öt le tét, s hogy a né -
met kül döt tek út ját vé gül még is haj lan dó volt fi nan szí roz ni a Deutsche
Stiftungon ke resz tül, fel te he tõ en csak an nak volt kö szön he tõ, hogy nem
akar ta el ve szí te ni a for má ló dó szer ve zet né met tag jai fe lett gya ko rolt be -
fo lyá sát.46

A Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak jú li us 8-i var sói ülé sén Ammende
több nem ze ti ki sebb ség kép vi se lõ jé vel is ta lál ko zott. A kong resszu si
rész vé te li fel té te lek és a meg tár gya lan dó kér dé sek tisz tá zá sa so rán az
egy be gyûl tek há rom fon tos dön tést hoz tak: meg egyez tek ab ban, hogy ir -
re den ta kö ve te lé se ket meg fo gal ma zók nem ve het nek részt az ülé se ken, a
kép vi selt ki sebb ség nek a szer ve zett ség egy bi zo nyos fo kát el kell ér nie,
és az ülé se ken csak ál ta lá nos jog el vek és kér dé sek meg vi ta tá sá ra ke rül
sor, konk rét pa na szok kal nem fog lal koz nak.47 A ta lál ko zó szín he lyé ül
Gen fet je löl ték ki, az idõ pon tot pe dig szep tem ber re tûz ték ki. Ezen kí vül
egy vá lasz tott bi zott ság ra bíz ták, hogy a kö vet ke zõ, au gusz tus 25-i ülé sén 
dönt sön a kon fe ren ci á val kap cso la tos még füg gõ kér dé sek ben. Et tõl
kezd ve a né met kül ügy mi nisz té ri um nak már nem sok esé lye volt arra,
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hogy meg aka dá lyoz za az össze jö ve telt, azt azon ban min den kép pen el kí -
ván ta érni, hogy azt leg alább ne Genf ben, és ne szep tem ber ben, a Nép -
szö vet ség köz gyû lés ének idején tartsák.

Amíg Ammende a kü lön bö zõ nem ze ti ki sebb sé gek ve ze tõ i vel, va la mint
a Nép szö vet ség Tit kár sá gá nak ki sebb sé gi szek ci ó já val foly ta tott tár gya -
lá so kat, a Wilhelmstrasse il le té ke sei igye kez tek rá bír ni Paul Schiemannt,
a né met ki sebb sé gek telj ha tal mú meg bí zott ját, hogy az au gusz tu si drez -
dai össze jö ve te len kép vi sel je ál lás pont ju kat.48 Schiemann, aki nek te kin -
té lye a né met ki sebb sé gek kö ré ben eb ben az idõ ben meg kér dõ je lez he tet -
len volt, s aki él vez te Bruns bi zal mát is, erre elõ ze te sen ígé re tet is tett.
A drez dai meg be szé lés után azon ban kény te len volt kö zöl ni, hogy a
kong resszus he lye vál to zat la nul Genf ma rad, s mind össze az idõ pont ban
si ke rült némi ered ményt el ér nie, amennyi ben szep tem ber he lyett ok tó ber
14-ére tûz ték ki a nyi tó na pot.49 A kül ügy mi nisz té ri um ugyan még ez után
sem mon dott le a kong resszus meg buk ta tá sá ról, de va ló já ban már nem
so kat te he tett. An nál ke vés bé, mert idõ köz ben több né met ki sebb sé gi po -
li ti kus is a sze mé lyes rész vé tel mel lett dön tött. Így te hát az Auswärtiges
Amt köz vet le nül a kong resszus elõtt már csak a kül döt tek önmérsékle-
tében bíz ha tott. Mi vel azon ban az ese mé nyek rõl elsõ kéz bõl kí vánt ér te -
sül ni, ezért a gen fi né met kon zul fel kér te a Né met or szá gi Nép szö vet sé gi
Liga el nö két, Otto Junghannt, hogy kü lön je len tés ben szá mol jon be az
ülé sen tör tén tek rõl.50 Emel lett Stresemann meg bí zott ja ként az er dé lyi
szász szár ma zá sú Lutz Korodi is Genf be uta zott, hogy fi gye lem mel kí -
sér je az ese mé nye ket.51

3.3 BETHLEN ÉS A MAGYAR KISEBBSÉGEK

Ammende 1925 nya rán meg le he tõ sen ne héz hely zet be ke rült. Bár úgy
tûnt, kör uta zá sa ered ménnyel járt, a né met kül ügy mi nisz té ri um tá mo ga -
tá sá ra nem szá mít ha tott, és a né met ki sebb sé gi ve ze tõk egy ré sze is el zár -
kó zott kez de mé nye zé se elõl. Ilyen kö rül mé nyek kö zött ke res te fel au -
gusz tus 18-án a ma gyar mi nisz ter el nö köt, Beth len Ist vánt, aki nek po zi tív
hoz zá ál lá sa vé gül je len tõ sen hoz zá já rult ah hoz, hogy ter ve ne ke rül jön a
süllyesz tõ be.

A né met kül ügy mi nisz té ri um il le té kes mun ka tár sai kö ré ben a nyár vé -
gén már el ter jedt volt a né zet, hogy Ammende kez de mé nye zé se mö gött
va ló já ban Beth len áll, aki a bal ti né me tet esz köz ként fel hasz nál va igyek -
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szik a gen fi po li ti kai po ron don egy nagy pro pa gan da ér ték û bíró szer ve ze -
tet lét re hoz ni.52 Az Auswärtiges Amt mun ka tár sa i nak gya nú ja ugyan a
ma gyar mi nisz ter el nök kül po li ti kai kon cep ci ó já nak is me re té ben ért he tõ
volt, azon ban an nak meg ala po zott sá gát sem mi lyen for rás sem tá maszt ja
alá. Beth len egy sze rû en élt a kí nál ko zó le he tõ ség gel, s a több ol dal ról is
fe nye ge tett öt let mögé áll va min dent el kö ve tett azért, hogy a hasz nos nak
tar tott kez de mé nye zés ne szen ved jen ha jó tö rést.53 Erre több köz ve tett bi -
zo nyí ték is ren del ke zés re áll. Egy részt, Ammendének az Eu ró pai Né met
Nép cso port ok Szö vet sé gé nek 1922-es ala ku ló ülé sé re ké szí tett me mo -
ran du ma már tar tal maz ta az eu ró pai nem ze ti ki sebb sé gek össze fo gá sá -
nak gon do la tát. Az öt let te hát sem mi kép pen sem volt új ke le tû. Más részt,
még áp ri lis 10-én le vél ben for dult Ba ra nyai Zol tán hoz, a Nép szö vet ség
mel lett mû kö dõ ma gyar tit kár ság ügy vi võ jé hez, mely ben igye ke zett ki pu -
ha tol ni, va jon a ma gyar ki sebb sé gek haj lan dók len né nek-e részt ven ni egy
olyan kon fe ren ci án, mely nek alap el ve it mel lé kel ten meg küld te neki.54 Ha a 
Dísz tér vagy Beth len felé már eb ben az idõ ben is ki épí tett csa tor nái let tek 
vol na, úgy szin te biz tos, hogy ez a le vél egye ne sen Bu da pest re ér ke zik.
Vé gül Ammende egy 1933. áp ri lis 8-i, Khuen-Héderváry Sán dor nak írt
le ve lé ben utalt a Kong resszus meg ala pí tá sá nak kö rül mé nye i re és Beth len 
ab ban ját szott sze re pé re: „Is me re tes, hogy az eu ró pai nem ze ti sé gek front -
já nak egész meg ala pí tá sa an nak ide jén egy Beth len gróf fal való vé le -
mény cse re után in dult meg (a meg be szé lés a gróf bir to kán zaj lott).”55

Erre a meg be szé lés re azon ban 1925. au gusz tus 18-án ke rül sor, ami kor
a szer ve zõ mun ka már gõz erõ vel folyt. Ne he zen kép zel he tõ el, hogy
Ammende, aki eb ben a le ve lé ben min den rá be szé lõ ké pes ség ét lat ba vet -
ve a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um meg in gott bi zal má nak vissza szer zé sé re 
tö re ke dett, ne utalt vol na egy eset le ges ko ráb bi kap cso lat fel vé tel re –
amennyi ben lett vol na ilyen.

A fent em lí tett áp ri lis 10-i kel te zé sû le ve lé ben a né met ki sebb sé gek
tár gya lá sok ra fel ha tal ma zott kép vi se lõ je ként for dult Ba ra nya i hoz. Fel ha -
tal ma zá sa – ahogy ezt le ve lé ben meg is írta – a nem ze ti ki sebb sé gek ve ze -
tõ sze mé lyi sé ge i vel foly ta tan dó egyez te té sek re ter jedt ki. Ez azon ban
egy ál ta lán nem jo go sí tot ta fel kor má nyok kal foly ta tan dó esz me cse rék re.
Ammende sze mé lyi sé gé bõl kö vet ke zett azon ban, hogy a maga elé ki tû -
zött cé lok el éré se ér de ké ben nem so kat tö rõ dött azok kal a kor lá tok kal,
ame lye ket az õt meg bí zó szer ve zet elé ál lí tott. Nem zet kö zi ta pasz ta la tai
és hely is me re te alap ján gyor san fel mér het te, hogy a ma gyar ki sebb sé gek
a ma gyar kor mány elõ ze tes be le egye zé se nél kül sem mi lyen nem zet kö zi
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ak ci ó ban nem lesz nek haj lan dók részt ven ni.56 Mi köz ben te hát a ki sebb -
sé gek le het sé ges hoz zá ál lá sá ról lát szó lag Ba ra nyai ma gán vé le mény ét tu -
da kol ta, biz tos volt ben ne, hogy a dip lo ma ta ki ké ri a Dísz tér vé le mé -
nyét.57 Ez zel a lé pés sel Ammende egy ér tel mû en el ve tet te an nak még a
hal vány le he tõ sé gét is, hogy a maj da ni szer ve zet kor má nyok tól min den
te kin tet ben tel je sen füg get len, ál la mok fe let ti po li ti kát foly tas son. An nál
is könnyeb ben te het te ezt, mi vel Né met or szág ér de ke it hosszú tá von
maga sem kí ván ta fi gyel men kí vül hagy ni. Szá má ra az adott pil la nat ban 
az volt az el sõd le ges cél, hogy az elsõ kon fe ren cia mi nél rep re zen ta tí -
vabb le gyen, s eh hez fel tét le nül szük sé ge volt a ma gyar ki sebb sé gek
rész vé te lé re.

Ba ra nyai tá jé koz tat ta Ammende le ve lé rõl a ma gyar kül ügy mi nisz té -
ri u mot, az öt let tá mo ga tá sát min den kép pen meg fon to lan dó nak tart va.
A Nép szö vet ség ki sebb ség vé del mi garanciaejárásának jog sza bá lyi és
gya kor la ti hi á nyos sá ga it tö ké le te sen is me rõ ügy vi võ hely zet ér té ke lé sé -
ben ki emel te, hogy a terv meg va ló su lá sa nö vel het né a ki sebb sé gek nem -
zet kö zi po li ti kai sú lyát. Leg fõbb érve pe dig az volt, hogy a kon fe ren ci á -
ban csí rá já ban ben ne rej lik egy gen fi szék he lyû ál lan dó szer ve zet, s egy, a 
ki sebb sé gek hely ze tét fo lya ma to san fi gye lem mel kö ve tõ po li ti kai fo lyó -
irat vagy idõ sza ki ki ad vány le he tõ sé ge is.58

Ba ra nyai ér vei Bu da pes ten meg hall ga tás ra ta lál tak, s jú ni us 25-én kö -
zöl het te Ammendével, hogy érint ke zés be lé pett „bu da pes ti ba rá ta i val”, s
egyet ért a kon fe ren ci á ra vo nat ko zó elõ ter jesz tés sel.59 Egyút tal ar ról is tá -
jé koz tat ta, hogy a ma gyar ki sebb sé gek rész vé tel ének tu laj don kép pen
nincs aka dá lya, s vár ha tó, hogy azok a kö zel jö võ ben érint ke zés be lép nek
majd vele. Et tõl kezd ve Ammende már biz tos le he tett ab ban, hogy a ma -
gyar kül ügy mi nisz té ri um jó in du la tú fi gye lem mel kí sé ri kez de mé nye zé -
sét, s nem kell at tól tar ta nia, hogy a ma gyar kor mány és a tér ség ne gye dik
leg na gyobb lét szá mú ki sebb sé ge fe lõl olyan tá ma dá sok érik, mint az
Auswärtiges Amt és egyes né met ki sebb sé gek ré szé rõl.

A Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak jú li us 8-i ülé sén Ammende meg be -
szé lést foly ta tott né hány, a kong resszus öt le tét szim pá ti á val fo ga dó ve ze -
tõ vel. A ta lál ko zón Szüllõ Géza, az Or szá gos Ke resz tény szo ci a lis ta Párt
el nö ke is részt vett. Szüllõt az úgy ne ve zett „össze hí vó kon fe ren cia” tag -
já vá vá lasz tot ták, mely nek fel ada ta az volt, hogy au gusz tus 25-én Drez -
dá ban tisz táz za a még vi tás kér dé se ket, és meg szö ve gez ze a meg hí vót.
Schiemann au gusz tus 8-án tu dat ta vele a ta lál ko zó pon tos hely szí nét és
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idõ pont ját, õ azon ban az adott na pon nem tu dott el utaz ni Né met or szág -
ba.60 A ma gyar ki sebb sé gek kép vi se le tét ezért Ammende lát ta el.61

Beth len és Ammende 1925. au gusz tus 18-i ta lál ko zá sá nak meg szer ve -
zé sé rõl szin te sem mit sem tu dunk. Annyi min den eset re bi zo nyos nak lát -
szik, hogy Ammende elõ zõ leg tár gyalt Khuen-Héderváry Sán dor ral és
Ká nya Kál mán nal, a kül ügy mi nisz té ri um két kulcs fon tos sá gú sze mé lyi -
sé gé vel.62 Az inkei bir to kán ép pen sza bad sá gát töl tõ mi nisz ter el nök elég
fon tos nak ítél te meg a kér dést ah hoz, hogy haj lan dó le gyen fo gad ni a né met
új ság írót. A meg be szé lés rõl ugyan nem ma radt fel jegy zés, de a tár gya lás
leg fon to sabb ered mé nyei re konst ru ál ha tók a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um
ezt kö ve tõ lé pé se i bõl, va la mint Welczeck né met kö vet össze fog la ló já ból,
ame lyet Beth len tõl kért ki hall ga tá sá ról ké szí tett.

A nem zet kö zi ki sebb sé gi össze fo gás Ammende ál tal vá zolt gon do la ta
egy ér tel mû en el nyer te Beth len tet szé sét, s ki lá tás ba he lyez te, hogy a kül -
ügy mi nisz té ri um a ma gyar ki sebb sé gi pár tok fi gyel mét is fel hív ja a ren -
dez vény re. Emel lett ma gá ra vál lal ta a szep tem ber ben, Genf ben meg ren -
de zen dõ kong resszus szer ve zé si költ sé ge i nek egy ré szét is. Meg ígér te
Ammendének, hogy a kül ügy mi nisz té ri u mon ke resz tül 5000 már kát jut -
tat el neki.63 Ammende tá jé koz tat ta a mi nisz ter el nö köt ar ról is, hogy a né -
met kül ügy mi nisz té ri um el uta sít ja a gen fi ak ció öt le tét, mi vel egy részt at tól 
tart, hogy Né met or szág kez de mé nye zé sé nek tar ta nák, más részt el akar ja
ke rül ni az asszi mi lá ció elõ re ha la dott fo kán álló evan gé li kus mazúriai la -
kos ság len gyel nem ze ti ön tu dat ra éb re dé sét.64 Nem tud ni, hogy a köz lést
Ammende csu pán bi zal mas tá jé koz ta tás nak szán ta-e, vagy azt re mél te, az
in for má ció bir to ká ban Beth len eset leg ké pes lesz le sze rel ni az Auswärtiges 
Amt fenn tar tá sa it.

A né met kö vet már a kö vet ke zõ na pon je len tet te Ber lin nek, hogy a mi -
nisz ter el nök tá mo ga tan dó nak tart ja a gen fi kong resszus öt le tét, és sze mé -
lye sen arra kéri a né met kül ügy mi nisz té ri u mot, hogy a ma gyar kor mány -
hoz ha son ló an tá mo gas sa a nem zet kö zi össze fo gás gon do la tát.65 Emich
ber li ni ma gyar kö vet pe dig 20-án sze mé lye sen ke res te fel Soehring tit kos
ta ná csost, hogy meg tu da kol ja, va ló ban az Ammende ál tal kö zölt in do kok 
tart ják-e vissza a né met kül ügyi ve ze tést a kong resszus tá mo ga tá sá tól.66

A kö vet csak más nap ka pott hi va ta los vá laszt. Ek kor in for mál ták, hogy
Ammende „fel ha tal ma zás és meg fe le lõ tá jé ko zott ság nél kül nyi lat ko zott
a né met kor mány ál lás pont já ról és in do ka i ról.”67 Bár hang sú lyoz ták,
hogy a kül ügy mi nisz té ri um nak nincs be fo lyá sa az ese mé nyek re, a hely -
szín és az idõ pont ki vá lasz tá sát Ber lin ki fe je zet ten sze ren csét len nek
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tart ja. Egye bek ben pe dig fenn tar tá sa it fo gal maz ta meg az eu ró pai ki sebb sé -
gek „blokk sze rû” tö mö rü lé sé vel kap cso lat ban, s egy ilyen jel le gû kong -
resszust el sõ sor ban csak mint vég sõ eset ben fel hasz ná lan dó esz közt tart
ér té kes nek. A vi szo nyok te hát kezd tek ki kris tá lyo sod ni: a né met kül ügy -
mi nisz té ri um egy re in kább biz tos le he tett ab ban, hogy Beth len min dent el 
fog kö vet ni a kon fe ren cia meg va ló sí tá sa ér de ké ben, a ma gyar kül ügy mi -
nisz té ri um pe dig egy re ke vés bé re mény ked he tett ab ban, hogy a né met
fél lel ak tí van együtt mû köd ve, egy, a ta lál ko zó je len tõ sé gén túl mu ta tó
együtt mû kö dést tud jon ki ala kí ta ni a ki sebb sé gek nem zet kö zi ak ti vi tá sá -
nak ko or di ná lá sá ban.

A ki sebb sé gi össze fo gás gon do la ta va ló já ban il lesz ke dett Beth len Né -
met or szág gal kap cso la tos hosszú távú kül po li ti kai tö rek vé se i be. A mi -
nisz ter el nök, aki gya kor la ti lag a kül po li ti ka irá nyí tá sát is fel ügyel te, evi -
den ci á nak tar tot ta, hogy Ma gyar or szág nak le he tõ ség sze rint mi nél jobb
együtt mû kö dést kell ki ala kí ta nia Né met or szág gal, ha a re ví zió kér dé sé -
ben, il let ve rö vid tá von a ki sebb sé gek hely ze té ben ked ve zõ vál to zást akar 
el ér ni.68 Beth len már 1923-ban igye ke zett Stresemannt a né met–ma gyar
együtt mû kö dés szük sé ges sé gé nek gon do la tá ra rá han gol ni. A pró bál ko -
zás azon ban nem járt ered ménnyel, mi vel a né met kül ügy mi nisz ter nem
tar tot ta idõ sze rû nek a há bo rús ve re sé get szen ve dett két or szág szo ro sabb
ko ope rá ci ó ját.69 A né met kül po li ti ka Ma gyar or szág gal kap cso la tos vissza -
fo gott sá gá nak egyik oka az volt, hogy Né met or szág sze mé ben a ré gió je -
len tõ sé ge a nyu ga ti és a ke le ti po li ti ka pri má tu sa mi att hosszú idõ re le -
ér té ke lõ dött. A kis ál la mok kal igye ke zett ugyan mi nél jobb gaz da sá gi
kap cso la to kat ki épí te ni, de az ak tí vabb, de monst ra tív ele me ket fel vo nul -
ta tó kül po li ti ká tól tar tóz ko dott. Rá adá sul Ma gyar or szág sem gaz da sá gi -
lag, sem po li ti ka i lag nem szá mí tott ez idõ tájt ki emel ten fon tos ál lam nak
a tér ség ben. Az Auswärtiges Amt ve ze tõ mun ka tár sa i nak kö ré ben a ma -
gyar re ví zi ós tö rek vé sek egy ál ta lán nem vál tot tak ki lel ke se dést, hi szen
or szá guk a ré gió nyu gal má ban volt ér de kelt.70 A né met kül ügy mi nisz té ri -
um nak ez a hely zet ér té ke lé se a weimari idõ szak ban mind vé gig axi ó ma
ma radt, s Beth len nek lé nye gé ben ké sõbb sem si ke rült Stresemannt eb bõl
az alap ál lás ból el moz dí ta nia.

A ma gyar mi nisz ter el nök Ammende ter vét Né met or szág Nép szö vet -
ség be való be lé pé sé vel össze füg gés ben kü lö nö sen ér té kes nek lát ta. Azt
igye ke zett ugyan is el ér ni, hogy a két or szág a nép szö vet sé gi ki sebb ség -
vé de lem kér dé sé ben össze han gol tan jár jon el. Erre a tö rek vé sé re kü lön
ki tért a Welczeckkel foly ta tott, au gusz tus 27-i meg be szé lé sén is. „Beth -
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len, aki min den adó dó al ka lom mal utal egy egy sé ges, ki fe lé ma gá tól ér te -
tõ dõ en le he tõ leg lep le zen dõ po li ti kai mun ka terv meg al ko tá sá nak szük sé -
ges sé gé re, mely ben Ma gyar or szág és Né met or szág meg fe le lõ mó don
fel osz ta ná a sze re pe ket egy más közt, úgy gon dol ja, hogy ép pen a ha té -
kony ki sebb ség vé de lem el éré sé nek mind ket tõnk szá má ra oly fon tos kér -
dé sé ben – fõ leg a bé ke szer zõ dé sek kö vet kez té ben el vesz tett te rü le te ken – 
kü lö nö sen ked ve zõ le he tõ ség kí nál ko zik a kö zös tak ti kai együtt mû kö -
dés re.”71 A mi nisz ter el nök a Kong resszust egy ki sebb sé gi új ság gal ren -
del ke zõ ha té kony pro pa gan da esz köz nek vi zi o nál ta, amely arra hi va tott,
hogy a nyil vá nos ság ere jé re épít ve Né met or szág és Ma gyar or szág ki sebb -
ség vé de lem te rü le tén meg va ló sí tan dó együtt mû kö dé sét tá mo gas sa.72

Welczeck, aki a tér ség ben ál lo má so zó né met kö ve tek kö zül azok közé
tar to zott, akik egy ér tel mû en ká ros nak tar tot ták a gen fi kon fe ren cia öt le -
tét, nyíl tan be szélt Beth len nel a kül ügyi hi va tal ag gá lya i ról – ter mé sze te -
sen a bel po li ti kai jel le gû fenn tar tá so kat nem érint ve. Emel lett igye ke zett
Ammende sze mé lyé nek de za vu á lá sá val Beth len bi zal mát is meg in gat ni.
Az új ság írót a né met kül ügy mi nisz té ri um szá má ra el fo gad ha tat lan ka lan -
dor ként jel le mez te, s sze mé lyét a kong resszus sal szem be ni leg fõbb né -
met fenn tar tás for rá sá nak je löl te meg. Ez zel si ke rült is meg lep nie a mi -
nisz ter el nö köt, aki mind ed dig fel te he tõ en nem tud ta, hogy ilyen mély
bi zal mi vál ság ala kult ki a fõ szer ve zõ és a ber li ni mi nisz te ri á lis bü rok -
rá cia kö zött. Ez után azon ban õ lep te meg a né met kö ve tet, ami kor kö -
zöl te vele, hogy ez eset ben Ammende sze mé lye min den bi zonnyal pó -
tol ha tó lesz egy má sik né met ki sebb sé gi po li ti kus sal, eset leg egy er dé lyi
szásszal. Beth len szá má ra ugyan is nyil ván va ló an nem a sze mély volt a
fon tos, ha nem maga az ügy, s haj lan dó lett vol na gon dol ko dás nél kül ál -
doz ni az egyéb ként ön ma gá ban fel te he tõ en nem túl je len tõs nek tar tott
Ammendét.

A ki hall ga tá son el hang zot tak ból Welczeck azt a kö vet kez te tést von ta
le, hogy Beth len el szán ta ma gát a gen fi ak ció be in dí tá sá nak tá mo ga tá sá -
ra, le he tõ ség sze rint Né met or szág gal, de szük ség ese tén nél kü le is. Bár
to vább ra is fenn tar tot ta ál lás pont ját, hogy Ber lin nek tá vol kell tar ta nia
ma gát a szer vez ke dés tõl, fe let te sei fi gyel mét szük sé ges nek tar tot ta fel -
hív ni két ag gasz tó kö rül mény re. Egy részt arra, hogy Né met or szág me re -
ven el uta sí tó ál lás pont ja eset leg hát rá nyo san érint he ti a né met–ma gyar
kap cso la to kat, s ezen be lül a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség hely ze té nek 
ja ví tá sa ér de ké ben ki fej tett né met erõ fe szí té se ket. Más részt tar tott tõle,
hogy Beth len min den kép pen meg ren dez te ti a kong resszust, s ezen eset -
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leg a né met ki sebb sé gek is részt vesz nek, akár Né met or szág rosszal lá sa
el le né re is.73

Beth len a né met kö vet meg gyõ zé se ér de ké ben el sõ sor ban az Ammende-
terv nem zet kö zi össze füg gé se i nek ki dom bo rí tá sá ra kon cent rált. Jog gal
fel té te lez he tõ azon ban, hogy az el sõd le ges nek te kin tett cél mel lett már
ek kor szá mí tás ba vet te az ál la mok fe let ti ki sebb sé gi együtt mû kö dés má -
sik, Ma gyar or szág szá má ra leg alább ek ko ra je len tõ sé gû, bár a re a li tá so -
kat te kint ve két ség kí vül eset le ges ho za dé kát. Bu da pest ugyan is sze ret te
vol na, ha a terv meg va ló su lá sa az utód ál lam ok né met és ma gyar ki sebb -
sé ge it hoz zá se gí ti ah hoz, hogy tak ti kai és stra té gi ai lé pé se i ket össze han -
gol ják. Egy ilyen együtt mû kö dés a ma gyar ki sebb sé gek po zí ci ó já nak meg -
erõ sö dé sét, s ez zel pár hu za mo san az érin tett ál la mok homogenizációs
tö rek vé se i nek gyen gí té sét cé loz ta vol na. Welczeck azon ban nem ha gyott
két sé get afe lõl, hogy ez egy elõ re csak vágy álom nak te kint he tõ. Né met or -
szág el uta sí tó ál lás pont ját ugyan is töb bek kö zött az zal in do kol ta, hogy a
né met ki sebb sé gek hely ze té ben az el múlt idõ ben po zi tív vál to zá sok tör -
tén tek az utód ál lam ok ban, s ezért azok nak a jö võ ben is min dent el kell
kö vet ni ük az adott szi tu á ció to váb bi ja ví tá sára.

Bár a né met kö vet Beth len nel foly ta tott meg be szé lé sé bõl azt szûr te le,
hogy a mi nisz ter el nök min den kép pen tá mo gat ni fog ja Ammende ter vét,
a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um ban va ló já ban bi zony ta lan ság ural ko dott a
kér dést il le tõ en, igaz csak pár na pig. Ezt az okoz ta, hogy Ammende elõ -
zõ leg ar ról tá jé koz tat ta Khuen-Héderváry Sán dort, hogy a kong resszust
csak ak kor hív ja össze, ha si ke rül meg sze rez nie a né met kül ügyi il le té ke sek
be le egye zé sét. Welczeck köz lé se és a ber li ni ma gyar kö vet je len té se azon -
ban egy be hang zó an ar ról ta nús ko dott, hogy Ber lin nem he lyes li a gen fi ak ci -
ót. Ammende vi szont au gusz tus 27-én ar ról ér te sí tet te Khuen-Héderváryt,
hogy a drez dai meg be szé lés ered mé nye ként a nem zet kö zi ta lál ko zót min -
den kép pen meg tart ják, még hoz zá Genf ben, de csak ok tó ber 14–16-án,
mi vel Schiemann kény szer hely zet ben lé vén nem fo gad hat ta el a szep -
tem be ri idõ pon tot.74 A ma gyar il le té ke sek nem tud tak mit kez de ni ez zel
az el lent mon dás sal, ezért uta sí tot ták a ber li ni kö ve tet, hogy tisz táz za a
hely ze tet.75 A be ígért összeg fo lyó sí tá sát pe dig a kért fel vi lá go sí tá sok tól
tet ték füg gõ vé. Emich be szélt Ammendével, de fel ke res te a né met kül -
ügy mi nisz té ri u mot is, ahol meg erõ sí tet ték, hogy Drez dá ban a ki sebb sé -
gek va ló ban Genf és egy ok tó be ri idõ pont mel lett dön töt tek.76 Et tõl kezd -
ve a kül ügy mi nisz té ri um még meg lé võ fenn tar tá sai el osz lot tak, hisz'
min den jel arra utalt, hogy az Auswärtiges Amt jobb hí ján be le nyu go dott
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a hely zet be, s a né met ki sebb sé gek is meg fog nak je len ni a kong resszu -
son.77 Ezért az tán Ká nya a szep tem ber 7-i fu tár pos tá val 5000 már ká nak
meg fe le lõ dol lárt kül dött a ber li ni kö vet ség re az zal az uta sí tás sal, hogy
azt ad ják át Ammendének.

A kül ügy mi nisz té ri um ter mé sze te sen hang súlyt fek te tett arra, hogy a
ma gyar ki sebb sé gek is el küld jék bi zal mi em be re i ket Svájc ba. A cseh -
szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi ve ze tõk kö zül Szüllõ és Flachbarth a Nép -
szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak ülé se i rõl már is mer te Ammendét. A jú li us
8-i var sói kon fe ren cia óta pe dig biz to san kap cso lat ban áll tak egy más sal.
Az õ ese tük ben nem is volt szük ség a kül ügy mi nisz té ri um köz ve tí té sé -
re. Amíg a ro má ni ai ma gyar ki sebb ség po li ti kai ve ze tõ it sem kel lett a
rész vé tel szük sé ges sé gé rõl gyõz köd ni, a ju go szlá vi ai Ma gyar Pár tot
már csak nyo más gya kor lás sal le he tett rá bír ni arra, hogy kép vi se lõ ket
küld jön Genf be.

Ammende kör uta zá sa so rán már jú ni us elsõ fe lé ben ta lál ko zott a Ma -
gyar Párt né hány kép vi se lõ jé vel Ko lozs vá ron.78 In for mál ta õket ter vé rõl,
s ar ról, hogy öt le tét tá mo gat ja a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság ve ze tõ po li ti -
ku sa, Szüllõ Géza is. Az Or szá gos Ma gyar Párt te hát már nyár ele jén tu -
dott a ké szü lõ ren dez vény rõl. Ugron Ist ván fel is kér te Ba logh Arthur
nyu gal ma zott egye te mi ta nárt és Jakabffy Ele mért, a párt be fo lyá sos po li -
ti ku sát, hogy ha a kon fe ren cia tény leg össze ül, kép vi sel jék a ro má ni ai
ma gyar ság po li ti kai szer ve ze tét. Jakabffy két fel té tel hez kö töt te rész vé -
tel ét: meg akart gyõ zõd ni ar ról, hogy „Ammende nem bol se vi ki pén ze -
ken mû kö dik”, s biz tos akart len ni ab ban, hogy a szá szo kat is ve ze tõ po li -
ti ku sok kép vi se lik majd. 79 Mi kor mind két kér dés re meg nyug ta tó vá laszt
ka pott, igent mon dott.80 A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um azért biz tos, ami
biz tos ala pon gen fi kép vi se le tén ke resz tül ér te sí tet te az épp ott tar tóz ko dó 
Ugront, hogy ve gye fel a kap cso la tot Ammendével.81 A ta lál ko zó lét re is
jött, s Ammende fel kér te a ma gyar párt el nö két, hogy fo gad ja el a kong -
resszus egyik al el nö ki tisz tét.82 Ugron ezt el há rí tot ta, s in kább Szüllõt ja -
va sol ta erre a poszt ra. „Ugron úr azért uta sí tot ta el ma gá tól a rá esett vá -
lasz tást, mert gen fi ta pasz ta la tai alap ján nem tart ja cél sze rû nek, hogy a
ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gek hat ha tó sabb vé del mé re kez de mé nye zett
ezen újabb kí sér le te zés nél túl sá go san elõ tér be lép jen, mi e lõtt az össze ülõ
kong resszus po li ti kai és mo rá lis sú lya, össze té te le és vi szo nya a Nép szö -
vet ség hez nem tisz tá zó dik”.83 A ma gyar po li ti kus te hát, ami sze mé lyét,
mint az OMP leg fõbb ex po nen sét il le ti, vá ra ko zó ál lás pont ra he lyez ke -
dett. Arra azon ban igye ke zett rá be szél ni Ammendét, hogy az ülé se ken
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csak a kis ha tal mak és min de nek elõtt az utód ál lam ok ki sebb sé gei ve gye -
nek részt. A nagy ha tal mak ki sebb sé ge i nek meg hí vá sát hi bás dön tés nek
tar tot ta. 84 In do ka i ra a je len tés nem tért ki, de nyil ván va ló an at tól tar tott,
hogy a nem zet kö zi po li ti kai élet re meg ha tá ro zó be fo lyás sal ren del ke zõ
ál la mok eb ben az eset ben szem be for dul hat ná nak a kez de mé nye zés sel,
ami nem csak az ülés nem zet kö zi vissz hang já ra nyom ná rá bé lye gét, ha -
nem eset leg ked ve zõt len nép szö vet sé gi kö vet kez mé nyek kel is jár hat na.

A ro má ni ai ma gya rok rész vé tel ében te hát Ammende biz tos le he tett.
Igye ke zett azon ban a kong resszust le he tõ leg min den ol dal ról le vé de ni,
mi vel ál lí tó lag in for má ci ó kat ka pott ar ról, hogy a ro mán kor mány nem
szán dé ko zik ki en ged ni a ki sebb sé gi ve ze tõ ket. Ki hall ga tást kért ezért a
Genf ben tar tóz ko dó Duca kül ügy mi nisz ter tõl, és meg mu tat ta neki a
kong resszus hi va ta los meg hí vó ját, va la mint az elõ ké szí tett, el fo ga dás ra
váró ha tá ro za tok szö ve gét. Ezek után Duca – Ammende be szá mo ló ja
sze rint – be le egye zé sét adta a de le gál tak ki uta zá sá hoz.85

A ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb ség ese té ben a kül ügy mi nisz té ri um már
egy ál ta lán nem le he tett biz tos ab ban, hogy a Ma gyar Párt ve ze tõ it rá tud ja 
bír ni kép vi se lõi el kül dé sé re. A po li ti kai ve ze tõk ugyan is eb ben az or -
szág ban a re tor zi ók tól való fé le lem mi att ke rül tek min den olyan lé pést,
amellyel ma guk ra von hat ták a kor mány ha rag ját. A Dísz tér ezért a ma -
gyar kö ve te ket ere de ti leg az zal a ge ne rá lis uta sí tás sal lát ta el, hogy ke rül -
jék a ma gyar ve ze tõ sze mé lyi sé gek kel való köz vet len érint ke zést, hogy
azok nak eb bõl sem mi lyen hát rá nya ne szár maz has son.86 Az ügy fon tos sá -
gá ra való te kin tet tel azon ban a kül ügy mi nisz té ri um uta sí tot ta Wodianer
An dor ide ig le nes ügy vi võt, hogy ve gye fel a kap cso la tot a Ma gyar Párt
meg bíz ha tó tag ja i val, s tá jé koz tas sa õket Bu da pest Ammendével kap cso la -
tos ál lás pont já ról. Wodianer meg bí zott já nak nem si ke rült ta lál koz nia
egyet len ve ze tõ sze mé lyi ség gel sem, mi vel azok nem vol tak haj lan dók
ki ten ni ma gu kat a kö vet ség gel való érint ke zés ve szé lyé nek. Így jobb hí -
ján Fáth Fe renc apát plé bá nos sal, a Délbácska ala pí tó szer kesz tõ jé vel be -
szél te meg a kér dést.87 Fáth azon ban nem tar to zott a Ma gyar Párt ve ze tõ -
sé gé hez, ezért Bu da pest nem tar tot ta kí vá na tos nak, hogy a szer ve zés ben
részt ve gyen,88 és egyút tal ha tá ro zott han gú fi gyel mez te tést kül dött a ma -
gyar po li ti ku sok nak: „Ké rem, szí ves ked jék a vaj da sá gi ve ze tõ ma gyar
kö rök kel szem ben be lá tá sa sze rint al ka lom ad tán ki fe je zés re jut tat ni,
hogy te kin tet tel arra, hogy ki sebb sé gi jo gai meg vé dé sé re kí nál ko zó al kal -
ma kat ál do zat kész ség hi á nyá ból ek ként el mu laszt ják, csak ma guk ra ves -
se nek, ha jo ga i kat ér vé nye sü lés re jut tat ni nem lesz nek ké pe sek, sõt a jö -
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võ ben a szerb kor mány nak és kö rök nek me rész sé ge ve lük szem ben csak
nö ve ked ni fog.”89

Szep tem ber vé gén még min dig úgy tûnt, hogy a ma gyar ki sebb ség
meg bí zá sá ból sen ki sem fog Genf be utaz ni, pe dig Stefan Kraft, a ju go -
szlá vi ai né met párt ve ze tõ je a né met par la men ti klub tit ká ra út ján kü lön
meg ke res te Várady Im rét Nagybecskereken, hogy rá bír ja a rész vé tel re.90

Vé gül a ha tár nap elõtt pár nap pal a kö vet ség eré lye sebb fel lé pé sé nek
ered mé nye ként meg szü le tett a po zi tív dön tés: a párt bá ná ti ve ze tõ je,
Várady Imre ugyan egyéb ha laszt ha tat lan te en dõ i re hi vat koz va ki men tet -
te ma gát, de a bács kai cso port vé gül hosszas vita után úgy dön tött, hogy
Deák Leót el kül di a kong resszus ra.91 He zi tá lá suk egyik fõ oka az volt,
hogy a ma gyar párt ép pen vá lasz tá si pak tum ra ké szült a Ra di ká lis Párt tal, 
s az együtt mû kö dést nem szí ve sen tet ték koc ká ra. A kül ügy mi nisz té ri um
azon nal tá jé koz tat ta Ba ra nya it Genf ben, hogy a ju go szlá vi ai ma gyar ki -
sebb sé get a zombori ügy véd fog ja kép vi sel ni, aki ugyan „a párt nak nem
pro mi nens tag ja”, de ami fon tos, „fel tét le nül meg bíz ha tó”.92

A ma gyar ki sebb sé gek kép vi se le te te hát meg ol dó dott. Volt azon ban a
ter ve zett nem zet kö zi együtt mû kö dés nek egy má sik as pek tu sa is, amellyel
a ma gyar kor mány nak fel tét le nül szá mol nia kel lett. Ez pe dig a ma gyar or -
szá gi né met ki sebb ség kong resszu son való rész vé tel ének a kér dé se volt.
Ba ra nyai idé zett jú ni u si le ve lé ben, amely ben az Ammende-terv Ma gyar -
or szág és a ma gyar ki sebb sé gek szá má ra elõ nyös vol tát hang sú lyoz ta,
kü lön fel hív ta a fi gyel met erre az össze füg gés re. A dip lo ma ta tisz tá ban
volt az zal, hogy a ma gyar kor mány szá má ra kel le met len hely zet áll na elõ
ab ban az eset ben, ha a ha tá ron túli ma gyar ki sebb sé gi szer ve ze tek el kül -
de nék kép vi se lõ i ket a kong resszus ra, vi szont a leg na gyobb ma gyar or -
szá gi nem ze ti ki sebb ség rep re zen tá ci ó ja nem va ló sul na meg. Ja vas la ta
egyút tal ar ról is árul ko dik, hogy a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um eb ben a
kér dés ben is kez det tõl fog va a ren dez vény instrumentalizálására tö re ke -
dett: olyan lo já lis po li ti ku sok ki uta zá sá nak tá mo ga tá sát ja va sol ta ugyan is,
akik szük ség ese tén ké szek a ma gyar ki sebb ség po li ti ka vé del mé re kel ni.93

Az ag go da lom nem volt tel je sen alap ta lan, ugyan is a ma gyar ki sebb -
ség po li ti kát a né met or szá gi, va la mint a szom széd ál la mok be li né met saj tó
már rég óta ke mé nyen os to roz ta. Rá adá sul a kér dés a két or szág dip lo má ci -
ai kap cso la ta i ban is ál lan dó an na pi ren den volt. A ki sebb sé gi ok ta tás ról
szó ló tör vényt ugyan a ma gyar par la ment 1923-ban el fo gad ta, de ez – fõ -
leg a köz igaz ga tás és az egy há zak ne ga tív hoz zá ál lá sa mi att – va ló já ban
nem já rult hoz zá egy önál ló, né met tan nyel vû is ko la há ló zat ki ala ku lá sá -
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hoz.94 Rá adá sul a né met ki sebb ség nek 1922 után nem volt önál ló po li ti kai 
párt ja sem, s az MNNE is csak 1924-ben ala kul ha tott meg.95 Az ez utób bi
fej le mény fö lött ér zett né met örö möt azon ban be ár nyé kol ta, hogy az
egye sü let ve ze tõ sé gé nek lo ja li tá sát a kor mány hoz zá hû em be rek ve ze tõ
po zí ci ó ba való jut ta tá sá val igye ke zett biz to sí ta ni.96

A ki sebb ség ve ze tõ sze mé lyi sé gei vi szont – el sõ sor ban Jakob Bleyer
és Guido Gündisch – már a hú szas évek ele jén fel vet ték a kap cso la tot a
né met kor má nyok kal an nak ér de ké ben, hogy azok a ma gyar kor mányt
bír ják rá ki sebb ség po li ti ká já nak meg vál toz ta tá sá ra.97 Emel lett érint ke -
zés be lép tek a szom széd ál la mok ban élõ né met ve ze tõk kel is, saj tó tá mo -
ga tást kér ve tõ lük.98

Ammende au gusz tus vé gén, szep tem ber ele jén még ar ról ér te sí tet te
Khuen-Héderváryt, hogy a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség ve ze tõi a né -
met hi va ta los kö rök nek a moz ga lom ba való be le egye zé sé tõl te szik füg -
gõ vé rész vé te lü ket.99 Nem le het tud ni, hogy ezt va ló ban ko mo lyan gon -
dol ták-e, vagy hoz zá ál lá suk csak ké sõbb vál to zott meg, s ugyan csak
kér dé ses, va jon vég sõ dön té sük ben mek ko ra sze re pet ját szott az a tény,
hogy Beth len tel jes mell szé les ség gel ki állt a kong resszus ter ve mel lett.
Az min den eset re biz tos, hogy a nagy pub li ci tás sal ke cseg te tõ ese mé nyen
való meg je le nés hez vég sõ so ron ne kik is ér de kük fû zõ dött. Re mél he tõ
volt ugyan is, hogy egy részt a nem zet kö zi fi gye lem, más részt a ma gyar és
a né met ki sebb sé gek eset le ges együtt mû kö dé se ál lás pont já nak fe lül vizs -
gá lá sá ra kész tet he ti a ma gyar kor mányt, s vég re va ló ban el kö te le zi ma gát 
a né met ség kul tu rá lis és ok ta tá si igé nye i nek ki elé gí té se mel lett. Min den -
eset re ok tó ber 1-jén Gündisch ar ról ér te sí tet te a bu da pes ti né met kö ve tet,
hogy õk is el kül dik kép vi se lõ jü ket Genf be.100

Mi köz ben a de le gál tak már az útra ké szü lõd tek, Ammendére – az ülé -
sek tech ni kai hát te ré nek biz to sí tá sa mel lett – még két fon tos fel adat várt.
A Nép szö vet ség Tit kár sá gá nak ki sebb sé gi szek ci ó já ban dol go zó hi va tal -
no kok kal már a nyár fo lya mán fel vet te a kap cso la tot, és igye ke zett el osz -
lat ni az össze jö ve tel lel kap cso la tos fenn tar tá sa i kat.101 Tö rek vé se azon ban 
nem járt si ker rel. Az osz tály ve ze tõ je és mun ka tár sai is tá vol ság tar tás sal
ke zel ték az ügyet. Nem si ke rült õket meg gyõz ni ar ról, hogy a ren dez vény 
va ló já ban egy faj ta tu do má nyos ta nács ko zás lesz, s nem irá nyul sem a
Nép szö vet ség, sem an nak tag ál la mai el len. Bár nem si ke rült a Tit kár ság
tá mo ga tá sá nak meg szer zé se, de még a jó in du la tú sem le ges ség biz to sí tá sa 
sem, Ammende meg hív ta a ren dez vény re a szek ció ve ze tõ jét, sõt ma gát a
fõ tit kárt, Sir Eric Drummondot is.102
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Leg alább ilyen fon tos fel adat volt azon ban, hogy a saj tó kép vi se lõi idõ -
ben tu do mást sze rez ze nek a kong resszus ról. A ve ze tõ sváj ci la pok már
szep tem ber ben kö zöl tek cik ke ket a ter ve zett össze jö ve tel rõl.103 Min den nél
fon to sabb volt azon ban, hogy az ülé sek rõl mi nél több lap szá mol jon be, s
le he tõ leg ne csak sváj ci új ság írók je len je nek meg az ese mé nyen, ha nem a
kül föl di la pok Svájc ba akk re di tált tu dó sí tói is. Ammende ezért köz vet le nül 
a kong resszus elõtt Locarnóba uta zott, ahol az ép pen zaj ló tör té nel mi je len -
tõ sé gû tár gya lá sok mi att szin te min den je len tõs eu ró pai lap kép vi sel tet te
ma gát.104 Kol lé gá it igye ke zett meg gyõz ni a gen fi ren dez vény je len tõ sé gé rõl, 
s el ér ni, hogy kö zü lük mi nél töb ben ad ja nak hírt új ság ja ik ha sáb ja in a szer -
ve zett ki sebb sé gek nem zet kö zi össze fo gá sá nak meg va ló su lá sá ról.

A hó na po kig tar tó szer ve zõ mun ka te hát vég sõ fá zi sá hoz ér ke zett. Már
csak az ér de mi mun ka volt hát ra. Az azon ban el dõlt, hogy az eu ró pai
nem ze ti ki sebb sé gek je len tõs ré sze el kül di kép vi se lõ it a há rom na pos ren -
dez vény re. Ha a nép szö vet sé gi bü rok rá cia szim pá ti á ját nem is si ke rült
meg sze rez ni, re mél he tõ volt, hogy az eu ró pai ál la mok nyil vá nos sá ga ér -
te sül ni fog az ese mény rõl. A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um te hát nagy vá -
ra ko zás sal te kint he tett az össze jö ve tel elé.

3.4 AZ ELSÕ KONGRESSZUS ÉS A MAGYAR KÜLDÖTTEK

A ki uta zó ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok az utód ál lam ok ma gyar sá gá nak 
kép vi se le té ben je len tek meg Genf ben. Va ló já ban fel sem ve tõ dött, hogy a 
részt ve võk ki vá lasz tá sá ban bár mi fé le de mok ra ti kus dön tés ho za ta li me -
cha niz mus ér vé nye sül jön, és ne a ma gyar pár tok nak, il let ve azok meg ha -
tá ro zó sze mé lyi sé ge i nek sza va le gyen a dön tõ. An nál is in kább így volt
ez, mi vel a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um min den kép pen a ma gyar kor mány
bi zal mát él ve zõ po li ti kai erõk és po li ti ku sok rész vé tel ét szor gal maz ta.105

A ma gyar kül döt tek nem együtt utaz tak Svájc ba. Jakabffy Elem ér és
Ba logh Arthur, va la mint Flachbarth Ernõ már ok tó ber 12-én meg ér ke zett 
Genf be, míg Szüllõ Géza és Deák Leó csak más nap.106 Ba ra nyai ter mé -
sze te sen tu dott ér ke zé sük rõl, s rög tön fel is vet te ve lük a kap cso la tot.
Egye dül De á kot nem is mer te kö zü lük sze mé lye sen. Az alatt a pár nap
alatt, amit Genf ben töl töt tek, több ször is ta lál ko zott ve lük, s en nek kö -
szön he tõ en elsõ kéz bõl ér te sül he tett az ülé se ken tör tén tek rõl. Meg hív ta
õket ebéd re, és részt vett a 16-án dél után tar tott kü lön meg be szé lé sü kön
is.107 A tri a no ni bé ke szer zõ dés alá írá sa óta ál lí tó lag ez volt az elsõ olyan
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ta lál ko zó, ame lyen mind há rom ma gyar ki sebb ség kép vi sel tet te ma gát, s
ez csak to vább nö vel te a kül döt tek és Ba ra nyai sze mé ben a kong resszus
je len tõ sé gét.108 Flachbarth Jakabffy lap já nak, a Ma gyar Ki sebb ség nek
má jus 1-jei szá má ban már fel pa na szol ta egy szer, hogy a né met ki sebb sé -
gek kel szem ben az utód ál lam ok ma gyar ki sebb sé gei ed dig még nem ala kí -
tot ták meg ál la mok fe let ti szer ve ze tü ket.109 E hi ány ide ig le nes át hi da lá sá ra
16-i ta nács ko zá su kon meg egyez tek ab ban, hogy a Ma gyar Ki sebb sé get ál -
ta lá nos ma gyar ki sebb ség po li ti kai fo lyó irat tá fej lesz tik, s Flachbarth, va -
la mint Deák is ígé re tet tett arra, hogy a la pot rend sze re sen el lát ja sa ját ki -
sebb sé ge sor sá val fog lal ko zó cik kek kel.110

Ba ra nyai te vé keny sé ge azon ban nem me rült ki a ma gyar kép vi se lõk -
kel való kap cso lat tar tás ban és az in for má ci ók be gyûj té sé ben. A ma gyar
dip lo ma ta fel ada ta volt az is, hogy a kong resszu son tör tén tek rõl a ma -
gyar or szá gi új ság ol va sók is ér te sül je nek. Ezért nap já ban két szer táv ira tot 
kül dött az MTI-nek, mely nek hír adá sa it az tán a ve ze tõ ma gyar na pi lap ok
is át vet ték. Emel lett igye ke zett a ki sebb sé gek ér de ké ben lob biz ni. 17-én
dél ben Szüllõt és Flachbarthot egy ebéd ke re té ben össze hoz ta a Tit kár ság 
ki sebb sé gi szek ci ó já nak mun ka tár sá val, Pablo Azcáratéval.111 A cseh -
szlo vá ki ai ma gyar ság ugyan is egy pe tí ci ót jut ta tott el a Nép szö vet ség hez, 
amely ben az ál lam pol gár sá gi kér dés sza bá lyo zá sá nak visszás sá ga i ra hív -
ta fel a fi gyel met.112 Azcárate tá jé koz tat ta a po li ti ku so kat, hogy pa na szuk
már a hár mas bi zott ság elõtt van, s ko moly vizs gá la tot ígért.

Mi u tán a ki sebb sé gek kép vi se lõi le ad ták meg bí zó le ve le i ket, 14-én
késõ dél elõtt zárt aj tók mö gött meg kez dõ dött a nyil vá nos kon fe ren ci át
meg elõ zõ, úgy ne ve zett elõértekezlet. Az ülé sen 28 szer ve zett ki sebb ség
50 kül döt tel kép vi sel tet te ma gát, akik 12 ál lam ból ér kez tek és 12 nem ze -
ti ség hez tar toz tak.113 A dél elõt ti ülés nek az is mer ke dé sen túl mind össze
annyi fel ada ta volt, hogy meg vá lasszon egy gré mi u mot, mely dél utá ni
ülé sén a kong resszus sal kap cso lat ban fel me rü lõ összes még füg gõ kér -
dés ben hi va tott dön te ni. Emel lett meg kel lett ha tá roz nia az El nök ség
össze té tel ét, és elõ kel lett ké szí te nie a ha tá ro za tok szö ve gét is. A 12 tagú
gré mi um ba a há rom össze hí vón kí vül va la mennyi nem ze ti ség de le gált
egy-egy sze mélyt. 114 Mi vel Szüllõ az össze hí vók egyi ke volt, a tes tü let be
Jakabffy meg vá lasz tá sá val két ma gyar is be ke rült. A gré mi um ja vas la tot
tett az öt fõs El nök ség re, s elõ ké szí tet te a ha tá ro za tok szö ve gét, amit az tán 
az el nök nek meg vá lasz tott Wilfan ké sõbb a kong resszus ple ná ris ülé se
elé ter jesz tett.115 A kong resszus 15–16-án négy szer ülé se zett. Az össze hí -
vók üd vöz lõ be szé dei után a meg hir de tett té ma kö rö ket ál ta lá ban be ve ze tõ 
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elõ adá sok ve zet ték fel, me lyek hez min den ki hoz zá szól ha tott. Az ülé sek
vé gén pe dig sza vaz tak a ha tá ro za tok elõkészített szövegérõl.

Jakabffy, aki ké sõbb a nyil vá nos ülé se ken nem szó lalt fel, a gré mi um
tag ja ként ak tí van ki vet te ré szét a vi tás kér dé sek tisz tá zá sá ból. Tak ti kai
ér zé ke és komp ro misszum kész sé ge annyi ra el nyer te Ammende tet szé sét, 
hogy a kon fe ren cia után az észt or szá gi ma gyar kö vet tel foly ta tott meg be -
szé lé sén egye ne sen õt ne vez te a ma gyar cso port ve ze té sé re leg in kább al -
kal mas sze mé lyi ség nek.116

Az egyik fe szült ség for rás a ki sebb sé gi kül döt tek le gi ti mi tá sá nak kér -
dé sé vel füg gött össze. Ljubomir Miletics, a bol gár aka dé mia el nö ke
ugyan is a ju go szlá vi ai ma ce dó nok kép vi se le té ben kí vánt részt ven ni a
kong resszu son. A tes tü let egy han gú lag el uta sí tot ta je lent ke zé sét, mi vel
Miletics Bul gá ria ál lam pol gá ra volt, s az össze hí vók tar tot tak at tól, hogy
rész vé te le diszk re di tál ná a ta nács ko zást.117 A kér dés már elõ zõ nap is bor -
zol ta a ke dé lye ket, ami kor a meg bí zó le ve lek át adá sa so rán kö zöl ték az
idõs po li ti kus sal, hogy tel jes jogú de le gált ként nem ve het részt az ülé se -
ken. Az olasz or szá gi szlo vén Wilfan ek kor ne héz hely zet be ke rült, mi vel
Miletics meg vá dol ta, hogy csak a dél szláv ál lam ér de ke it tart ja szem
elõtt. Jakabffy ek kor, fel mér ve a kér dés je len tõ sé gét, Wilfan mel lé állt, s
ki je len tet te, hogy õ maga sem ven ne részt olyan kong resszu son, ame lyen
a ki sebb sé ge ket kül föld ön élõ emig rán sok kép vi se lik. Komp ro misszu -
mos meg ol dás ként azon ban azt ja va sol ta Ammendének, hogy hoz za nyil -
vá nos ság ra a po li ti kus je lent ke zé sét, s ez zel je lez ze a ma ce dón cso por tok
felé, hogy Miletics va ló ban el járt az ér de kük ben. A kong resszus ez zel két
le gyet ütött egy csa pás ra: egy részt meg véd te a po li ti kust az eset le ges ott -
ho ni tá ma dá sok tól, más részt bi zo nyít hat ta a kül vi lág nak, hogy a ki sebb -
sé gek össze jö ve te le szi go rú an ra gasz ko dik a le gá lis ala pok hoz.118

Az emig ráns kér dés ke ze lé sé nél azon ban sok kal ko mo lyabb prob lé má -
val is szem be kel lett néz ni ük, ami kor két, a kö zös plat for mot meg kér dõ -
je le zõ, egy más sal össze egyez tet he tet len elvi jel le gû ki fo gás kér dé sé ben
kel lett ál lást fog lal ni uk. A kul tu rá lis au to nó mia kö ve te lé sét a len gyel or -
szá gi uk rá nok és fe hér orosz ok ke vés nek, a né met or szá gi dá nok ez zel
szem ben túl sá go san is sok nak tar tot ták. Az uk rán kép vi se lõk ki je len tet -
ték, hogy csak ab ban az eset ben haj lan dók részt ven ni a más na pi ülé se -
ken, ha a kong resszus ál lást fog lal a né pek ön ren del ke zé si joga mel lett.
A gré mi um el uta sí tot ta a ja vas la tot. Jakabffy vissza em lé ke zé se egy ér tel -
mû vé te szi, hogy az el uta sí tás nem annyi ra az elv vel szem be ni fenn tar tá -
sok mi att tör tént, mint in kább azért, mert a kö ve te lés fegy vert adott vol na

90



a nem zet kö zi ki sebb sé gi össze fo gás gon do la tát amúgy is gör be szem mel
nézõ ál la mok ke zé be.119 Ezek után az uk rán és fe hér orosz kép vi se lõk csak 
meg fi gye lõ ként vet tek részt az üléseken.

Még en nél is na gyobb gon dot oko zott azon ban, hogy a né met or szá gi
dá nok kép vi se lõ je, E. Christiansen egy ér tel mû en el uta sí tot ta a kul tu rá lis
au to nó mi át mint el éren dõ célt. Ér ve i ben arra he lyez te a hang súlyt, hogy
az csak a szo ci á li san erõs ki sebb sé gek nek kí nál meg ol dást, a gyen gék nek 
azon ban, mint ami lyen az dél-schleswigi dán is, ki fe je zet ten hát rá nyos. Õ 
a ki sebb sé gi kér dés dá ni ai ke ze lé sét te kin tet te irány adó nak, s el vár ta a né -
met ál lam tól, hogy a ki sebb sé gi in téz mé nyek fenn tar tá sá ra és mû köd te té -
sé re vál lal jon anya gi kö te le zett sé get.120 Ál lás fog la lá sá hoz csat la ko zott a
né met or szá gi len gye lek kül döt te is. Ön ma gá ban véve nem is annyi ra a
kul tu rá lis au to nó mia gon do la tá nak el uta sí tá sa je len tet te itt a prob lé mát,
ha nem az, hogy nyil ván va ló vá vált, hogy na gyon ko moly el len té tek hú -
zód nak meg a hát tér ben.121 Ez ak kor vált vi lá gos sá, mi kor a gré mi um fel -
hív ta a til ta ko zók fi gyel mét arra, hogy a ha tá ro za ti ja vas lat nem irá nyoz za 
elõ, hogy az au to nó mi á ért min den ki sebb ség nek küz de nie kell, csu pán
azt, hogy az ál la mok nak az ilyen igény je lent ke zé se ese tén le he tõ vé kell
ten ni ük, hogy a ki sebb sé gek sze mé lyi vagy te rü le ti ala pon ön kor mány za -
to kat hoz has sa nak lét re. Bár ez vi lá gos be széd volt, a dá nok és len gye lek
kö zöl ték, hogy a ha tá ro za ti ja vas la tot nem sza vaz zák meg, s a nyílt ülé sen 
is han got adnak majd fenntartásuknak.

Volt még egy kér dés, ami nagy vi tát vál tott ki, s mely nek meg ol dá sá hoz
szük ség volt Jakabffy komp ro misszum ke re sõ hoz zá ál lá sá ra. Sierakowski,
aki a né met or szá gi len gye lek kép vi se le té ben je lent meg a kong resszu son, 
szük sé ges nek tar tot ta, hogy a részt ve võk ha tá ro zat ban fe jez zék ki lo ja li -
tá su kat az iránt az ál lam iránt, amely ben él nek. Erre azon ban a több ség
nem volt haj lan dó.122 Vé gül Jakabffy azt ja va sol ta, hogy az egyik ha tá ro -
zat szö ve gén el vég zett apró mó do sí tás sal húz zák ki a kér dés mé reg fo gát.
Az „ál la mi együtt mû kö dés” ki fe je zés „lo já lis együtt mû kö dés”-re cse ré -
lé sé vel így egy olyan szö veg rész ke let ke zett, me lyet vé gül a len gyel po li -
ti kus is el fo gad ha tó nak ta lált.123

Ezek után más nap meg kez dõd het tek a nyil vá nos ülé sek.124 Bár az uk -
rá nok és fe hér orosz ok kí vül ma ra dá su kat indokló dek la rá ci ó ját fel ol vas -
ták, s a né met or szá gi ki sebb sé gek ve ze tõi is be le szõt ték hoz zá szó lá sa ik ba
fenn tar tá sa i kat, a kong resszus rend bon tás nél kül, fe gyel me zet ten zaj lott
le. A ma gyar ki sebb sé gek ré szé rõl Szüllõ, Ba logh és Flachbarth szó lalt
fel. A jó szó no ki ké pes ség gel meg ál dott Szüllõ üd vöz lõ be szé dé ben,
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ame lyet a kong resszus egyik össze hí vó ja ként tar tott, a vi lá got el nyo mók -
ra és el nyo mot tak ra osz tot ta fel. A több ség-ki sebb ség ko or di ná ta rend sze -
ré ben a ki sebb sé gek ter mé sze tes jo ga i nak kö ve te lé sét evi den ci a ként ke -
ze lõ po li ti kus sa ját ér de ke ik fel is me ré sé re szó lí tot ta fel az eu ró pai ál la mo kat,
ami kor a ki sebb sé gek el nyo má sát a bol se viz mus elõ re tö ré sé nek le he tõ sé -
gé vel hoz ta kap cso lat ba: „A bol se viz mus, mely a je len kul tú rá já ra tör, és
Eu ró pa tár sa dal mi szer ve ze tét a meg sem mi sí tés sel fe nye ge ti, el is me ri
azon ki sebb sé gi jo go kat, me lyek tõl mi meg fosz tat tunk. Ha te hát a két ség -
beesés a ki sebb sé gek nek rossz ta ná csot ta lál adni, ez egyút tal a je len kul -
tú rá ját is ve szély be dönt he ti.”125 Ba logh a hig gadt jo gász mér ték tar tá sá -
val ér velt té zi se mel lett, mely sze rint a nem ze ti ki sebb sé gek kér dé se
össz eu ró pai ügy, s a kér dés meg nyug ta tó ren de zé se a béke meg õr zé sé nek 
egye ne sen elõ fel té te le.126 A két elõ adó tar tot ta ma gát ah hoz az elõ ze tes
meg ál la po dás hoz, mely sze rint egyet len szó nok sem hány tor gat hat fel
konk rét sé rel me ket, s nem ál lít hat ja pel len gér re azt az ál la mot, amely bõl
ér ke zett. Flachbarth azon ban az ese mény pro pa gan da ér té két szem elõtt
tart va fi gyel men kí vül hagy ta ezt a sza bályt, s fel szó la lá sá ban Kos suth
esz mé nye it és Hor vát or szág nak a Ma gyar Ki rály sá gon be lül egy kor él ve -
zett au to nó mi á ját szem be ál lí tot ta az ak tu á lis cseh szlo vá ki ai hely zet tel,
ahol Kár pát al ja au to nó mi á ja a ki sebb sé gi szer zõ dés ben fog lalt kö te le zett -
sé gek el le né re sem va ló sult meg. Egyút tal biz to sí tot ta szlo vák és ru szin
„test vé re it”, hogy a ma gyar ság mel let tük áll jo gos cél ja i kért foly ta tott
har cuk ban. Ez azon ban már túl ment azon a fo kon, amit a le ve ze tõ el nök
el néz he tett, s meg von ta tõle a szót.127

A kong resszu son négy ha tá ro za tot fo gad tak el. Az elsõ ál lást fog lalt
az ál lam pol gá ri jog egyen lõ ség és a ki sebb sé gek kul tu rá lis és gaz da sá gi
fe jõ dé sé nek sza bad sá ga mel lett. A má so dik a sze mé lyi vagy te rü le ti ala -
pon szer ve zõ dõ ki sebb sé gi ön kor mány zat ok je len tõ sé gét hang sú lyoz ta. 
A har ma dik fel hív ta a Nép szö vet ség fi gyel mét a ki sebb ség vé del mi
szer zõ dé sek ben fog lal tak be tar tá sá nak fon tos sá gá ra, az utol só pe dig
kö szö ne tet mon dott mind azon nem zet kö zi szer ve ze tek nek, ame lyek a
ki sebb sé gi prob lé mák meg ol dá sán fá ra doz tak.128 Vé ge ze tül fel kér ték a
vá laszt mányt, hogy a jövõ év ben szer vez zen meg egy újabb kon fe ren ci -
át, s a konk rét elõ ké szü le ti mun kák kal Ammendét bíz ták meg.
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3.5 A KONGRESSZUS MAGYAR ÉRTÉKELÉSE

A kong resszu son részt vevõ ma gyar ki sebb sé gi ve ze tõk ki vé tel nél kül jó
be nyo má sok kal tér tek haza Svájc ból.129 A kon fe ren ci án ta pasz talt összes -
sé gé ben jó han gu lat, a meg kez dett mun ka foly ta tá sá nak elvi le he tõ sé ge,
va la mint a min dent egy be vet ve po zi tív nem zet kö zi saj tó vissz hang bi za -
ko dás sal töl töt te el õket. Rá adá sul or szá ga ik na pi lap ja i nak több sé ge – ha
nem is lel ke se dett a ki sebb sé gek nem zet kö zi össze fo gá sá nak gon do la tá -
ért – ér té ke lé sé ben nem gya ko rolt meg sem mi sí tõ kri ti kát a ren dez vény
fö lött.130 A leg több ma gyar or szá gi or szá gos na pi lap, po li ti kai ori en tá ci ó -
tól füg get le nül, fo lya ma to san tu dó sí tott a kong resszu son tör tén tek rõl.
Be szá mo ló ik fõ leg az MTI-je len té sek re ha gyat koz tak, s össze fog la ló ik
kor rekt tá jé koz ta tást nyúj tot tak az ese mény rõl.131 Ter mé sze te sen a ma -
gyar ki sebb sé gi saj tó is rá ha ra pott a té má ra, s igye ke zett in for mál ni a ma -
gyar ol va só kat. Több részt ve võ vel is ké szí tet tek in ter jút, s ezek bõl egy ér -
tel mû en ki ol vas ha tó azok op ti miz mu sa. A po zi tív hoz zá ál lás leg éke sebb
bi zo nyí té ka azon ban az a tény volt, hogy a Ma gyar Ki sebb ség, amely a
kong resszus óta a ma gyar ki sebb sé gek ál ta lá nos ki sebb ség po li ti kai fo -
lyó ira tá nak szá mí tott, no vem ber 1-jei össze vont szá má ban 64 ol da lon
szá molt be az ese mény rõl. Ba logh Arthur a lap ha sáb ja in egye ne sen a ki -
sebb ség vé de lem te rü le tén be kö szön tött új kor szak nyi tá nya ként ér té kel te 
a há rom na pos össze jö ve telt. El sõ sor ban azért, mert a nem ze ti ki sebb sé -
gek szo li da ri tá sá nak dek la rá lá sá val és a tag cso por tok meg szer ve zé sé vel
sze rin te olyan új té nye zõ je lent meg a nem zet kö zi po li ti kai po ron don,
amellyel az ál la mok a jö võ ben kény te le nek lesz nek szá mol ni.132 De kó -
dol va: egy nyo más gya kor lás ra is ké pes eu ró pai ki sebb sé gi lob bi van szü -
le tõ ben.

A re mény kel tõ ki sebb sé gi össze fo gás nagy sze rû sé gé re kon cent rá ló, s
ezért szük ség kép pen az ál ta lá nos sá gok szint jén moz gó cik kek mel lett a
ma gyar részt ve võk egy-két in ter jú ban fel tû nõ ha tá ro zott ság gal be szél tek
egy olyan kö zös ak ció ter vé rõl, amely a kong resszu son va ló já ban még
csak el mé le ti szin ten me rült fel. „Iro dát óhaj tunk lé te sí te ni, mon dot ta
Szüllõ Géza, a cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség kép vi se lõ je, … Genf -
ben, a nem zet kö zi szer ve ze tek köz pont já ban fog ja fel ál lí ta ni az eu ró pai ál -
la mok negy ven mil li ót meg ha la dó ki sebb sé ge nem zet kö zi iro dá ját.”133 Ez a 
ha tá ro zott ság már csak azért is el gon dol kod ta tó, mert noha Ammende va -
ló já ban kez det tõl fog va erre tö re ke dett, s a ki sebb sé gek kép vi se lõi fel te -
he tõ en be szél tek is a kér dés rõl, a kong resszus hi va ta lo san mind össze ar -
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ról ren del ke zett, hogy Ammende – egy elõ re iro da nél kü li – tit kár ként
szer vez ze meg az elõ ké szí tõ bi zott ság ülé se it. Ez pe dig sem mi eset re sem
volt azo nos egy szé les körû fel ha tal ma zás sal bíró köz pon ti iro da meg ala -
pí tá sá val. Az, hogy Szüllõ és Deák kész tény ként ke zel te a ter vet, lé nye -
gé ben rá vi lá gí tott arra, hogy a ma gya rok a szim bo li kus gesz tu sok fon tos sá -
gá nak el is me ré se mel lett kez det tõl fog va a gya kor la ti lé pé sek re he lyez ték a 
hang súlyt. Ezért tá mo gat ták, sõt tu laj don kép pen el vár ták a szi lárd szer ve -
ze ti ke re tek mi elõb bi ki épí té sét.

Ba ra nyai Zol tán, aki vé gig fi gye lem mel kí sér te a kong resszust, a há rom -
na pos össze jö ve telt Ma gyar or szág kül po li ti kai tö rek vé se i nek szem pont já ból 
fon tos, fel hasz nál ha tó ese mény ként ér té kel te. Bár óvott a kong resszus je len -
tõ sé gé nek túl di men zi o ná lá sá tól, el kép zel he tõ nek tar tot ta, hogy egy in téz mé -
nye sü lõ össze fo gás idõ vel olyan szin tû bi zal mat ter mel het ki a ki sebb sé gek
kö zött, amely le he tõ vé te szi, hogy azok anya or szá guk nál más ki sebb sé gek
ér de ké ben lob biz za nak, vagy eset leg el len té te i ket fél re té ve egy adott or szá -
gon be lül együtt lép je nek fel jo ga ik ér vény re jut ta tá sá ért.134 Je len tõ sé gé nek 
mér le ge lé sé nél a pro pa gan da ér ték mel lett el sõ sor ban a ma gyar ki sebb sé -
gek szá má ra je lent ke zõ le het sé ges elõ nyök re kon cent rált, de a ma gyar ki -
sebb sé gek jö võ je szem pont já ból kulcs fon tos sá gú kér dés nek ítél te meg a
ma gyar or szá gi né met ki sebb ség hely ze té nek meg nyug ta tó ren de zé sét is.135

Mi vel az erre irá nyu ló re for mok leg fõbb gát ját a ma gyar köz vé le mény ide -
gen ke dé sé ben sej tet te, azt ja va sol ta, hogy a kong resszust a né met és a ma -
gyar ki sebb sé gi ve ze tõk be vo ná sá val hasz nál ják fel a ma gyar köz vé le -
mény fel vi lá go sí tá sá ra. Fel ve tet te, hogy meg le het ne kér ni Bleyert arra,
hogy a Bu da pes ti Hír lap ba ír jon egy cik ket a kong resszus je len tõ sé gé rõl,
mon da ni va ló já ba be le csem pész ve, hogy Né met or szág, nép szö vet sé gi po -
zí ci ó ját ki hasz nál va, mi ként tud na se gí te ni a ma gyar ki sebb sé gek nek.
A ha tár túl ol da lá ról pe dig Jakabffy és Flachbarth hív hat ná fel a ma gyar or -
szá gi köz vé le mény fi gyel mét arra a tény re, hogy sor suk ala ku lá sa szo ro san 
össze függ a tri a no ni Ma gyar or szág ki sebb sé ge i nek sor sá val.

A nagy po li ti kai össze füg gé sek mel lett az ese ményt már csak azért is
ered mé nyes nek tar tot ta, mi vel ez zel olyan fó rum jött lét re a vi lág po li ti -
kai éle té nek egyik leg fon to sabb pont ján, ame lyen, ha a foly ta tás nem ma -
rad el, a ma gyar ki sebb sé gek rend sze re sen ta lál koz hat nak egy más sal, s
ki cse rél he tik ta pasz ta la ta i kat. Ez kü lö nö sen a ju go szlá vi ai ma gyar ság
szem pont já ból tûnt fon tos nak, mi vel „a ju go szlá vi ai ma gyar ság meg le he -
tõ sen el ma radt a szer vez ke dõ mun ká ban. A ki sebb sé gi jo go kat és a nép -
szö vet sé gi vé de lem rend sze rét alig, hogy hír bõl is me rik csu pán.”136

94



Összes sé gé ben véve te hát Ba ra nyai elé ge dett volt a kong resszus sal és
azok kal a táv la tok kal is, me lye ket az meg nyi tott. Mind azo nál tal úgy vél -
te, hogy bár mennyi re fon tos volt is a ki sebb sé gi prob lé mák óva tos át be -
szé lé se, a jö võ ben nem sza bad csu pán az elvi kér dé sek meg tár gya lá sá ra
szo rít koz ni. Mi vel tisz tá ban volt az zal, hogy Ammende le ve le zés ben áll
Khuen-Héderváry Sán dor ral, ezért fel hív ta a mi nisz ter ál lan dó he lyet te sé -
nek fi gyel mét né hány olyan té má ra, me lyek meg tár gya lá sát a jövõ év ben
el kép zel he tõ nek és kí vá na tos nak tar tot ta vol na: a ki sebb sé gi pa nasz el já rás
hi á nyos sá ga i ra, az észt or szá gi kul tu rá lis au to nó mia ed di gi ered mé nye i re,
a ki sebb sé gi sta tisz ti ka kér dé sé re, a ki sebb sé gek is ko la vi szo nya i ra, va la -
mint a ki sebb sé gi saj tó le het sé ges együtt mû kö dé sé nek fel tét ele i re.137

Mi vel Ammende az év hát ra le võ ré szé re ha za tért Észt or szág ba, a
kül ügy mi nisz té ri um kon takt sze mé lyé nek sze re pét Ba ra nyai he lyett
Jungerth-Arnóthy Mi hály, revali kö vet sé gi ta ná csos, ügy vi võ vet te át, aki 
Ammendét 1923 óta sze mé lye sen is is mer te.138 A meg bí zott tit kár je lent ke -
zett Jungerth-nél, és be szá molt neki a kong resszus ról. A kül kép vi se le ten
foly ta tott meg be szé lés, ha son ló an a ké sõb bi ta lál ko zók hoz, ter mé sze te sen a
ma gyar kül ügy mi nisz té ri um hi va ta los csa tor ná kon való in for má lá sá ra jött
lét re.139 Ammende nem csak ér té kel te a gen fi ese mé nye ket, ha nem ki is kér -
te az ügy vi võ vé le mé nyét a jövõ évi prog ram össze ál lí tá sá ról. Jungerth
egyet ér tett az zal, hogy a kö vet ke zõ kong resszu son be szél ni kel le ne a nép -
szö vet sé gi sza bály zat ha tár mó do sí tást sza bá lyo zó 19. §-a ál tal fel ve tett
kér dé sek rõl, ugyan ak kor ja va sol ta a fõ tit kár nak, hogy az elvi kér dé sek
tisz tá zá sá ról jö võ re tér je nek át a konk rét ügyek meg tár gya lá sá ra. Jungerth
ter mé sze te sen rög tön tá jé koz tat ta Khuen-Héderváryt a meg be szé lés rõl, s
kér te, hogy a kül ügy mi nisz té ri um ál lás pont já ról fel tét le nül ér te sít se.140 A mi -
nisz ter ál lan dó he lyet te se egyet ér tett az zal, hogy el jött a konk ré tu mok meg -
be szé lé sé nek ide je, de óva tos ság ra is in tet te Ammendét, mond ván, tûz ze nek 
ugyan fon tos kér dé se ket na pi rend re, de ne túl me ré sze ket.141 Min den kép -
pen el ke rü len dõ nek tar tot ta az ön ren del ke zé si jog prob lé má já nak meg tár -
gya lá sát, mi vel a kér dés idõ elõt ti fel ve té se sze rin te diszk re di tál hat ta vol na
a moz gal mat. Ez az ál lás fog la lás min den eset re bi zo nyít ja, hogy a kül ügy -
mi nisz té ri um igen is szá molt a kér dés meg fe le lõ idõ ben való fel ve té sé vel, s
az el uta sí tó hoz zá ál lás mö gött mind össze tak ti kai meg fon to lá sok áll tak.
Ehe lyett a ko ráb ban Ba ra nyai ál tal ja va solt té ma kör ök re hív ta fel a fi gyel -
met, egy to váb bi pont tal ki egé szít ve azt: az ál lan dó szer ve zet kér dé sé vel.
Osz tot ta Jungerth Ammendének tett ja vas la tát, mely sze rint egy öt ta -
gú ál lan dó ta nács ra (éven te ro tá ló el nö kök kel) kel le ne bíz ni a Kong -
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resszus ve ze té sét. En nek pe dig há rom szerv le het ne alá ren del ve: a Ta nács 
iro dá ja egy iro da igaz ga tó val (Ammende), egy jogi bi zott ság és egy saj tó -
or gá num.

A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um Jungerth út ján ér te sült ar ról is, hogy a
né met kül ügy mi nisz té ri um és a né met ki sebb sé gi ve ze tõk egy ré szé nek
fenn tar tá sai mi att Ammende hely ze te a „moz ga lom ban” to vább ra sem
szi lárd.142 Bár a kong resszu son részt vevõ né met cso por tok köz vet le nül a
kon fe ren cia be zá rá sa után tar tott meg be szé lé sü kön egyet ér tet tek ab ban,
hogy a kon fe ren cia vá ra ko zá son felül jól si ke rült, s ez je len tõs rész ben
Ammende szer ve zõ mun ká já nak volt kö szön he tõ, de a tit kárt több kér dés -
ben is rend kí vül ha tá ro zot tan el ma rasz tal ták.143 Leg fon to sabb kri ti ká juk
Ammende Beth len nel való kap cso la tá ra vo nat ko zott. El ítél ték azért, mert 
a né met ki sebb sé gek be le egye zé se nél kül ke res te fel, s mert pénzt fo ga -
dott el tõle. Ar ról nem is be szél ve, hogy „in diszk ré ci ó ja foly tán” Beth len
tu do mást szer zett a né met kül ügy mi nisz té ri um kong resszus sal szem ben
meg fo gal ma zott fenn tar tá sa i ról. Ezek után pe dig a drez dai elõ ké szí tõ ülé -
sen a ma gya rok kép vi se le té ben je lent meg. Ezért azt a dön tést hoz ták,
hogy Ammende a kö vet ke zõ kong resszust sem mi kép pen sem ké szít he ti
„tit kár ként” elõ. Annyi ra nem bíz tak kor rekt sé gé ben, hogy nem já rul tak
hoz zá ah hoz sem, hogy a Vá laszt mány elsõ elõ ké szí tõ ülé sét Pá rizs ban
tart sa meg. At tól, tar tot tak ugyan is, hogy Ammende ez alatt az idõ alatt
„nem kí vánt be fo lyás” alá kerülhetne.

A gen fi né met kon zul úgy ítél te meg, hogy a kong resszus nem szol gál -
ta Né met or szág kül po li ti kai ér de ke it. Rá adá sul a nem zet kö zi fó rum fel tû -
nõ en fel erõ sí tet te a Né met or szá gi Nem ze ti Ki sebb sé gek Szö vet sé gé nek
kez de mé nye zõ kés zség ét, ami, tar tott tõle, a bel föl di és a kül föl di pro pa -
gan da ak ci ók he ves sé gé ben is meg fog nyil vá nul ni. Min dent egy be vet ve
azt ja va sol ta, hogy a mi nisz té ri um he lyez ked jék vá ra ko zó ál lás pont ra.
Nem tar tot ta ugyan is ki zárt nak, hogy a konk rét kér dé sek tár gya lá sa
amúgy is szét rob bant ja majd a ki sebb sé gi blok kot.144

A né met ki sebb sé gek meg bí zott ve ze tõi ta pasz ta la ta ik ról sze mé lye sen 
is be szá mol tak a kül ügy mi nisz té ri um il le té kes mun ka tár sa i nak, s a gen fi
meg be szé lé sen el hang zot tak hoz ha son ló an min den pon ton si ke res nek
ítél ték meg az össze jö ve telt.145 Lá to ga tá suk fõ cél ja a je len tés té tel mel lett
az volt, hogy a né met or szá gi ki sebb sé gek kul tu rá lis au to nó mi át el uta sí tó
ál lás pont ja el le né re fel kér jék a mi nisz té ri u mot a kul tu rá lis au to nó mia né -
met or szá gi meg va ló sí tá sá nak tá mo ga tá sá ra. Az il le té kes azon ban ki ok ta -
tó stí lus ban, rá adá sul a va ló ság nak nem meg fe le lõ en azt kö zöl te ve lük,
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hogy az ed dig is von ta tot tan ha la dó tár gya lá so kat a kong resszus fel te he -
tõ en vég leg ku darc ra ítél te az zal, hogy nem zet kö zi fó ru mot biz to sí tott a
né met or szá gi ki sebb sé gek tiltakozásának.

Ber lin vé gül is úgy dön tött, hogy a jövõ évi kong resszus sal kap cso lat -
ban ki vár. Az 1926-os ren dez vényt azon ban nem volt haj lan dó sem er köl -
csi leg, sem anya gi lag tá mo gat ni. Ez zel szem ben a ma gyar kül ügyi ve ze -
tés to vább ra is ki állt mind a kez de mé nye zés, mind Ammende sze mé lye
mel lett. Szá má ra az adott pil la nat ban az volt a leg fon to sabb, hogy a meg -
kez dett mun ka foly ta tód jék, s mi nél elõbb ki épül jön egy, a ki sebb sé gek
ér de ke it kép vi se lõ iro da, le he tõ leg Genf ben. En nek élén szí ve sen lát ták
vol na Ammendét, aki nek erre az idõ re már jól ki épí tett kap cso la tai vol tak 
a kül ügy mi nisz té ri um ban, s aki rõl ed di gi te vé keny sé ge alap ján fel te he tõ
volt, hogy lé pé se it a jö võ ben is egyez tet ni fog ja a ma gyar kor mány il le té -
ke se i vel. A né met ki sebb sé gek és Ammende közt ki ala kult bi zal mi vál -
ság akár ve szé lyes is le he tett vol na a moz ga lom jö võ jé re néz ve, ezért
meg nyu god va ér te sül tek ar ról, Jungerth 1926. ja nu ár 3-i je len té sé bõl,
hogy Schiemann haj lan dó Ammende mel lé áll ni, s õt az össze kö tõ iro da
ve ze tõ jé nek ja va sol ni.146 Ezek után már biz to sak le het tek ab ban, hogy ha
csak va la mi nem várt ese mény köz be nem jön, az eu ró pai szer ve zett nem -
ze ti ki sebb sé gek kép vi se lõi 1926-ban is mét össze jö het nek Genf ben.

JEGYZETEK

1 Az Union des Nationalités-rõl lásd Ba logh: i. m. 25; Erler: i. m. 121–122;
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Gabrys lett. Kelmes: i. m. 42.
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Stemmann: i. m. 76.
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ter je del mé ben köz li Kelmes: i. m. füg ge lék, A1–A8.
7 Az együtt mû kö dés re fel kér he tõ po li ti ku sok fel so ro lá sá ból úgy tû nik, hogy a

szer zõ egy re gi o ná lis együtt mû kö dés re gon dol ha tott, hi szen Auszt ria szom széd
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ál la ma i nak ki sebb sé gi ve ze tõi sze re pel tek lis tá ján. Ma gyar po li ti kus nem volt kö -
zöt tük. Uo. A1.

8 Heyking kí sér le té rõl lásd Michaelsen: i. m. 47–53.
9 Heyking nem he lye sel te a Szö vet ség meg ala pí tá sát, mond ván, az min den ki -

ben azt a gya nút fog ja kel te ni, hogy pán ger mán cé lo kat szol gál. At tól is tart ha tott
azon ban, hogy a né met ki sebb sé gek ber li ni, jogi ta ná csok kal is szol gá ló iro dá ja
vég leg le he tet len né te szi ter vei meg va ló sí tá sát. Uo. 48.

10 Bellér: Az Eu ró pai… i. m. 1005.
11 Ugron Ist ván, az OMP el nö ke pél dá ul a bu ka res ti kö vet sé gen ke resz tül

kért fel vi lá go sí tást a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um tól a ter ve zett ren dez vény rõl.
Magyary An tal a kül ügy mi nisz té ri um nak. Bu ka rest. 1924. má jus 1. MOL, K 64.
1924-27-174.

12 Daruváry számjeltávirata a bu ka res ti ma gyar kö vet ség nek. Bu da pest, 1924.
má jus 2. MOL, K 64. 1924-27-174.

13 A szer ve zet ke let ke zé sé nek kö rül mé nye it, fel épí té sét és te vé keny sé gét Bracht
ál lam tit kár nak írott 1924. ok tó ber 28-i le ve lé ben Bruns, a ber li ni iro da ve ze tõ je
rész le te sen is mer te ti. Bundesarchiv Koblenz (BA), R 43 I/545 (Akten der
Reichskanzlei – Auslandsdeutschtum), D 699225-D 699229.

14 Bruns sze re pé rõl és kap cso la ti há ló já ról lásd Bastian Schot: Nation oder Staat?
Deutschland und der Minderheitenschutz. J. G. Herder-Institut, Marburg/Lahn,
1988. 96–101.
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62–68.
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jon ki kö zöt tük és a több sé gi tár sa dal mak, il let ve kor má nyok kö zött. A né met ki -
sebb sé gek kö zöt ti né zet kü lönb ség rõl lásd Pieper: i. m. 77–78.

17 A Nép szö vet ség Ta ná csa és a Tit kár ság nem kí sér te osz tat lan lel ke se dés sel a 
Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak ez irá nyú te vé keny sé gét. „Az Unió gya kor la ti
mun ká ját bi zo nyos te rü le te ken ke vés sé né zik ba rát sá gos szem mel. Azok ban a ha -
tá ro za tok ban, me lye ket az Unió ki dol goz, és aján lás ként a Nép szö vet ség hez el -
jut tat, ké nyel met len és a Nép szö vet ség kom pe ten ci á já ba nem egé szen tak ti kus
be avat ko zást lát nak… Az Unió ki sebb ség vé de lem te rü le tén ki fej tett mun ká ját
ezért… erõ sen kri ti zál ják; más fe lõl azon ban meg van nak gyõ zõd ve ar ról, hogy
ezek az erõ fe szí té sek a Nép szö vet ség Ta ná csá nál sem mi fé le ered ményt nem fog -
nak el ér ni.” Aschmann, gen fi né met kon zul je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri -
um nak. 1925. ok tó ber 30. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (PAAA), R
60463, Szá mo zat lan.

18 A né met ki sebb ség 1921 óta több ször is a par la ment elé ter jesz tet te az au to -
nó mia meg va ló sí tá sát cél zó tör vény ja vas lat ter ve ze te it. A tár gya lá sok éve kig el -
hú zód tak, s a jog sza bályt vé gül 1925. feb ru ár 5-én fo gad ták el. A tör vény szö ve -
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gét a vo nat ko zó kor mány ren de le tek kel lásd Tár sa dal mi Szem le, 1991. 5. sz.
44–54; A tör vényt is mer te ti és elem zi Cornelius Hasselblatt: Minderheitenpolitik
in Estland. Rechtsentwicklung und Rechtswirklichkeit 1918–1995. Bibliotheca
Baltica, Ham burg, 1996. 47–59.

19 Michaelsen: i. m. 64.
20 Ammende öt le té vel Stefan Kraft, a ju go szlá vi ai né met ki sebb ség ve ze tõ je

1924 õszén, gen fi és ber li ni be szél ge té se ik so rán tel je sen egyet ér tett. Ammende
1925. feb ru ár 4-i le ve le Josip Wilfannak. BA, N 1.250 (Wilfan ha gya ték), Fasz. 5. 
83–84.

21 Ammende má jus ban kezd te meg kör uta zá sát, mi u tán meg sze rez te Axel de
Vries, az Észt or szá gi Bal ti-né met Párt el nö ké nek be le egye zé sét. Michaelsen: i.
m. 71.

22 Ammende szep tem ber ben szét kül dött prog ram ja vas la ta kü lön ki tért a szer -
ve zés ti tok ban tar tá sá nak szük sé ges sé gé re. „Ez pe dig csak úgy lesz le het sé ges, ha 
össze jö ve te lünk elõtt cél ja ink ról, vál lal ko zá sa ink ról sem mit sem köz lünk a nyil -
vá nos ság gal.” Jakabffy Elem ér: Ada tok csa lá dunk tör té ne té hez. XII. rész. 3. Te -
le ki Lász ló Ala pít vány (TLA), Könyv tár (KV), K 3066/2005.

23 A Wi e ner Morgenzeitung szep tem ber 10-i szá má ban a ter ve zett kong resszus -
sal szem ben fog lalt ál lást, (an ti sze mi ta hát te rû) né met kez de mé nye zés nek tart va
azt. Ha son ló kép pen a terv né met hát te rét húz ta alá a bu ka res ti Indépendance.
A Prager Pres se, a cseh szlo vák kor mány fél hi va ta los lap ja, bár kri ti kus han got
ütött meg, összes sé gé ben vá ra ko zó ál lás pont ra he lyez ke dett. Michaelsen: i. m.
89–94.

24 „…úgy Ammende, mint a moz ga lom ban ve ze tõ sze re pet vivõ dr. Schiemann
és a né met ki sebb sé gek ve ze tõi (a) kong resszus meg tar tá sát né met kül ügyi hi va -
tal ál lás fog la lá sá tól tet ték füg gõ vé…” A kül ügy mi nisz té ri um Emich ber li ni ma -
gyar kö vet nek kül dött 63. szá mú számjeltávirata. 1925. au gusz tus. 29. MOL, K
64. 1925-47-503-304.

25 A mi nisz te ri á lis bü rok rá cia és a Deutsche Stiftung kö ré ben 1923-ban vált is -
mert té ez az egyéb ként is me ret len szer zõ tõl szár ma zó szak vé le mény Ammendérõl. 
A do ku men tu mot rész le te sen is mer te ti Bamberger-Stemmann: i. m. 74.

26 A Cuno-kormány gyõz te sek nek át nyúj tott 1923. má jus 2-i jegy zé ké ben ja -
vas la tot tett a jó vá té te li kö te le zett sé gek 30 mil li árd már ká ra való le szo rí tá sá ra.
A gaz da sá gi jel le gû ja vas lat hoz kap cso ló dott egy po li ti kai aján lat is. A né met
kor mány haj lan dó lett vol na egy nyu ga ti pak tum meg kö té sé re, amely gya kor la ti -
lag a ha tá rok köl csö nös el is me ré sét fog lal ta vol na ma gá ban. Erre a kap csolt ja -
vas lat ra azon ban a nyu ga ti ha tal mak ak kor még nem vol tak „ve võk”. A nyu ga ti
ha tá rok köl csö nös, szer zõ dé sek kel ga ran tált el is me ré se csak a locarnói szer zõ -
dés ben va ló sult meg, 1925-ben. Wolfgang Michalka: Deutsche Außenpolitik
1921–1933. Bundeszentrale für politische Bildung, 1998. 313.

27 Mi kor a Stresemann-memorandumot 1925. feb ru ár ele jén át nyúj tot ták Fran -
cia or szág nak, a kül ügy mi nisz ter meg bí zott ja szó be li ki egé szí tés ként hang sú lyoz -
ta a nyu ga ti és a ke le ti ha tá rok kö zöt ti kü lönb sé get. A szep tem be ri lon do ni szak -
ér tõi tár gya lá son a né met kül dött ség cse lek vé si sza bad sá got kért or szá ga szá má ra 

99



a ke le ti ha tár vo nal men tén. Tár gya ló fe le ik er rõl biz to sí tot ták is mind ad dig, amíg
Né met or szág a ha tá rok ren de zé sé nek kér dé sé ben haj lan dó le mon da ni az erõ szak ról.
Robert Grathwohl: Gustav Stresemann. Betrachtungen über seine Aussenpolitik.
In: Wolfgang Michalka – Marshall M. Lee (Hrsg.): Gustav Stresemann.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1982. 230. A locarnói kon fe -
ren cia záró jegy zõ könyv ét köz li Halmosy Dé nes: Nem zet kö zi szer zõ dé sek
1918–1945. Köz gaz da sá gi és Jogi Könyv ki adó–Gon do lat Könyv ki adó, Bu da -
pest, 1983. 235–247.

28 „…újra és újra arra utal tam, hogy a nem elég gé is ko lá zott és pán ger mán be -
ál lí tott sá gú ki sebb sé gi ve ze tõk kong resszu son el hang zó fe le lõt len sza vai mi lyen
könnyen komp ro mit tál hat nák a Bi ro dal mi kor mányt, és a bi za lom nagy ne he zen
meg te rem tett at mosz fé rá ját mi lyen könnyen tönk re te het nék.” Welczeck, bu da -
pes ti né met kö vet je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri um nak Beth len nel foly ta tott 
be szél ge té sé rõl. Bu da pest, 1925. au gusz tus 27. PAAA, R 60492, Szá mo zat lan.

29 Aschmann je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri um nak. Genf, 1925. ok tó ber.
22. PAAA, R 60463, Szá mo zat lan.

30 A stresemanni ki sebb ség po li ti ka 1925. ja nu ár 13-i kel te zé sû alap do ku men -
tu ma a Nép szö vet ség be való be lé pés össze füg gé sé ben fog lal ta össze a né met kor -
mány ki sebb ség po li ti kai tö rek vé se it. „…a ki sebb sé gi kér dést a Bi ro da lom ban a
kul tu rá lis au to nó mia bá zi sán, a köl csö nös ség el vé rõl való le mon dás mel lett a kül -
po li ti kai pro pa gan da szá má ra al kal mas for má ban kell sza bá lyoz ni, még mi e lõtt a
Bi ro da lom az eu ró pai né met ki sebb sé gek véd nö ké nek sze re pét be töl te né. Nem
kell kü lön rész le tez ni, hogy egy ilyen sza bá lyo zás kül po li ti kai ha tá sa je len tõs
mér ték ben at tól függ, hogy a nyil vá nos ság sze mé ben az a Bi ro da lom sa ját kez de -
mé nye zé se ként vagy a nép szö vet sé gi nyo más ered mé nye ként je le nik meg. Ezért
mi nél ko ráb ban lé pünk, an nál na gyobb lesz a ha tá sa a pro pa gan da szem pont já ból.” 
Stresemann: Az eu ró pai né met ki sebb sé gek igé nye i nek meg fe le lõ, Bi ro dal mon be -
lü li ki sebb ség jo gi sza bá lyo zás kül po li ti kai szük ség sze rû sé ge. Gustav Stresemann
ha gya té ka. Film má so lat az Institut für Europäische Geschichte-ben, Mainz, Band 
351. Nr. H 3165/H 7415/H 175726-734.

31 „…a Né met Bi ro da lom és a né met ki sebb sé gek csak ak kor po li ti zál hat nak
si ke re sen a né met ki sebb sé gek ér de ké ben, ha a Bi ro da lom sa ját nem ze ti sé gi po li -
ti ká já nak ki ala kí tá sá val meg szün te ti a tá ma dá sok le he tõ sé gét. Csak a nem ze ti ki -
sebb sé gek nek nyúj tan dó kul tu rá lis au to nó mia le het a meg fe le lõ meg ol dás.” Carl
Georg Bruns le ve le a né met kül ügy mi nisz té ri um nak. Ber lin, 1924. de cem ber 9.
Gustav Stresemann ha gya té ka. Band 351. Nr. H 3165/H 7415/H 175758-759.

32 A kul tu rá lis au to nó mia fel tét ele i nek meg te rem té sé vel kap cso lat ban 1925.
ja nu ár 13-án kez de mé nye zett mi nisz té ri u mok kö zöt ti egyez te tõ ülés csak 1926.
feb ru ár 10-én jött lét re. Ezen Po rosz or szág kul tusz mi nisz té ri u ma azt az ál lás pon -
tot kép vi sel te, hogy egy nagy vo na lú né met gesz tus nem hoz na annyi elõnyt az or -
szág nak, mint amek ko ra kárt okoz hat na. A re mélt kül po li ti kai elõ nyö ket hi po te ti -
kus nak tar tot ta, ugyan ak kor úgy lát ta, hogy a kul tu rá lis au to nó mia el ide ge nít het né 
egy más tól a Né met Bi ro dal mat és ki sebb sé ge it. A po rosz kor mány nem is gon -
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dol ta meg ma gát. A ki sebb sé gi ok ta tás kér dé sét vé gül 1928-ban az ál la mi ki sebb -
sé gi is ko lák rend sze ré nek ki épí té sé vel sza bá lyoz ta. Schot: i. m. 155–160.

33 Az evan gé li kus mazúrok pél dá ul csak ab ban az eset ben let tek vol na haj lan -
dók a kul tu rá lis ön kor mány zat kér dé sé vel fog lal koz ni, ha en nek po zi tív szo ci á lis
ki ha tá sai let tek vol na, s mér sé kel ték vol na a né met és a mazúr la kos ság köz ti szo -
ci á lis kü lönb sé get. Uo. 155. A dél-schleswigi dán ki sebb ség el uta sí tó ál lás pont ja
az elsõ ki sebb sé gi kong resszu son vált nem zet kö zi leg is mert té. Christiansen dán
kül dött hoz zá szó lá sa In: Sitzungsbericht der ersten Konferenz der organisierten
nationalen Gruppen in den Staaten Europas im Jahre 1925 zu Genf. (to váb bi ak -
ban Sitzungsbericht […] 1925.) 54–56.

34 Gen. Konsul Müller fel jegy zé se a nem zet kö zi ki sebb sé gi kong resszus ügyé -
ben tör tén tek rõl. 1925. szep tem ber 5. PAAA, R 60462, Szá mo zat lan.

35 A né met kül ügy mi nisz té ri um 1922 már ci u sá nak vé gén a Deutscher Schutzbund
be fo lyá sá nak sem le ge sí té sé re egy fél hi va ta los csúcs szerv lét re ho zá sát kez de mé -
nyez te (Zweckverband der freien Deutschtumsvereine), hogy ez zel el len õr zé se
alá von ja a kül föld ön élõ né met ség gel fog lal ko zó tár sa dal mi szer ve ze te ket. Bár a
szer ve zet lét re jött, a kez de mé nye zés még is meg bu kott a kül ügy mi nisz té ri um és a
bel ügy mi nisz té ri um kom pe ten ci á ján ki bon ta ko zott vi tá ban. Nor bert Krekeler:
Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik. Die Sub-
ventionierung der deutschen Minderheit in Polen 1919–1933. Stutt gart, 1973. 
29; Bartsch: i. m. 135.

36 1920 no vem be ré ben jött lét re a kül ügy mi nisz té ri um ja vas la tá ra a Deutsche
Stiftung a né met ki sebb sé gi is ko lák, egy ház köz sé gek és a né met nyel vû saj tó tá -
mo ga tá sá ra, Erich Krahmer-Möllenberg ve ze té sé vel. Még ugyan eb ben az év ben
lét re hoz ták a Konkordia Literarische Anstalt GmbH-t, mely nek fõ fel ada ta né met 
nyel vû új sá gok, nyom dák és ki adók fel vá sár lá sa volt, ily mó don meg õriz ve azo kat
a né met ki sebb ség szá má ra. A vál lal ko zás igaz ga tó ja Max Winkler volt. Hol lan di á -
ban ala pí tot ták, ki zá ró lag né met kor mány pén zen a Hollandische Buitenland-Bankot 
1925-ben, majd 1926-ban a tu laj don kép pen kül ügy mi nisz té ri u mi el len õr zés alatt
álló OSSA Vermittlungs- und Handelsgemeinschaft mbH-t, a né met me zõ gaz da -
ság szem pont já ból meg ha tá ro zó né met hi tel in té ze tek meg erõ sí té sé re. Schot: i. m.
132–37; 173–180.

37 A kül ügy mi nisz té ri um mun ka tár sa i nak fel jegy zé se i bõl és a kö ve tek je len té -
se i bõl egy ér tel mû en ki ol vas ha tó a mi nisz té ri um el uta sí tó ál lás pont ja. Leg egyér tel -
mûb ben ta lán Freytag, bu ka res ti né met kö vet fo gal ma zott a kér dés ber li ni ke ze lé sé -
vel kap cso lat ban: „A Ber lin ben ka pott szó be li in for má ci ók alap ján fel té te lez tem,
hogy si ke rül ni fog az összes ki sebb ség gen fi kon fe ren ci á ját cé lul ki tû zõ Ammende-
pro jek tet meg buk tat ni.” Freytag je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri um nak. Bu -
ka rest, 1925. szep tem ber 18. PAAA, R 60462, Szá mo zat lan.

38 Gen. Konsul Müller fel jegy zé se. Ber lin, 1925. szep tem ber 5. PAAA, R
60462, Szá mo zat lan.

39 Nem min den kö vet osz tot ta a kül ügy mi nisz té ri um vé le mé nyét. A ri gai né -
met kö vet, Köster pél dá ul úgy vél te, hogy a kong resszus Né met or szág nak és a né -
met ki sebb sé gek nek hasz nos le het: „Ez az együtt mû kö dés arra is jó len ne, hogy
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az egyes né met ki sebb sé gek nek fel rótt leg sú lyo sabb szem rá há nyá sok egyi két,
mely sze rint az egész né met ki sebb sé gi moz ga lom nem más, mint egy Ber lin bõl
irá nyí tott hi va ta los né met ak ció, leg alább rész ben sem le ge sít se.” Köster je len té se 
a né met kül ügy mi nisz té ri um nak. Riga, 1925. au gusz tus 23. PAAA, R 60462,
Szá mo zat lan.

40 A né met ki sebb sé gek ér de ke ik kép vi se le té vel Schiemannt bíz ták meg.
Ammende a szer ve zé si fel ada tok ra ka pott fel ha tal ma zást. Schiemann le ve le
Brunsnak. Riga, 1925. szep tem ber 3. PAAA, R 60462, Szá mo zat lan.

41 Freytag je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri um nak. Bu ka rest, 1925. szep -
tem ber 18. PAAA, R 60462, Szá mo zat lan.

42 Brandschnak nem vol tak il lú zi ói Ma gyar or szág ki sebb ség po li ti ká já val kap -
cso lat ban. A há bo rú után, még ma gyar ál lam pol gár ként Guido Gündisch-sel
meg ala pí tot ta Jakob Bleyerrel szem ben a Deutscher Volksrat für Ungarnt. Az er -
dé lyi szász po li ti kus szá má ra a „ma gyar–né met sors kö zös ség” gon do la ta nem
mon dott túl so kat, sok kal in kább a bi ro dal mi né met ség gel és a tér ség ben élõ né -
me tek kel való szo li da ri tás szük sé ges sé gé re akar ta rá éb resz te ni a ma gyar or szá gi
né met sé get. Brandsch és a szász po li ti ku sok vé gül 1919. ja nu ár ele jén dek la rál ták 
Ro má ni á hoz való csat la ko zá su kat. Bellér Béla: Az el len for ra da lom nem ze ti sé gi
po li ti ká já nak ki ala ku lá sa. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 1975. 17–18.

43 Freytag je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri um nak. Bu ka rest, 1925. ok tó ber
12. PAAA, R 60462, Szá mo zat lan.

44 Uo.
45 „Le gyen sza bad bi zal ma san meg je gyez nem, hogy az ed di gi el uta sí tó ma -

ga tar tás mi att, me lyet, amennyi re in for mál va va gyok, leg éle seb ben Krahmer-
Möllenberg úr fo gal ma zott meg, az a be nyo más ke let ke zett, hogy a né met kor mány 
a né met ki sebb sé gek tõl bi zo nyos anya gi tá mo ga tá so kat meg von na, amennyi ben
azok fenn tart ják ter vü ket, hogy egy ilyen kö zös kong resszust tar ta nak. An nak
meg íté lé se, hogy egy fél re ér tés rõl van-e szó, vagy hogy szü let tek-e ilyen szó be -
li vagy írás be li köz lé sek, meg ha lad ja  is me re te i met.” Köster je len té se a né met
kül ügy mi nisz té ri um nak. Riga, 1925. au gusz tus 17. PAAA, R 60462, Szá mo zat -
lan.

46 Krahmer-Möllenberg hoz zá ál lá sa még 1927-ben is ugyan az volt. Tar tott
ugyan is at tól, hogy a Kong resszus kö rü li nagy pub li ci tás ve szé lyez te ti a bi ro -
da lom né met ki sebb sé gek felé irá nyu ló tá mo ga tá si rend sze ré nek tit kos sá gát.
Bamberger-Stemmann: i. m. 81.

47 Uo. 91.
48 Schiemann ígé re tet tett arra, hogy meg kí sér li a kong resszus idõ pont ját de -

cem be rig ki tol ni. A kér dés fon tos sá gát jól bi zo nyít ja, hogy maga Stresemann is
fo gad ta a ki sebb sé gi po li ti kust. Gen. Konsul Müller fel jegy zé se. Ber lin, 1925.
szep tem ber 5. PAAA, R 60462, Szá mo zat lan.

49 Schiemann sze re pe a kong resszus elõ ké szí té sé ben nem tel je sen tisz tá zott.
Az biz tos, hogy maga is tá mo gat ta az öt le tet. A né met ki sebb sé gek meg ha tal ma -
zott ja ként és a kül ügy mi nisz té ri um kon takt sze mé lye ként azon ban ne héz hely zet -
ben volt. A kül ügy mi nisz té ri um ban foly ta tott, jú li us 24-i meg be szé lé sén azt su -

102



gall ta, hogy a ma gyar és a szlo vén ki sebb sé gek ma guk is fon tol gat tak egy ilyen
jel le gû kong resszust, te hát az va ló szí nû leg né met kez de mé nye zés nél kül is meg -
va ló sult vol na. Heilbron fel jegy zé se. Ber lin, 1925. jú li us 24. PAAA, R 60462,
Szá mo zat lan. A drez dai meg be szé lés sel kap cso lat ban nem le het tud ni, hogy
Schiemann mi lyen el tö kél ten kép vi sel te a kül ügy mi nisz té ri um ál lás pont ját.

50 Aschmann je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri um nak. Genf, 1925. ok tó ber
22. PAAA, R 60463, Szá mo zat lan.

51 Heilbron fel jegy zé se a kül ügy mi nisz ter nek a kong resszu son részt vett né -
met ki sebb sé gi ve ze tõk és a kül ügy mi nisz té ri um mun ka tár sai kö zöt ti meg be szé -
lés rõl. PAAA, R 96559, K 431852.

52 „Mint ar ról már Ber lin ben szó ban be szá mol tam, nem Ammende, ha nem
maga gróf Beth len a ki sebb sé gi kong resszus, egy idõ rõl idõ re Genf ben össze ülõ
bi zott ság és egy ott meg je le nõ több nyel vû ki sebb sé gi új ság öt le té nek az aty ja.”
Welczeck bu da pes ti kö vet je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri um nak. Bu da pest,
1925. au gusz tus 27. PAAA, R 60462, Szá mo zat lan.

53 A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um már hosszú ide je tisz tá ban volt az zal, hogy
egy nem zet kö zi ki sebb sé gi kon fe ren cia mi lyen elõ nyö ket kí nál hat na a ma gyar ki -
sebb sé gek nek és ter mé sze te sen a ma gyar kül po li ti ká nak. Ezt bi zo nyít ja egy, a bu -
ka res ti kö vet ség nek el jut ta tott uta sí tás is, mely a Radiæ-féle, 1924-es kez de mé nye -
zés sel kap cso lat ban fog lalt ál lást: „Tak ti kai és pro pa gan disz ti kus je len tõ sé gé nél
fog va bár mily nagy ér dek kel bír na is az utód ál lam ok ban élõ ki sebb sé gek nek az
eu ró pai nyil vá nos ság elõtt le fo lyó de monst rá ci ó ja, Radics Ist ván sze mé lyi sé ge
nem olyan, hogy a ki sebb sé gek kö zös ak ci ó ja élén a leg kí vá na to sabb egyén vol -
na… Mi u tán azon ban az oszt rák kor mány a kon fe ren cia meg tar tá sát amúgy is be -
til tot ta, te kin tet tel fen ti ek re ma gyar rész rõl nem tar ta nám szük sé ges nek an nak
túl sá gos for szí ro zá sát.” Ká nya uta sí tá sa Magyary An tal nak. Bu da pest, 1924. má -
jus 3. MOL, K 64. 1924-27-174.

54 Ammende le ve le Ba ra nyai Zol tán nak, a Nem ze tek Szö vet sé ge mel lett mû -
kö dõ ma gyar tit kár ság ra. 1925. áp ri lis 10. MOL, K 107. 1925-16/13-577. Nem
ren del ke zünk ar ról for rá sok kal, hogy Ammende mi kor is mer te meg Ba ra nya it.
Na gyon va ló szí nû nek lát szik azon ban – nem utol só sor ban Ammende, majd ké -
sõbb Ba ra nyai fo gal ma zá sá ból –, hogy Ammende a le vél meg írá sa ide jén már
sze mé lye sen is is mer te a dip lo ma tát. A meg is mer ke dés re bõ ven volt le he tõ sé ge,
mi vel a hú szas évek leg ele jén éve kig a Rigasche Rundschau gen fi tu dó sí tó ja volt.

55 Ammende le ve le Khuen-Héderváry Sán dor nak. Wien, 1933. áp ri lis 8. MOL,
K 64. 1933-41-204.

56 Eb ben a ma gyar ki sebb sé gi ve ze tõk sok kal egy sé ge seb bek vol tak a né me -
tek nél, mi vel va ló di cél ki tû zé se ik egy sé ge sen a te rü le ti re ví zió mi ha ma rab bi
meg va ló su lá sá ra irá nyul tak.

57 „Va jon az Ön né ze te sze rint van-e le he tõ ség arra, hogy a ma gyar ki sebb sé -
gek részt ve gye nek a kon fe ren ci án az ál ta lam jegy zett plat form alap ján?…
A mos ta ni hely zet alap ján le he tõ sé günk van arra, hogy a ro má ni ai és cseh szlo vá -
ki ai (ma gyar – E. F.) ki sebb sé gek ve ze tõ i vel köz vet le nül is ered mény re jus sunk,
de amint mon dot tam, a dol got sze ret tem vol na még Ön nel meg be szél ni, ez azon -
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ban ter mé sze te sen csak privátin tör tén het, mi vel a ma gyar ál lam kép vi se lõi sem -
mi lyen kö rül mé nyek kö zött sem vál hat nak lát ha tó vá eb ben a ki sebb sé gi ügy ben.” 
Ammende le ve le Ba ra nya i nak. 1925. áp ri lis 10. MOL, K 107. 1925-16/13-577.

58 „Sze rény vé le mé nyem sze rint igen fon tos vol na, ha az utód ál lam ok ma gyar
és ma gyar ba rát egyéb nyel vû ki sebb sé gei a ter ve zett kong resszu son kép vi se lõ ik
ál tal, meg fe le lõ szám ban részt ven né nek, és kö ve te lé se ik nek a kong resszu son ki -
fe je zést ad ná nak.” Ba ra nyai je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Genf, 1925. jú -
ni us 3. MOL, K 107. 1925-16/13-687.

59 Ba ra nyai le ve le Ammendének. Genf, 1925. jú ni us 25. MOL, K 107.
1925-16/13-577.

60 Schiemann le ve le Szüllõ Gé zá nak. Riga, 1925. au gusz tus 8. BA, N 1.250,
Fasz. 5. 97–98.

61 Lutz Korodi bi zal mas je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri um nak a né met ki -
sebb sé gi vá laszt mány gen fi ülé sé rõl. Berlin-Friedenau, dá tum nél kül. PAAA, R
60426, K 435452.

62 Michaelsen: i. m. 101.
63 A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um számjeltávirata Emichnek. Bu da pest, 1925.

szep tem ber 11. MOL, K 64. 1925-47-503-369.
64 Gen. Konsul Müller fel jegy zé se. Ber lin, 1925. szep tem ber 5. PAAA, R

60462, Szá mo zat lan.
65 Bamberger-Stemmann: i. m. 92.
66 Soehring je len té se a kül ügy mi nisz ter nek a ma gyar kö vet lá to ga tá sá ról. Ber -

lin, 1925. au gusz tus 20. PAAA, R 60462, Szá mo zat lan.
67 Emich je len té se a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um nak. Ber lin, 1925. au gusz tus

21. MOL, K 64. 1925-47-503-322.
68 A sta tus quo-ellenes ma gyar–né met együtt mû kö dés gon do la tát Beth len elõ -

ször 1921. au gusz tus 1-jén ve tet te fel a mi nisz ter ta nács ülé sén. Ez azon ban nem
tar tot ta vissza at tól, hogy mint ko ráb ban, a nyu ga ti po li ti ku so kat Ma gyar or szág
hely ze té nek ja ví tá sa ér de ké ben ez után is a né met ex pan zi ós tö rek vé sek ré mé vel
ijeszt ges se. Romsics: Beth len Ist ván: i. m. 128.

69 „Nem, nem…, mi vel egy vak és egy béna, ha össze fog nak, nem so kat tud nak 
el ér ni, a kül po li ti kai együtthaladásnak ke vés ér tel me len ne.” Windischgrätz La -
jos Beth len meg bí zá sá ból tár gyalt Stresemannal. Stresemann Windischgrätznek
adott vá la szát idé zi Romsics: He lyünk… i. m. 188.

70 „Né met or szág nak, bár mennyi re is meg ért jük és oszt juk itt Ma gyar or szág -
nak a régi ma gyar bi ro da lom fel da ra bo lá sa fe lett ér zett fáj dal mát, alig ha fû zõ dik
köz vet len ér de ke Ma gyar or szág re ge ne rá ci ós tö rek vé se i hez.” Köpke 1925. áp ri -
lis 4-i fel jegy zé sét idé zi Hans-Paul Höpfner: Deutsche Südosteuropapolitik in der 
Weimarer Republik. Her bert und Peter Lang Verlag, Bern–Frank furt am Main,
1983. 224.

71 Welczeck je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri um nak. Bu da pest, 1925. au -
gusz tus 27. PAAA, R 60462, Szá mo zat lan.

72 „A ki sebb sé gek vé del me irán ti ér dek lõ dést csak úgy le het éb ren tar ta ni, ha
eze ket a jo go kat urbi et orbi fo lya ma to san han goz tat juk. Egye dül Né met or szág és 
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Ma gyar or szág együtt mû kö dé se ezt a célt ter mé sze te sen csak ke vés sé szol gál ná,
és csak ab ban az eset ben le het ne el ér ni, hogy meg hall gas sa nak, ha en nek ér de ké -
ben más ki sebb sé gek al kal mas kép vi se lõ i nek egész so rá val együtt ha lad nánk.”
Uo. A be szél ge té sen el hang zó ér vek és el len ér vek le lõ he lye ugyan ez a je len tés.

73 „An nak is me re té ben, hogy az er dé lyi Beth len mi lyen fon tos sá got tu laj do nít
pro jekt jé nek, azt sem tar tom tel je sen ki zárt nak, hogy a ma gyar kor mány az egész
ügyet maga fi nan szí roz za, és eset leg si ke rül neki a mi ki sebb sé gi ve ze tõ in ket a bi -
ro dal mi kor mány aka ra ta el le né re is együtt mû kö dés re bír nia.” Uo.

74 Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak. 1925. au gusz tus 27. MOL, K 64.
1925-47-503-319.

75 A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um számjeltávirata Emichnek. Bu da pest, 1925.
au gusz tus 29. MOL, K 64. 1925-47-403-304.

76 Soehring Schu bert ál lam tit kár nak. Ber lin, 1925. au gusz tus 31. PAAA, R
60462, Szá mo zat lan.

77 Mi vel Soehring az in for má ci ók hoz nem fû zött kom men tárt, a ma gyar kül -
ügy mi nisz té ri um jog gal fel té te lez het te, hogy a né met kül ügy mi nisz té ri um be le -
nyu go dott a kong resszus meg tar tá sá ba. Va ló já ban azon ban ez ek kor még ko ránt -
sem volt így. Mi vel azon ban úgy tûnt, nem le het meg buk tat ni a kez de mé nye zést,
és a kong resszus elõ re lát ha tó lag min den kép pen össze ül ok tó ber kö ze pén Genf -
ben, a né met fél egy re in kább arra he lyez te a hang súlyt, hogy a ki sebb sé gek le he -
tõ leg elé ged je nek meg egy zárt kö rû ülés sel. A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um fenn -
tar tá sa it ter mé sze te sen Ammende is igye ke zett el osz lat ni. Emichhel pél dá ul
kö zöl te, hogy „mi u tán a kong resszus nem (a) szep tem be ri nép szö vet sé gi ülés -
szak kal egyi de jû leg tartatik, és a nem ze ti ki sebb sé gi blokk sze rû tö mö rü lés nem
cél, (a) né met kor mány ko ráb bi ag gá lya nem áll hat fenn.” Emich számjeltávirata
Ká nyá nak. Ber lin, 1925. ok tó ber. 2. MOL, K 64. 1925-47-503-325. Emel lett
Ammende le ve let írt Khuen-Hédervárynak is, mely ben a va ló sá got el tor zít va azt ál lí -
tot ta, hogy a né met kül ügy mi nisz té ri um szá má ra csu pán az lé nye ges, hogy a kon fe -
ren ci át ne szep tem ber ele jén tart sák meg. Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak.
1925. szep tem ber 5. MOL, K 64. 1925-47-503-313.

78 Jakabffy Elem ér: Egy és más az eu ró pai nem zet ki sebb sé gek ve zér egyé ni sé -
ge i rõl. Ma gyar Ki sebb ség, 1931. 4. sz. 126.

79 Jakabffy: Ada tok… i. m. 1.
80 „Ugron a szá szok ve ze tõ i tõl nem so ká ra ér te sí tést nyert, hogy ré szük rõl Roth

Ottó, a par la men ti cso port ve zé re és Brandsch Ru dolf men nek a kong resszus ra.
Ammendérõl és a pénz for rás ok ról más hely rõl nyer tem meg nyug ta tást.” Uo. 1.

81 Ká nya számjeltávirata Ma gyar or szág Nem ze tek Szö vet sé ge mel lett mû kö -
dõ tit kár sá gá nak. Bu da pest, 1925. szep tem ber 8. MOL, K 64. 1925-47-503-340.

82 Villani, ro má ni ai ma gyar kö vet je len té sé ben az áll, hogy Ammende Ugronnak
az el nö ki tisz tet szán ta. Villani je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Sineia, 1925.
ok tó ber. 1. MOL, K 64. 1925-47-216. Ez nyil ván va ló fél re ér tés volt, mi vel en nek
a tiszt ség nek ek kor még Schiemann volt a vá ro má nyo sa.

83 Uo.
84 Ammende erre ál lí tó lag ígé re tet is tett. Uo.
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85 Jungerth, revali kö vet sé gi ta ná csos, ügy vi võ je len té se a ma gyar kül ügy mi -
nisz té ri um nak Ammendével foly ta tott meg be szé lé sé rõl. Reval, 1925. no vem ber
20. MOL, K 64. 1925-47-503-145.

86 „Vi szont a ma gyar ki sebb ség éle té rõl na gyon ke vés hír ju tott el hoz zám. Az
ot ta ni ma gyar ság ve ze tõ it nem is mer tem, és sem mi kap cso lat ban sem áll tam ve lük. 
Nem ke res ték ve lem az érint ke zést, én pe dig – kü lö nö sen az elsõ idõk ben – ne he -
zen lá to gat hat tam vol na el a Dél vi dék re, ahol sem mi össze köt te tés sel sem ren del -
kez tem. A Dísz-té ren azt a fel fo gást val lot ták, hogy he lye sebb, ha a belg rá di kö vet
nem érint ke zik a ju go szlá vi ai ma gya rok ve ze tõ i vel, akik nek egyéb ként más úton
le he tõ sé gük volt arra, hogy pa na sza i kat és ké ré se i ket el jut tas sák Bu da pest re… Ezt
an nál is in kább fáj lal tam, mert né met kol lé gám a bá ná ti és bács kai svá bok kal rend -
sze res össze köt te tést tar tott fenn, és a né met ajkú ki sebb ség éle tét pon to san is mer -
te.” Hory And rás: Bu ka rest tõl Var só ig. Gon do lat, Bu da pest, 1987. 184.

87 Wodianer An dor belg rá di ide ig le nes ügy vi võ je len té se a ma gyar kül ügy mi -
nisz té ri um nak. Belg rád, 1925. au gusz tus 25. MOL, K 64. 1925-47-503-309.

88 A po li ti kai osz tály uta sí tá sa Wodianernek. Bu da pest, 1925. szep tem ber 7.
MOL, K 64. 1925-47-503-309.

89 Uo.
90 Hory And rás belg rá di kö vet je len té se a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um nak.

1925. szep tem ber 30. MOL, K 64. 1925-47-503-400.
91 Hory je len té se a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um nak. Belg rád, 1925. ok tó ber

16. MOL, K 64. 1925-47-503-431.
92 A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um számjeltávirata Ba ra nya i nak. Bu da pest, 1925.

ok tó ber 12. MOL, K 64. 1925-47-419.
93 „Kí vá na tos vol na, ha a mai ma gyar or szá gi ha za fi as né met ség egy-két kép vi -

se lõ je is meg je len ne, és tár gyi la go san meg vi lá gí ta ná a csonkamagyarországon
ma radt né met ki sebb ség hely ze tét, kü lö nö sen, ha a túl zó né met rész rõl tá ma dá sok 
han goz ná nak el.” Ba ra nyai je len té se a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um nak. Genf,
1925. jú ni us 3. MOL, K 107. 1925-16/13-687.

94 Tilkovszky Loránt: Az egy há zak „nem ze ti ség-po li ti ká ja” és a ma gyar or szá -
gi né met ség 1929–1945. Tör té nel mi Szem le, 1997. 1. sz. 51–67; Tilkovszky
Loránt: Né met nem ze ti ség – ma gyar ha za fi ság. JPTE TK, Pécs, 1997. 75–77.

95 A ré gi ó ban Ma gyar or szág volt az egyet len ál lam, ahol nem volt né met párt,
s ahol a ki sebb ség par la men ti kép vi se le te csak át té te le sen, a kor mány pár ti lis tá ra
való fel ke rü lés sel va ló sul ha tott meg. Az MNNE meg ala ku lá sá ról lásd Bellér: Az
el len for ra da lom… i. m. 276–285.

96 Az egye sü let el nö ke Gratz Gusz táv, volt bé csi ma gyar kö vet lett, aki a kor -
mány em be ré nek szá mí tott. Jakob Bleyer az ügy ve ze tõ al el nök tiszt sé gét kap ta.
A ve ze tõ ség ben olyan sze mé lyek is he lyet kap tak, mint pél dá ul a né met szár ma -
zá sú Herczeg Fe renc, aki nek po li ti kai jel le gû te vé keny sé ge – a Szent Gel lért Tár -
sa ság, majd ké sõbb a Re ví zi ós Liga ve ze tõ je ként – in kább a ma gyar ság po li ti ka
össze füg gé sé ben ér tel mez he tõ. Uo. 280–281.

97 Tilkovszky Loránt: A weimari Né met or szág és a Du na-me den ce né met ki -
sebb sé gei. Szá za dok, 1980. 2. sz. 212–213.

106



98 Uo. 213–215.
99 Khuen-Héderváry je len té se Beth len nek. Bu da pest, 1925. szep tem ber 5.

MOL, K 64. 1925-47-503-353.
100 Michaelsen: i. m. 85.
101 Ammende tár gya lá sa i ról lásd Michaelsen: i. m. 94–98.
102 Bár a meg hí vást el uta sí tot ták, Col ban meg bíz ta Azcáratét, hogy fel tû nés

nél kül kö ves se fi gye lem mel a kong resszus te vé keny sé gét. Aschmann je len té se a
né met kül ügy mi nisz té ri um nak. 1925. ok tó ber. 22. PAAA, R 96559, K 431876.

103 A saj tó a gen fi ki sebb sé gi ér te kez let elõtt. Ma gyar Ki sebb ség, 1925. no -
vem ber 1. 856–867.

104 Aschmann je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri um nak. Genf, 1925. szep -
tem ber 22. PAAA, R 96559, K 431875.

105 Ezt jól bi zo nyít ja a kül ügy mi nisz té ri um po li ti kai osz tá lyá nak a ju go szlá vi ai 
ma gyar ság kép vi se le té vel kap cso lat ban meg fo gal ma zott ál lás fog la lá sa, amely -
ben Wodianerrel kö zöl ték, hogy nem ér de mes a Ma gyar Pár ton kí vül álló sze mé -
lye ket Genf be kül de ni. A po li ti kai osz tály uta sí tá sa Wodianernek. Bu da pest,
1925. szep tem ber 7. MOL, K 64. 1925-47-503-309.

106 Jakabffy: Ada tok… i. m. 7. A ma gyar kül döt tek ki uta zá sá ról ke ve set tu -
dunk. Va ló szí nû, hogy Szüllõ és Flachbarth ese té ben nem je len tett prob lé mát az
út le vél kér dé se. Jakabffy ál lan dó út le vél lel ren del ke zett, s az oszt rák és sváj ci ví -
zu mot Bu da pes ten sze rez te be. Uo. 4. Deák Leó ese té ben azon ban fel ve tõ dött a
kér dés, ho gyan si ke rült szá má ra el in téz ni a sza bad ki uta zást. Jog gal fel té te lez he -
tõ azon ban, bár írá sos bi zo nyí ték nincs rá, hogy Josip Wilfan, a Kong resszus ké -
sõb bi el nö ke, aki nek jó kap cso la tai vol tak a belg rá di kor mány kö rök höz, már az
elsõ össze jö ve te len is in ter ve ni ált a ma gyar po li ti kus ér de ké ben.

107 Jakabffy: Ada tok… i. m. 6; Ba ra nyai je len té se a ma gyar kül ügy mi nisz té ri -
um nak. Genf, 1925. ok tó ber 17. MOL, K 64. 1925-47-503-446.

108 Uo. 16.
109 Flachbarth Ernõ: Az utód ál lam ok ma gyar ki sebb sé ge i nek együtt mû kö dé se. 

Ma gyar Ki sebb ség, 1925. má jus 1. 9. sz. 80–85. 
110 Ba ra nyai je len té se a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um nak. Genf, 1925. ok tó ber

17. MOL, K 64. 1925-47-503-446. Az 1922-ben ala pí tott, he ten te két szer meg je -
le nõ fo lyó ira tot a TESZK, il let ve a Né pi es Iro dal mi Tár sa ság ti tok ban anya gi lag
is tá mo gat ta. Az össze ha son lí tást nem zet kö zi szin ten is álló or gá num a NIT-tõl
rend sze re sen ka pott do ku men tu mo kat és pub li ká ci ó kat is. Bár di: A Ke le ti Ak ció.
I. i. m. 106; 128. 72. jegy zet. A fo lyó irat tör té ne té nek mo nog ra fi kus fel dol go zá sát 
adja Ba lázs Sán dor: Lugosi üze net. Szat már né me ti Köl csey Kör, 1995.

111 Masirevich, prá gai kö vet je len té se a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um nak Flach- 
barth Er nõ vel foly ta tott meg be szé lé sé rõl. Prá ga, 1925. ok tó ber 22. MOL, K 64.
1925-47-441.

112 A pe tí ció 1925 áp ri li sá ban ké szült el. Alá írói – Füssy Kál mán, Jabloniczky Já -
nos, Korláth Ede, Körmendy-Ékes La jos, Lelley Jenõ, Palkovich Vik tor, Szent-Ivány 
Jó zsef – a cseh szlo vák ál lam pol gár ság jog ta lan meg ta ga dá sá nak gya ko ri sá gá ra
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hív ták fel a fi gyel met. A Hár mas Bi zott ság el fo gad ta a kor mány pe tí ci ó ra adott
vá la szát, s az ügyet ad acta tet te. Popély: i. m. 127.

113 Ma gya rok: Cseh szlo vá ki á ból (2), Ro má ni á ból (2), a Szerb–Hor vát–Szlo -
vén Ki rály ság ból (1); uk rá nok: Len gyel or szág ból (3); szlo vé nek és hor vá tok:
Olasz or szág ból (2); szlo vé nek: Auszt ri á ból (1); len gye lek: Né met or szág ból (3),
Cseh szlo vá ki á ból (1), Lett or szág ból (1), Lit vá ni á ból (1); fe hér orosz ok: Len gyel -
or szág ból (1); szorbok: Né met or szág ból (3); ru szi nok: Cseh szlo vá ki á ból (1); zsi -
dók: Lett or szág ból (1), Lit vá ni á ból (1), Len gyel or szág ból (5), Cseh szlo vá ki á ból
(1); né me tek: Cseh szlo vá ki á ból (1), Len gyel or szág ból (2), Ro má ni á ból (1), Ma -
gyar or szág ról (1), Ju go szlá vi á ból (4), Dá ni á ból (1), Olasz or szág ból (3), Lett or -
szág ból (1), Észt or szág ból (2); dá nok: Né met or szág ból (1); lit vá nok: Len gyel or -
szág ból (1). Az észt or szá gi oro szok és své dek írás ban fe jez ték ki egyet ér té sü ket a
kong resszus alap el ve i vel. In: Sitzungsbericht […] 1925. 10–11.

114 A gré mi um tag jai let tek: Jakabffy (ma gyar), Sierakowski (len gyel), Brandsch
(né met), Motzkin (zsi dó), Vasilcsuk (uk rán), Jeremics (fe hér orosz), Gerowski (ru -
szin), Zajanskauskas (lit ván), Christiansen (dán). A gré mi um ban a há rom össze hí -
vó is he lyet ka pott: Szüllõ (ma gyar), Schiemann (né met), Wilfan (hor vát–szlo vén).
Uo. 12–13.

115 A kong resszus ere de ti leg hét fõs El nök sé get vá lasz tott, de mi u tán a len gyel -
or szá gi fe hér orosz ok és uk rá nok kép vi se lõi az ön ren del ke zé si jog kö ve te lé sé nek
el uta sí tá sa mi att a to váb bi ak ban csak mint meg fi gye lõk vet tek részt az ülé se ken,
az El nök ség öt fõre szû kült. El nök ké Wilfant (szlo vén) vá lasz tot ták, al el nö kök
pe dig Szüllõ (ma gyar), Schiemann (né met), Grünbaum (zsi dó), Sierakowski (len -
gyel) let tek. A kong resszus fõ tit ká rá nak egy han gú lag Ammendét vá lasz tot ták
meg. Uo. 20–21.

116 „Ammende sze rint Jakabffy (Er dély) lát szik pre desz ti nál va a ve ze tés re
köz tük… A felsõmagyarországiak, Szüllõ és kü lö nö sen Flachbarth igen jó be -
nyo mást gya ko rol tak a kong resszus ra. Deák (Ju go szlá via) szin tén ko moly em ber
be nyo má sát tet te, de õ, ki tu laj don kép pen Várady he lyett lett ki küld ve, nem fej -
tett ki na gyobb ak ti vi tást.” Jungerth je len té se a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um nak.
Reval, 1925. no vem ber 20. MOL, K 64. 1925-47-503-145.

117 A Pester Lloyd in ter jút ké szí tett Bu da pes ten Jakabffyval, aki a Miletics de -
le gá lá sá val kap cso la tos di lem mák ról is rész le te sen be szá molt. Die Internationale
der Minderheiten. Pester Lloyd, 1925. ok tó ber 27. 4.

118 Jakabffy: Ada tok… i. m. 5–6.
119 „Én itt az zal ér vel tem, hogy mi u tán mi mind szer ve zett nem zet-ki sebb sé -

gek kép vi se lõi va gyunk, ezek a szer ve ze tek pe dig csak a meg hí vó ban meg ha tá ro -
zott prog ram el fo ga dá sá nak ki je len té sé hez ad tak ne künk meg bí zást, ilyen nagy
hor de re jû prog ram vál to zás hoz még ak kor sem vol na jo gunk, ha egyé ni leg meg -
gyõz né nek en nek szük sé ges sé gé rõl.” Uo. 9–10.

120 Christiansen hoz zá szó lá sa a har ma dik na pi ren di pont hoz. In: Sitzungsbericht
[…] 1925. 54–56.

121 A kul tu rá lis au to nó mia gon do la tá nak nyil vá nos el uta sí tá sa ter mé sze te sen
rend kí vül ér zé ke nyen érin tet te a né met ki sebb sé gi po li ti ku so kat, mi vel õk több
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mint egy éve már en nek ér de ké ben lob biz tak a bi ro dal mi kor mány nál. Tisz tá ban
vol tak az zal is, hogy ez az ál lás fog la lás ne héz hely zet be hoz za majd a né met kül -
ügy mi nisz té ri u mot. Az elvi sík mö gött azon ban na gyon ko moly po li ti kai el len té -
tek is meg hú zód tak. A né met or szá gi ki sebb sé gek a né met kor mányt sej tet ték a
kong resszus mö gött, és úgy gon dol ták, hogy az pán ger mán cé lo kat szol gál. A né -
met ki sebb sé gek vi szont meg vol tak gyõ zõd ve ar ról, hogy a dá nok és a len gye lek
lé pé se it az anya or szág ok kor má nyai irá nyít ják. Az el len tét odá ig fa jult, hogy a
né met or szá gi ki sebb sé gek 1927-ban fel füg gesz tet ték tag sá gu kat a szer ve zet ben,
s bár az egyez te té sek még éve kig el hú zód tak, soha töb bé nem tér tek oda vissza.

122 A fel ve tés el len fel szó lalt Ru dolf Brandsch, aki az zal ér velt, hogy a kong -
resszu son olyan ki sebb sé gek is kép vi sel ve van nak, akik a múlt ban nem vol tak a
leg lo já li sab bak, s az uk rá nok meg nyi lat ko zá sá ból lát szik, hogy õk egy ál ta lán
nem is me rik el a fe let tük lévõ ál lam ha tal mat. Ezért nem len ne õszin te egy ilyen
dek la rá ció. Az er dé lyi né met po li ti kus se gít sé gé re si e tett Leo Motzkin is, aki a
zsi dó részt ve võk ne vé ben ki je len tet te, hogy elvi ag gá lyai van nak a né met or szá gi
len gyel igénnyel kap cso lat ban. Ér ve lé sé ben hang sú lyoz ta, hogy kö zös sé gek lo ja -
li tá sá ról nem le het be szél ni, csak az egyes sze mé lye ké rõl. Jakabffy: Ada tok… i.
m. 10–11. A né met ki sebb sé gek kép vi se lõ i nek le he tett némi déja vu ér zé sük a
vita so rán, mi vel ez a ki fe je zés egy szer már, az 1922-es bé csi meg be szé lé sü kön
nagy vi hart ka vart az õ so ra ik ban is. Ak kor is meg kel lett a ki sebb sé gek ál la muk -
hoz fû zõ dõ vi szo nyát tisz táz ni kí vá nó ha tá ro zat szö ve gét vál toz tat ni. A len gyel -
or szá gi né met cso port nyo má sá ra ak kor a „lo já lis” jel zõt fel kel lett cse rél ni a „le -
gá lis”-ra. Pieper: i. m. 78.

123 „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 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 is ja -
vul jon.” Füg ge lék. IV/1/2.

124 A kong resszus há rom té ma kört járt kö rül az ülé se ken. 1. Nem ze ti tü re lem
mint nem zet kö zi jogi alap elv; 2. Az ön kor mány za ti jog, kü lö nö sen mint nem zet -
mû kö dé si alap elv je len tõ sé ge a nem zet kö zi béke szem pont já ból; 3. A nem zet kö zi 
szer ve ze tek, kü lö nö sen a Nem ze tek Szö vet sé gé nek fel ada ta. Jakabffy: Ada tok…
i. m. 3.

125 Szüllõ Géza üd vöz lõ be szé de. Ma gyar Ki sebb ség, 1925. no vem ber 1. 833.
126 Uo. 844–45.
127 Uo. 846–47.
128 Füg ge lék. IV/1925/4.
129 „Flachbarth elõ adá sa sze rint a gen fi ki sebb sé gi kon fe ren cia igen jól si ke -

rült.” Masirevich je len té se a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um nak. Prá ga, 1925. ok tó -
ber 22. MOL, K 64. 1925-47-441. „A kon fe ren cia ered mé nyé vel tel jes mér ték ben 
meg le he tünk elé ged ve, az már kül sõ leg is im po zán san si ke rült és le fo lyá sá ban is
tel je sen ki elé gí tõ volt.” Ba logh Arthur le ve le. Cím zés nél kül. Ko lozs vár, 1925.
ok tó ber 29. MOL, K 64. 1925-27-483.

130 A kong resszus nem zet kö zi saj tó vissz hang ját is mer te ti Ma gyar Ki sebb ség,
1925. no vem ber 1. 848–856. Az utód ál lam ok ban meg je lent tu dó sí tá so kat elem zi
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Ru dolf Michaelsen: i. m. 144–145. Az összes sé gé ben po zi tív – né hol ki vá ró an
vissza fo gott – ér té ke lés okát Ammende ab ban lát ta, hogy „a locarnói tár gya lá sok
el te rel ték a vi lág fi gyel mét egy kis sé a kong resszus ról, ami azon ban nem ár tott,
mert míg az ententsajtó va ló szí nû leg nem ke zel te vol na jó in du la tú an a moz gal -
mat, má sutt volt el fog lal va, erõs ala pot és ko moly szí ne ze tet si ke rült adni az
egész ügy nek.” Jungerth je len té se a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um nak. 1925. no -
vem ber 20. MOL, K 64. 1925-47-503-145.

131 A kor mány hoz kö zel álló Pester Lloyd ok tó ber 16-án, 17-én (két szer),
19-én és 27-én fog lal ko zott a kong resszus sal. A Bu da pes ti Hír lap ok tó ber 14-én,
16-án, 17-én és 18-án szá molt be az ese mé nyek rõl. A Ma gyar ság ok tó ber 16-án,
17-én és 18-án. A Nép sza va 1925-ben még csak mind össze egy szer, ok tó ber
18-án is mer tet te a Genf ben tör tén te ket.

132 Ba logh Arthur: Az eu ró pai nem ze ti ki sebb sé gek kong resszu sa. Ma gyar Ki -
sebb ség, 1925. 21–22. sz. 801–802.

133 Nép ki sebb sé gek nem zet kö zi szö vet sé ge. Ke le ti Új ság (Ro má nia), 1925.
ok tó ber 18. 1. Deák Leó egy in ter jú ban ugyan ezt hang sú lyoz ta: „A kon fe ren cia
leg na gyobb je len tõ sé gét ab ban lá tom, hogy el ha tá roz tuk egy Genf ben fel ál lí tan -
dó nem ze ti sé gi ki sebb sé gi iro da meg szer ve zé sét. En nek az iro dá nak cél ja az,
hogy a nem ze ti ki sebb sé gek és a Nép szö vet ség, il let ve a Nép szö vet ség mel lé ren -
delt fõ tit kár ság közt az ál lan dó össze köt te tést fenn tart sa.” A gen fi ki sebb sé gi hi -
va tal tól re mél he tik a nem ze ti ki sebb sé gek hely ze tük ja ví tá sát. Bácsmegyei Nap ló
(Ju go szlá via), 1925. ok tó ber 20. 3.

134 Ba ra nyai je len té se a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um nak. Genf, 1925. ok tó ber
17. MOL, K 64. 1925-47-503-446.

135 „Né met or szág ra, amely már vir tu á li san a Nem ze tek Szö vet sé ge ta nács tag -
já nak te kint he tõ, bi zo nyá ra szá mí ta ni fo gunk a ma gyar ki sebb sé gek vé del me te -
rén. De köz tu do má sú, hogy a né met köz vé le mény bi zal mat lan hang nem ben tár -
gyal ja a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség hely ze tét.” Ba ra nyai je len té se Bárdossy
Lász ló mi nisz te ri osz tály ta ná csos nak. Genf, 1925. ok tó ber 17. MOL, K 107.
1925-16/13-1045.

136 Ba ra nyai je len té se a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um nak. Genf, 1925. ok tó ber
17. MOL, K 64. 1925-47-503-446.

137 Uo.
138 „30-án. (1923. feb ru ár 30-E. F.)… Ebéd után az észt kö vet sé gen Ewald

Ammende új ság író val, a Rigasche Rundschau egy szer kesz tõ jé vel volt hosszabb
be szél ge té sem. Ez … a né met ki sebb sé gek va la mi köz pon ti szer ve i nek a tit ká ra.”
Po li ti ka tör té ne ti és Szak szer ve ze ti Le vél tár, Jungerth-Arnóthy Mi hály ha gya té -
ka, Nap ló. 972 f. 4. õr zé si egy ség, 2.

139 Ez an nál is in kább is fel té te lez he tõ, mert Khuen-Héderváry ki fe je zett kí -
ván sá ga volt, hogy Ammende fu tár vagy köz ve tí tés út ján tart sa a kap cso la tot
vele. „Kér lek to váb bá, hogy fi gyel mez tesd õt arra, hogy le ve le it, kü lö nö sen pe dig 
az utol sót …, mely ben az anya gi ak ról is em lí tést tesz, pos tán kül döt te, amit én fe -
let te ag gá lyos nak és a jö võ ben fel tét le nül el ke rü len dõ nek tar tok. A le vél ugyan is
Ber lin bõl tud tom mal Cseh or szá gon jön ke resz tül, s így nem alap ta lan a gya nú,
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hogy azt út köz ben fel bont ják. Fõ leg, ha az mint a je len eset ben is, ne vem re a kül -
ügy mi nisz té ri um ba van cí mez ve. Egész ha tá ro zott ság gal nem tud tam meg ál la pí -
ta ni, hogy az em lí tett le ve let fel bon tot ták vol na, de a bo rí ték le ra gasz tá sa oly gya -
nús, hogy min den okom meg van azt fel té te lez ni. Ammende te hát szí ves ked jék
köz lé se it a jö võ ben vagy fu tár köz ve tí té sé vel meg ten ni, vagy leg alább is ne cí -
mem re a kül ügy mi nisz té ri um ba irá nyí ta ni.” Khuen-Héderváry le ve le Barcza
György kö vet sé gi ta ná csos nak. Bu da pest, 1925. szep tem ber 11. MOL, K 107.
1925-16/13-1039.

140 „Mint hogy Ammende, Schiemann és má sok út ján en nek az egész moz ga -
lom nak irá nyí tá sá ra bi zo nyos be fo lyást gya ko rol ni mó dom van, bá tor va gyok
Nagy mél tó sá go dat fel kér ni, hogy ve lem kö zöl ni ke gyes ked jék, mily ál lás pon tot
fog lal el Nagy mél tó sá god en nek az egész ak ci ó nak to váb bi fej lõ dé sé vel és a fent
fel ve tett kér dé sek kel szem ben.” Jungerth je len té se a ma gyar kül ügy mi nisz té ri -
um nak. Reval, 1925. no vem ber 20. MOL, K 64. 1925-47-503-145.

141 A kül ügy mi nisz té ri um uta sí tá sa Jungerthnek. Bu da pest, 1925. de cem ber
12. MOL, K 64. 1927-47-237 (1925/503).

142 Ammende az zal in do kol ta in ga tag po zí ci ó ját, hogy a né met ki sebb sé gek
ve ze tõi iri gyek rá. Jungerth je len té se a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um nak. Reval,
1925. no vem ber 20. MOL, K 64. 1925-47-503-145. Ez ter mé sze te sen a probéma
vég le tes le egy sze rû sí té se volt, rá adá sul nem is fe lelt meg tel je sen a va ló ság nak.

143 Lutz Korodi je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri um nak. Berlin-Friedenau,
dá tum nél kül. PAAA, R 60426, K 435451-K 435453.

144 Aschmann je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri um nak. Genf, 1925. ok tó ber
22. PAAA, R 96559, K 431880-K 431881.

145 Heilbron fel jegy zé se a né met kül ügy mi nisz ter nek. Ber lin, 1925. ok tó ber
26. PAAA, R 96559, K 431846-K 431852.

146 Ammende de cem ber 29-i lá to ga tá sa kor szá molt be Jungerthnek Schiemannal 
és Kösterrel foly ta tott meg be szé lé sé rõl: „Ami az össze kö tõ iro da ve ze tõ jét il le ti,
Schiemann ki je len tet te, hogy haj lan dó a né met ki sebb sé gek nél Ammendét aján -
la ni erre az ál lás ra, mert neki is az a meg gyõ zõ dé se, hogy Ammende vissza lé pé se
az ügy tõl an nak össze om lá sát von hat ná maga után.” Jungerth je len té se a ma gyar
kül ügy mi nisz té ri um nak. Reval, 1926. ja nu ár 3. MOL, K 64. 1927-47 (1/1926).
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4. A KONGRESSZUS SZERVEZETI KERETEI,
TEVÉKENYSÉGE ÉS FINANSZÍROZÁSA

4.1 SZERVEZETI KERETEK

A szer ve ze ti ke re tek ki ala kí tá sá ban az elsõ kong resszus aka dály ta lan és
ha té kony le bo nyo lí tá sá ra el fo ga dott ide ig le nes struk tú ra, va la mint az
1926-os össze jö ve tel elõ ké szí té se ér de ké ben az utol só ülés na pon meg -
sza va zott dön té sek ját szot tak meg ha tá ro zó sze re pet.1 A Tit kár ság bé csi
hi va ta lá nak 1927. áp ri lis 1-jei át adá sá val, va la mint a kon fe ren ci ák elõ ké -
szí té sé re hi va tott Vá laszt mányt el len õr zõ Ta nács 1928-as élet re hí vá sá -
val a Kong resszus alap ve tõ, meg ha tá ro zó struk tú rá ja lé nye gé ben ki épült,
mind össze egy-két spe ci á lis bi zott ság ala kult még a ké sõb bi ek so rán.

Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus for ma i lag leg fon to sabb szer ve
az éven te össze ülõ Köz gyû lés volt, amely dön té se in ke resz tül az összes
töb bi szerv le gi ti mi tá sát is biz to sí tot ta. Bár a Köz gyû lés nyil vá nos ülé se -
in meg fi gye lõ ként bár mely nem ze ti ki sebb ség kép vi se lõ je meg je len he -
tett, sza va za ti jog gal csak a szer ve zet tag ja i nak so rá ba fel vé telt nyer tek
ren del kez tek. Azok a ki sebb sé gek, ame lye ket az elsõ kong resszus há -
rom ta gú elõ ké szí tõ Vá laszt má nya 1925-ben meg hí vott Genf be, a ké sõb -
bi ek ben is ta gok ma rad tak. Az új cso por tok fel vé tel ének kér dé se kö rül ki ala -
kult fe szült sé gek azon ban el ke rül he tet len né tet ték a fel vé te li kri té ri u mok
ki dol go zá sát.2

A je lent ke zõk nek bi zo nyí ta ni uk kel lett szer ve zett sé gü ket, s hogy ren -
del kez nek „sa ját nem ze ti kultúrakarattal” (azaz a je lent ke zõ cso port hoz
tar to zók több sé gé nek a rész vé tel mel lett kel lett dön te nie, vagy leg alább is
nem volt sza bad ál lást fog lal nia el le ne), va la mint bi zo nyí ta ni uk kel lett
„tar tós ter mé sze tû kol lek tív kul tu rá lis élet meg nyil vá nu lá su kat”.3 Emel -
lett fel vé te li ké rel mü ket két hó nap pal a kon fe ren cia elõtt el kel lett jut tat -
ni uk a Tit kár ság ra, hogy az a kér dést meg vizs gál va még idõ ben je len tést
te hes sen az ügy ben dön té si jog kör rel ren del ke zõ Vá laszt mány nak, il let ve 
Ta nács nak. A kül döt tek sze mé lyi kö rét il le tõ en a sza bá lyo zás azt a meg -
szo rí tást al kal maz ta, hogy a részt ve võk nek ab ból az ál lam ból kel lett ér -
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kez ni ük, amely ben az õket de le gá ló ki sebb ség élt. Ki vé te les eset ben kül -
föld rõl is ér kez het tek kép vi se lõk, amennyi ben az adott or szág po li ti kai
vi szo nyai mi att a gen fi uta zás ve szé lye ket rej tett ma gá ban. Ezek azon ban
csak ta nács ko zá si jog gal ren del kez het tek. Egy 1929-es ha tá ro zat ér tel -
mé ben, ha a kül dött az ál lam pol gár sá gát po li ti kai okok ból ve szí tet te el, a
Kong resszu son részt ve he tett.4

A Köz gyû lés leg fõbb fel ada ta a Vá laszt mány ál tal elõ ké szí tett na pi -
ren di pon tok meg tár gya lá sa, va la mint az egyes pon tok hoz kap cso ló dó, az 
eu ró pai ki sebb sé gek ál lás pont ja ként pub li kált ha tá ro za tok el fo ga dá sa
volt. Min den na pi ren di pont hoz re fe rá tu mok, kor re fe rá tu mok és hoz zá -
szó lá sok han goz tak el. A ha tá ro za tok meg sza va zá sá nál az egyes ki sebb -
sé gi cso por tok egy-egy sza va zat tal ren del kez tek. A Köz gyû lés dön tött a
kon fe ren cia ide je alatt mû kö dõ El nök ség össze té te lé rõl is. En nek ki ala kí -
tá sá ban a Kong resszus mind vé gig ra gasz ko dott az 1925-ben ki ala kí tott
rend szer hez: el nök ké az olasz or szá gi szlo vén kép vi se lõt, Josip Wilfant
vá lasz tot ták, mel lé pe dig, a je len lét függ vé nyé ben 5-6 al el nö köt ren del -
tek.5 Az el nök sé gi tag ság a cso por tok kö zöt ti kon szen zus ered mé nye
volt. Min den na gyobb lét szá mú nem ze ti ség de le gál ha tott egy-egy fõt, de
arra is ügyel tek, hogy egyet len ki sebb ség se érez ze úgy, hogy kép vi se let
nél kül ma radt. E sze rint a né met, ma gyar, zsi dó, uk rán, orosz és ka ta lán
al el nö kök mel lett maga Wilfan kép vi sel te a hor vát, szlo vén és cseh–szlo -
vák ki sebb sé ge ket. Az El nök ség fel ada ta a kong resszus za var ta lan le fo -
lyá sá nak biz to sí tá sa, a ple ná ris ülé sek és az egyes na pi ren di pon tok kal
kap cso lat ban meg ho zan dó ha tá ro za tok szö ve gé nek elõ ké szí té sé re hi va tott
ide ig le nes bi zott sá gi ülé sek (min den kor 3-4) idõ pont ja i nak ki tû zé se, s ezek 
le ve ze té se volt. Te vé keny sé ge a Kong resszus be zá rá sá val meg is szûnt.

A Köz gyû lés köz vet le nül a kon fe ren cia be re kesz té se elõtt egy Vá -
laszt mányt bí zott meg a kö vet ke zõ évi kon fe ren ci á ig fel me rü lõ ügyek vi -
te lé vel. Bár a Vá laszt mány hi va ta lo san for ma i lag és idõ be ni mû kö dé sé -
nek ke re te it te kint ve is az El nök ség tõl tel je sen füg get len tes tü let volt, az
elsõ kong resszus tól kezd ve még is az a gya kor lat ala kult ki, hogy a Köz -
gyû lés a Vá laszt mány tag ja it ja va sol ta el nök sé gi ta gok nak is.6 A Vá laszt -
mány fõ fel ada ta a kö vet ke zõ Kong resszus elõ ké szí té se volt. En nek ke re -
té ben meg ha tá roz ta az össze jö ve tel op ti má lis idõ pont ját és szín hely ét,
össze ál lí tot ta a na pi ren di pon to kat, és a részt ve võk kö zül ki vá lasz tot ta az
elõ adó kat. Emel lett elsõ kör ben dön tött a tag sá gi ké rel met be nyúj tó ki -
sebb sé gek fel vé te lé rõl vagy el uta sí tá sá ról is. Dön té se it lé nye gi kér dé sek -
ben egy han gú lag kel lett meg hoz nia, míg a tech ni kai jel le gû ek hez elég
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volt a szó több ség. A Vá laszt mány az elsõ há rom év ben éven te négy szer
ülé se zett. Egy szer köz vet le nül a kon fe ren cia után, egy szer a kö vet ke zõ
kon fe ren ci át meg elõ zõ na pon, két szer pe dig a két idõ pont kö zött. Ké -
sõbb, 1928-tól kezd ve az össze jö ve te lek egyi két egy idõ köz ben lét re ho -
zott szerv nek, a Ta nács nak tar tot ták fenn.7 A Ta nács ban, szem ben a vá -
laszt mánnyal, min den egyes ki sebb sé gi cso port ma xi mum há rom fõ vel
kép vi sel tet het te ma gát. Fel ada ta az volt, hogy az egyes cso por tok meg is -
mer ked hes se nek az elõ ké szü le tek kap csán fel me rü lõ kér dé sek kel, és
dönt se nek az elõ ké szí tés so rán ki ala ku ló vi tás kér dé sek ben. Az azo nos
nem ze ti ség hez tar to zó ki sebb sé gek össze sen egy sza va zat tal ren del kez -
tek. A Ta nács dön té se it a Választmányhoz hasonlóan hozta meg.

A szer ve zet ke re te in be lül mû kö dött né hány ál lan dó bi zott ság is.
A leg ré geb bi és szin te a Kong resszus egész tör té ne te alatt bi zo nyít ha tó an
fenn ál ló bi zott ság a szer ve zõ, va la mint az El nök ség mel lett 1929-tõl már 
fo lya ma to san mû kö dõ pénz ügyi bi zott ság volt. Az elõb bi fel ada ta a
Kong resszus ál tal kö ve ten dõ stra té gia ki ala kí tá sa, utób bié a fõ tit kár
anya gi el szá mol ta tá sa volt. Eze ken kí vül idõ vel más bi zott sá gok is ala -
kul tak, ezek te vé keny sé gé rõl, ülé se ik rend sze res sé gé rõl és fenn ál lá suk
ide jé rõl azon ban csak tö re dé ke sen áll nak ren del ke zés re ada tok. Ilyen volt 
a Nem ze ti ség tu do má nyi Bi zott ság, amely egy ter ve zett nem ze ti ség tu do -
má nyi in té zet meg ala pí tá sá nak le he tõ sé ge it volt hi va tott ta nul má nyoz ni;
az 1932-ben fel ál ló, pe tí ci ók kal fog lal ko zó ál lan dó bi zott ság, va la mint a
Jakabffy ja vas la tá ra 1935-ben el ha tá ro zott ún. Szak bi zott ság is, amely -
nek fel ada ta az egyes ki sebb sé gek el le ni jog sér té sek vizs gá la ta lett.8

Ezek azon ban ki vé tel nél kül rend kí vül ala csony ha tás fo kú, tény le ges
mun kát lé nye gé ben nem, vagy leg alább is nem hosszú ide ig vég zõ bi -
zott sá gok vol tak.

A ki sebb sé gi kép vi se lõk elsõ kon fe ren ci á ju kon Ammende sze mé lyé -
ben tit kárt vá lasz tot tak az ülé sek kel kap cso la tos gya kor la ti te en dõk ko or -
di ná lá sá ra. Ez zel meg te rem tet ték a fõ tit ká ri hi va tal alap ja it. Az elsõ két
kong resszust Ammende va ló já ban még tény le ges inf rast ruk tu rá lis hát tér
nél kül ké szí tet te elõ.9 1927 áp ri li sá ban az tán a Kong resszus ál lan dó iro -
dát nyi tott Bécs ben, ami Ammende szá má ra je len tõ sen meg könnyí tet te a
fõ tit ká ri te en dõk kel járó fel ada tok el vég zé sét. An nál is in kább, mi vel et -
tõl kezd ve az ad mi niszt rá ci ós jel le gû ter hek egy ré szét a vál lá ról le vet te
az egy-két fi ze tett al kal ma zott.

Bár a fõ tit kárt a Köz gyû lés vá lasz tot ta, tiszt sé gé ben a Vá laszt mány
erõ sí tet te meg. A Kong resszus vég re haj tó szer ve te hát köz vet le nül a Vá -
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laszt mány nak, vég sõ fo kon pe dig a Kong resszus Köz gyû lés ének volt alá -
ren del ve, s te vé keny sé gé rõl ér te lem sze rint e két szerv nek tar to zott be -
szá mo lá si kö te le zett ség gel. A fõ tit ká ri tiszt sé get 1936-ban be kö vet ke zett
ha lá lá ig Ammende vi sel te. Sze mé lyi sé ge, el kép ze lé sei, tö rek vé sei és
kap cso lat rend sze re alap ve tõ en nyom ta rá a bé lye gét az egész szer ve zet
te vé keny sé gé re és kö ve tett po li ti kai irány vo nal ára. Ha lá la után Ferdinand
von Uexküll-Güldenband – szin tén észt or szá gi né met új ság író – lett a
Kong resszus elõ ször meg bí zott, majd 1938-ban vég le ge sí tett fõ tit ká ra.10

A fõ tit kár te vé keny sé gi kö rét alap ve tõ en két fel adat ha tá roz ta meg.
A kon fe ren ci ák alatt el sõ sor ban az ad mi niszt rá ci ós és tech ni kai jel le gû
kér dé sek meg ol dá sá ért fe lelt, ezek vé gez té vel pe dig a kö vet ke zõ évi
össze jö ve te lek elõ ké szí té sé ben kel lett a Vá laszt mány nak min den se gít sé -
get meg ad nia. A Tit kár ság alap ve tõ funk ci ó it te kint ve olyan szerv volt,
amely nek biz to sí ta nia kel lett az egyes tag cso por tok és a Kong resszus kö -
zöt ti kap cso lat tar tást és in for má ció áram lást, ki kel lett ala kí ta nia és ápol -
nia kel lett a kap cso la to kat egy részt a saj tó val, más részt a ki sebb sé gi kér -
dé sek kel is fog lal ko zó nem zet kö zi szer ve ze tek kel, va la mint le he tõ ség
sze rint a Nép szö vet ség gel is. Emel lett a Vá laszt mány ülé sei szá má ra meg 
kel lett vizs gál nia, va jon az újon nan je lent ke zõ ki sebb sé gek meg fe lel -
nek-e a fel vé te li kri té ri u mok nak. A fõ tit ká ri hi va tal adta ki a szer ve zet hi -
va ta los lap ját, va la mint a kong resszu si be szá mo ló kat, s ter mé sze te sen ha -
tás kö ré be tar toz tak a pénz ügyi kér dé sek, a be fi ze té sek és a ki adá sok is.

A Kong resszus meg le he tõ sen laza szer ve zet, ön meg ha tá ro zá sa sze rint
„kong resszu si kö zös ség” (Kongreßgemeinschaft) volt. Szin te ter mé sze -
tes, hogy egy olyan or ga ni zá ci ó ban, amely ben a ta gok éven te csak egy -
szer ta lál koz nak, és több száz, ese ten ként több ezer km tá vol ság ra él nek
egy más tól, a fõ ál lá sú tit kár be fo lyá sa rend kí vül meg erõ sö dik – még ak -
kor is, ha hi va ta lo san egyet len meg ha tá ro zó kér dés ben sem mond hat ja ki
a vég sõ szót. Így tör tént ez a Kong resszus ese té ben is. Mi u tán az 1926-os
kon fe ren ci át kö ve tõ en a né met ki sebb sé gi ve ze tõk sem kér dõ je lez ték
meg töb bé Ammende al kal mas sá gát, a fõ tit kár hely ze te meg szi lár dult.11

Be fo lyá sa a szer ve zet mû kö dé sé re jó val meg ha lad ta azt a fo kot, amely a
Kong resszus ha tá ro za ta i ból el mé le ti leg le ve zet he tõ volt. En nek leg fõbb
oka két ség kí vül a fent em lí tett szer ve ze ti adott ság ban ke re sen dõ. Po zí ci -
ó já nak meg szi lár du lá sá hoz és meg erõ sö dé sé hez azon ban más té nye zõk
is hozzájárultak.

Fõ tit kár rá vá lasz tá sa még ere den dõ en an nak volt kö szön he tõ, hogy a
ki sebb sé gek nem zet kö zi össze fo gá sá nak öt le te tõle szár ma zott, s hogy az
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elsõ össze jö ve tel si ke re egy ér tel mû en az õ szer ve zõ mun ká já nak volt az
ered mé nye. Ener gi kus, am bi ci ó zus egyé ni sé ge és szer ve zõ kész sé ge, va -
la mint a Kong resszus sal kap cso la tos hát tér is me re tei azon nal nél kü löz he -
tet len né tet ték. Ter mé sze te sen az évek fo lya mán fel hal mo zott kap cso la ti
tõ ké je is hoz zá já rult po zí ci ó ja meg szi lár du lá sá hoz. Ammende ki sebb sé gi 
kér dé sek ben már 1925 elõtt is rend kí vül tá jé ko zott új ság író nak szá mí tott, 
olyan nak, aki nem csak a né me tek sor sá nak ala ku lá sát kö vet te fo lya ma to -
san fi gye lem mel, ha nem a téma nem zet kö zi össze füg gé se it is, sok szor az
ese mé nyek hely szí nén. Fõ tit kár ként kap cso la ti há ló ja még job ban ki bõ -
vült, hi szen ek kor már nem csak a ki sebb sé gi kér dés szem pont já ból fon -
tos nem zet kö zi szer ve ze tek mun ka tár sa i val állt kap cso lat ban, ha nem uta -
zá sai so rán a fel ke re sett ál la mok mér ték adó po li ti ku sai is több íz ben
fo gad ták.12 Rá adá sul a Kong resszus hoz kap cso ló dó ki sebb sé gek be fo lyá -
sos té nye zõ i vel et tõl kezd ve töb bé-ke vés bé fo lya ma to san tar tot ta a kap -
cso la tot le ve le zés s oly kor sze mé lyes lá to ga tás út ján.13 Ez olyan in for má -
ci ós mo no pó li um hoz jut tat ta, amely hely ze tét to vább erõ sí tet te. Az
1928-ban Bécs be át te le pült Wilfannal, a Kong resszus min den ko ri el nö -
ké vel; vele és a Vá laszt mány elsõ em be ré vel ki ala kí tott jó mun ka kap cso -
la ta meg könnyí tet te a két szerv együtt mû kö dé sét, ami a fõ tit kár szá má ra
ter mé sze te sen szin tén rend kí vül fon tos volt, hisz’ egy el mér ge se dõ konf -
lik tus eset leg po zí ci ó já nak gyen gü lé sét von hat ta vol na maga után. Az el -
nök kel való har mo ni kus kap cso lat Ammende szá má ra más ok ból is meg -
ha tá ro zó je len tõ sé gû volt. Az El nök ség ben és a Vá laszt mány ban Wilfan
kép vi sel te a hor vát, szlo vén és cseh–szlo vák ki sebb sé ge ket, s a fõ tit kár
ko mo lyan tö re ke dett az 1927 után még bent ma radt szláv cso por tok kal
való jó kap cso lat fenn tar tá sá ra. Emel lett Wilfan a ju go szláv kül ügyi ve -
ze tés jó in du la tát, sõt anya gi tá mo ga tá sát is biz to sí tot ta.14 Ammende hely -
ze tét azon ban leg in kább a né met és a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um er köl -
csi és tit kos anya gi tá mo ga tá sa erõ sí tet te meg.

Az új fõ tit kár sze mé lye Ammende ha lá la után már ko ránt sem ját szott
olyan do mi náns sze re pet a szer ve zet éle té ben, mint ko ráb ban. Uexküll-
Güldenband te vé keny sé ge már sok kal in kább a kong resszu si ha tá ro za -
tok ban rög zí tett el vek ben fog lal tak ra kor lá to zó dott. En nek leg fõbb oka
az volt, hogy a né met „nép cso port-po li ti ká ban” a har min cas évek elsõ
har ma dá tól ko moly vál to zá sok kö ve tez tek be, s a kon cent rá ci ós tö rek vé -
sek ered mé nye ként az ENNSZ ber li ni iro da ve ze tõ jé nek po zí ci ó ja rend kí -
vül meg erõ sö dött.15 En nek meg fe le lõ en Werner Hasselblatt, az Eu ró pai
Né met Nép cso port ok ber li ni iro da ve ze tõ je nem csak a né met ki sebb sé -

116



gek nem zet kö zi sze rep lé sét von ta el len õr zé se alá, ha nem át vet te az elõ zõ
fõ tit kár szín fa lak mö göt ti egyez te tõ-szer ve zõ te vé keny sé gé nek je len tõs
ré szét is.16

4.2 A KONGRESSZUS TEVÉKENYSÉGE A HATÁROZATOK TÜKRÉBEN

A Kong resszus 14 éves fenn ál lá sa alatt össze sen 63 ha tá ro za tot fo ga dott
el. Eb bõl 8 fog lal ko zott szer ve ze ti kér dé sek kel, a fenn ma ra dó 55 pe dig a
ki sebb sé gek szá má ra fon tos té mák ban rög zí tet te a tag cso por tok ál lás -
pont ját. Vol tak olyan kér dé sek, me lyek kel kap cso lat ban a szer ve zet csak -
nem más fél év ti ze des tör té ne te so rán mind össze egy ha tá ro zat szü le tett,
de szép szám mal akad tak olya nok is, ame lyek idõ rõl idõ re vissza tér tek,
vagy – mint ahogy a Nép szö vet ség ese té ben is – fo lya ma to san na pi ren -
den ma rad tak.

Ammende 1925 ta va szán pa pír ra ve tett em lé kez te tõ je már elõ re ve tí -
tet te, hogy a szer ve zet kü lö nös fi gyel met fog szen tel ni a Nép szö vet ség ál -
tal ga ran tált nem zet kö zi ki sebb ség vé de lem té ma kör ének. Így is tör tént.
Ti zen egy kong resszu son hoz tak ki mon dot tan a Nem ze tek Szö vet sé gé nek 
te vé keny sé gé re kon cent rá ló ha tá ro za to kat.17 Az elsõ két kon fe ren cia még 
egy ér tel mû en bi zal mat sza va zott a nem zet kö zi szer ve zet nek, mint „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.”18 Et tõl kezd ve azon ban a kri ti kus, al kal man ként 
ki mon dot tan ke mény fo gal ma zás vált jel lem zõ vé a Nem ze tek Szö vet sé ge 
te vé keny sé gé nek értékelésében.

A kri ti kai meg jegy zé sek ki in du ló pont ja az a tény meg ál la pí tás volt,
hogy a Nép szö vet ség a kor má nyok kal nem tud ta be tar tat ni a szer zõ dé sek -
ben fog lalt kö te le zett ség vál la lá so kat. Ál ta lá ban véve el mond ha tó, hogy a
Kong resszus leg több ször az eu ró pai béke kér dés kö ré be ágya zott bí rá la tai- 
ban fõ leg a ga ran cia kér dé sé re kon cent rált, s csak rit kán fo gal ma zott meg
olyan el vá rá so kat, ame lyek túl mu tat tak a szer zõ dé sek ben rög zí tett jo go -
sít vá nyo kon.

Az el já rás sal kap cso lat ban már a má so dik kong resszus ki fo gá sol ta,
hogy a Ta nács a ki sebb sé gi jog meg sér té sé bõl szár ma zó vi ták ban gya kor -
la ti lag az elsõ és egy ben utol só fó rum. Emel lett nagy te ret szen telt a nyil -
vá nos ság tel jes hi á nyá nak, va la mint an nak az elv nek, amely a pa na szos
ki sebb sé get nem is mer te el ügy fél nek, és még arra sem biz to sí tott neki le -
he tõ sé get, hogy re a gál has son a kor má nyok vá la szá ra. A kri ti ka lé nye gi
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ele mei a ké sõb bi ek ben sem vál toz tak, mind össze annyi tör tént, hogy a
Kong resszus 1932-ben már nyíl tan meg kér dõ je lez te a Ta nács ob jek ti vi -
tá sát.19 Ek kor pon tok ba szed ve bí rál ta a garanciaeljárásban részt vevõ
nép szö vet sé gi szer vek te vé keny sé gé nek hi á nyos sá ga it: min de nek elõtt a
Tit kár ság és a Hár mas Bi zott sá gok tá jé ko zat lan sá gát, va la mint a be pa na -
szolt ál la mok kal szem be ni elfogultságát.

A Nép szö vet ség gel fog lal ko zó ha tá ro za tok vissza té rõ ele me volt a III.
Köz gyû lés 1922. szep tem ber 21-i aján lá sá hoz való vi szony tisz tá zá sa.20

Az aján lás azt az óhajt fe jez te ki, hogy min den tag ál lam az igaz sá gos ság -
nak és a tü re lem nek azt a fo kát va ló sít sa meg a ki sebb sé ge i vel szem ben,
ame lyet a ki sebb sé gi szer zõ dé sek a ha tá lyuk alá tar to zó ál la mok szá má ra
elõ ír tak. Ez ugyan ren del te té sét te kint ve in kább csak a nem zet kö zi vé de -
lem ál ta lá no sí tá sá nak kér dé sét ki ke rü lõ, szank ci ót maga után nem vonó
lát szat ha tá ro zat volt, a Kong resszus azon ban sem mi kép pen sem ke rül -
het te meg, mi vel tag jai so rá ban vol tak olyan ki sebb sé gek is (ka ta lá nok és
az olasz or szá gi szlo vé nek), me lyek kö te le zett sé gek kel meg nem ter helt
ál la mok ból ér kez tek. Az 1922-es aján lás ra való gya ko ri hi vat ko zás mö -
gött ter mé sze te sen a nem zet kö zi ki sebb ség vé de lem tény le ges ál ta lá no sí -
tá sá nak igé nye bújt meg. 1932-ben, majd 1934-ben a szer ve zet konk rét
for má ban is ál lást fog lalt a kér dés mel lett.21

Az el já rás rend jé re kon cent rá ló ha tá ro za tok mel lett a Kong resszus há -
rom íz ben is ál lást fog lalt olyan, a Nép szö vet sé get (is) érin tõ kér dé sek -
ben, ame lyek már egy ér tel mû en a nagy po li ti ka kö ré be tar toz tak. Az elsõ
ilyen ha tá ro zat 1928-ban szü le tett, és a nép szö vet sé gi Tit kár ság ki sebb sé -
gi szek ci ó já nak meg üre se dõ el nö ki poszt já val kap cso lat ban fo gal maz ta
meg két sé ge it a vár ha tó spa nyol be fu tó – Aguirre de Carcer – al kal mas sá -
gá val szem ben.22 A má so dik egy Briandnak írt le vél for má já ban lé nye gé -
ben szem be he lyez ke dett a fran cia Eu ró pa-terv vel.23 A har ma dik pe dig
1934-ben fel szó lí tot ta a Nép szö vet sé get, hogy csak olyan ál la mo kat fo -
gad jon tag jai közé, ame lyek sa ját ki sebb sé ge ik kel szem ben al kal ma zott
bá nás mód ja nem hagy kí ván ni va lót. Bár konk rét ál la mot nem ne ve zett
meg a ha tá ro zat, min den ki szá má ra nyil ván va ló volt, hogy a szer ve zet a
Szov jet unió kü szö bön álló fel vé te lé vel szem ben fog lalt ál lást.24

Ammende min den kép pen sze ret te vol na el ér ni, hogy a Nép szö vet ség
Tit kár sá ga a Kong resszust au ten ti kus, Eu ró pa ki sebb sé ge i nek vé le mé -
nyét hi te le sen tol má cso ló szer ve zet nek is mer je el. Az elsõ gen fi kon fe -
ren cia elõtt a Tit kár ság ki sebb sé gi szek ci ó já nak ál lás pont ja azon ban egy -
ér tel mû en el uta sí tó volt. Col ban a meg hí vás el le né re nem je lent meg az
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elsõ ülé sen, s mun ka tár sa i nak is meg til tot ta, hogy a kon fe ren cia részt ve -
võ it de le gá ci ó ként fo gad ják.25 En nek el le né re Azcárate, az osz tály egyik
al kal ma zott ja nem hi va ta los mi nõ ség ben fi gye lem mel kí sér te az ese mé -
nye ket.26 A szek ció hoz zá ál lá sa ké sõbb annyi ban vál to zott, hogy ve ze tõ je 
több ször is ud va ri as sá gi lá to ga tást tett az ülé se ken, s egy mun ka tár sa
rend re vé gig ül te a kon fe ren ci á kat. Kü lö nö sen a har min cas évek elsõ fe lé -
ben vált a Tit kár ság sem le ges, de ér dek lõ dõ ál lás pont ja nyil ván va ló vá,
mi kor már a meg je len te tett jegy zõ köny vek be is be ke rült a kon fe ren ci á -
kon rend sze re sen meg je le nõ dán mun ka társ, Krabbe neve.27 Bi zo nyít ha -
tó, hogy 1931-ben és 1934-ben a Ta nács el nö ke is fo gad ta a Kong resszus
kül dött sé gét.28 Ezek nek a fo ga dá sok nak azon ban mind össze ud va ri as sá -
gi, gesz tus ér té kük volt. A szer ve zet nek va ló já ban so ha sem si ke rült olyan
té nye zõ vé vál nia, amely re a gen fi „bo szor kány kony há ban” partnerként
tekintettek volna.

Tar tal mi lag a Nép szö vet ség-té ma kör höz kap csol ha tók a ki sebb ség vé -
de lem kér dé sé vel fog lal ko zó szer ve ze tek nek szen telt ha tá ro za tok is.29

Ezek nem men tek túl a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak és az In ter par la -
men tá ris Uni ó nak cím zett kö szö net nyil vá ní tá son, va la mint a ve lük való
együtt mû kö dés szük sé ges sé gé nek dek la rá lá sán. Ammende tö rek vé se i -
nek tük ré ben egy ál ta lán nem meg le põ, hogy a fõ tit kár és a Vá laszt mány a
szer ve ze tek együtt mû kö dé sé nek el mé lyí té sét kí ván ták. A Kong resszu son
részt vevõ kül döt tek je len tõs ré sze tag ja volt a két szer ve zet va la me lyik ének,
több sé gük a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak.30 Ammende ak ti vi tá sa e
szer ve ze tek kel kap cso la to san kü lö nö sen a garanciaeljárás ter ve zett re -
form já nak ide jén nõtt meg, ami kor azért lob bi zott, hogy azok ér de mi re -
for mot kö ve te lõ ha tá ro za to kat fo gad ja nak el.31 A két szer ve zet ve ze tõ
sze mé lyi sé ge i vel mind Ammende, mind Wilfan le ve le zés ben állt, sõt
több ször elõ for dult, hogy azok ven dég ként, oly kor elõ adó ként is részt
vet tek a kon fe ren ci á kon.32

A Nép szö vet ség gel kap cso la tos ha tá ro za tok kö zött vol tak olya nok is,
ame lyek a szer zõ dé sek vég re haj tá sá nak hi á nyos sá ga i ra hív ták fel a fi -
gyel met. El te kint ve a csu pán a hely zet rom lá sá nak té nyét rög zí tõ ál ta lá nos
jel le gû re zo lú ci ók tól, ezek a ha tá ro za tok olyan, a ki sebb sé gi lét szem pont -
já ból kulcs fon tos sá gú te rü le te ket vet tek na gyí tó alá, mint az ál lam pol gár -
ság, a vá lasz tó jog, az anya nyelv, az egy ház és a gaz da sá gi egyen jo gú -
ság.33 Mi vel a Kong resszus egyet len ál la mot sem te he tett konk rét bí rá lat
tár gyá vá, ezek ben a ha tá ro za tok ban mind össze az ál ta lá nos ten den ci ák
össze fog la lá sá ra tö re ke dett. Egy-két eset ben azon ban olyan igé nye ket is
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meg fo gal ma zott, ame lyek a szer zõ dé sek hez ké pest több let jo go kat jut tat -
tak vol na a ki sebb sé gek nek. E nor ma tív igénnyel fel lé põ kö ve te lé sek leg -
jobb pél dá ja a vá lasz tó jog gal és a nyelv kér dés sel fog lal ko zó két ha tá ro -
zat. Ezek ben a Kong resszus ará nyos kép vi se le tet kö ve telt a ki sebb sé gek
szá má ra a tör vény ho zó és ön kor mány za ti tes tü le tek ben, a zárt tömb ben
élõ kö zös sé gek szá má ra pe dig azt, hogy az ál lam hi va ta los nyel ve he lyett
a kö zös ség anya nyelv ét fo gad ják el hi va ta los nyelv nek.34

A szer ve zet több íz ben is ja va sol ta a ki sebb sé gek hely ze té nek tu do má -
nyos igé nyû vizs gá la tát. 1928-ban, majd egy évre rá pél dá ul kü lön ha tá -
ro za tot fo ga dott el egy nem ze ti sé gi sta tisz ti kai ké zi könyv ki adá sá nak
szük sé ges sé gé rõl.35 Emel lett kez de mé nyez te egy nem ze ti ség tu do má nyi
in té zet fel ál lí tá sát is.36 A ké zi könyv vé gül lé nye gé ben a Kong resszus tól
füg get le nül je lent meg 1931-ben, Wilhelm Winkler bé csi egye te mi ta nár
ki adá sá ban, az intereurópai nem ze ti ség tu do má nyi in té zet meg ala pí tá sa
azon ban nem ju tott túl a ter vez ge té sek fá zi sán. Si ke rült vi szont 1931-ben
meg je len tet ni egy, az érin tett ki sebb sé gek ál tal össze ál lí tott kö te tet, az
„Eu ró pai nem ze ti ki sebb sé gek hely zet je len té sei” címmel.

A Kong resszus a több sé gi né pek és a ki sebb sé gek vi szo nyá nak ren de -
zé sé re leg in kább al kal mas esz közt a te rü le ti és – min de nek elõtt – a sze -
mé lyi elvû kul tu rá lis au to nó mia in téz mé nyé ben lát ta, ezért ha tá ro za ta i ban
gyak ran vissza tért az au to nó mia kon cep ci ók kér dé sé re.37 Mi vel azon ban
rög tön az elsõ kon fe ren ci án nyil ván va ló vá vált, hogy a cso por tok egy ré -
sze nem so ra ko zik fel a kö ve te lés mö gött, 1926-ban pon to sí tot ták az ál la -
mok kal szem ben meg fo gal ma zott ez irá nyú el vá rást: a szer ve ze ten be lü li
egy ség fenn tar tá sa ér de ké ben alá húz ták, hogy a kul tu rá lis ön kor mány zat
csak az érin tett ki sebb sé gek hoz zá já ru lá sá val va ló sít ha tó meg. A né met -
or szá gi ki sebb sé gek ki vá lá sa után töb bé nem ka var tak vi hart a kér dés sel
fog lal ko zó ha tá ro za tok.

A nem ze ti ki sebb sé gek tõl el várt ket tõs lo ja li tás elõbb-utóbb fel kel lett
hogy ves se a ki sebb sé gek anya nem ze tek hez fû zõ dõ vi szo nyá nak kér dé -
sét is. 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” cím mel 1928-ban
el fo ga dott ha tá ro zat még alap ve tõ en az ál la mok nak cí mez ve hang sú lyoz -
ta e kap cso la tok ter mé sze tes vol tát.38 Erre a ha tá ro zat ra épült rá azu tán a
har min cas évek elsõ fe lé nek egyik leg hang sú lyo sabb té má ja, a nép kö zös -
sé gek meg szer ve zé sé nek kér dé se. Az ál la mok fe let ti nép kö zös sé gek gon -
do la tá nak na pi rend re tû zé se ter mé sze te sen szo ro san össze füg gött az zal a
ténnyel, hogy a né met ki sebb sé gi szer ve ze tek és a kér dés sel fog lal ko zó
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te o re ti ku sok kö ré ben egy re in kább te ret nyert a kul tu rá lis kö zös ség el sõd -
le ges sé gé be ve tett hit.39 A Kong resszus több szö rö sen alá húz ta a nép kö -
zös sé gi esz me szi go rú an kul tu rá lis ala po zá sú cél ki tû zé se it, és ki je löl te
korlátait is: a nép kö zös ség hez való tar to zás nem kér dõ je lez he ti meg az ál -
lam pol gá ri lo ja li tást, és nem hasz nál ha tó fel az ál la mok ér de ke i nek ki -
szol gá lá sá ra. A té má val kap cso lat ban a szer ve zet több íz ben is fo ga dott el 
ha tá ro za to kat.40 Az 1935-ös kong resszus na pi rend jé nek ki ala kí tá sá nál vi -
szont Hasselblatt már több ok ból is a kér dés is mé telt na pi rend re tû zé se el -
len fog lalt ál lást. Biz tos volt ugyan is ben ne, hogy az érin tett ál la mok nem
hisz nek ab ban, hogy egy nép kö zös ség te vé keny sé ge csu pán kul tu rá lis te -
rü let re kor lá to zód nék, más részt jog gal tar tott tõle, hogy a kér dés fel ve té -
sé vel nagy pub li ci tást kap hat na a tény, hogy ezt az ügyet fõ leg a né met ki -
sebb sé gek for szí roz zák.41

Már a nép kö zös sé gi esz me mel let ti de monst ra tív ki ál lás kap csán is
sejt he tõ volt, hogy a szer ve zet ben na gyon meg erõ sö dött a né met ki sebb -
sé gek, és raj tuk ke resz tül a né met kor mány be fo lyá sa. Ugyan a né me tek
ér dek ér vé nye sí tõ ké pes sé ge már ko ráb ban is meg ha tá roz ta a szer ve zet
mû kö dé sét, 1933-ban és az azt kö ve tõ évek ben azon ban szü le tett né hány
olyan ha tá ro zat, amely ezt a kül sõ szem lé lõk szá má ra is tel je sen egy ér tel -
mû vé tet te. E ten den cia fel erõ sö dé sét el sõ sor ban a zsi dó cso port ki vá lá sá -
hoz ve ze tõ 1933-as kon fe ren cia, va la mint az autoriter rend sze rek kel kap -
cso la tos 1935-ös ál lás fog la lás jelezte.

A né met és a zsi dó ki sebb sé gek együtt mû kö dé se a szer ve zet ben a har -
min cas évek ele jé ig va ló já ban prob lé ma men tes volt, s a zsi dó ki sebb sé -
gek év rõl év re rend kí vül te kin té lyes és fel ké szült sze mé lyek kel kép vi sel -
tet ték ma gu kat a Kong resszus ülé se in.42 A két cso port de le gált jai kö zöt ti
együtt mû kö dés oly annyi ra szo ros volt, hogy si ker rel el len tu dott áll ni a
ma gyar kép vi se lõk har co sabb pro pa gan da te vé keny sé get szor gal ma zó tö -
rek vé sé nek is.43 A zsi dó ve ze tõk bi zal ma azon ban 1932 vé gén ko mo lyan
meg in gott a szer ve zet ben, min de nek elõtt an nak fõ tit ká rá ban és né met
tag ja i ban. A Nation und Staatban ugyan is 1932 ok tó be ré ben meg je lent
egy cikk, ame lyet egy sé ge sen an ti sze mi ta ki ro ha nás ként ér té kel tek.44

Motzkin azon nal til ta ko zott is Ammendénél, s kö ve tel te a né met ki sebb -
sé gi ve ze tõk el ha tá ro ló dá sát.45

A Vá laszt mány áp ri lis 1-jén Bécs ben tar tott ülé sén nyil ván va ló vá vált, 
hogy a zsi dó cso port nem já rul majd hoz zá, hogy a prob lé mát szõ nyeg alá 
sö pör jék.46 Az alap hely zet egy ér tel mû volt: a zsi dó ve ze tõk egy, a né met -
or szá gi ese mé nye ket el íté lõ kong resszu si ál lás fog la lást akar tak ki kény -
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sze rí te ni, amely ál tal a né me tek meg le he tõ sen ne héz hely zet be ke rül tek
vol na. Több ok ból is. Egy részt rá vol tak utal va a min den ko ri né met kor -
mány anya gi tá mo ga tá sá ra, s egy ilyen lé pés min den kép pen ko moly
anya gi kon zek ven ci á kat von ha tott vol na maga után.47 Más részt ve ze tõ ik
je len tõs ré sze az új re zsim tõl Né met or szág nem zet kö zi meg erõ sö dé sét
vár ta, et tõl pe dig a né met ki sebb sé gek hely ze té nek ja vu lá sát.48 A Vá laszt -
mány jú li us 2–3-i ülé sén vé gül meg egye zés szü le tett ar ról, hogy a kér dés -
sel a „Disszi mi lá ció és nem ze ti sé gi jo gok” na pi ren di pont ke re té ben fog lal -
koz nak majd, s egyet ér tés re ju tot tak a kér dés meg tár gya lá sá nak mód já ban
is.49 E sze rint mind a né me tek, mind a zsi dók ki ad tak vol na egy dek la rá ci -
ót, a töb bi ki sebb ség pe dig tar tóz ko dott vol na a vi tá tól. Schiemann és
Emil Margulies a ter ve zett dek la rá ci ók szö ve gét elõ re meg is fo gal maz ta.
Mind ket tõ jük ter ve ze te hang sú lyoz ta cso port ja ik har cát az asszi mi lá ció
el len, s nem kér dõ je lez te meg a né pek elvi jo gát, hogy ma guk dönt sék el,
ki tar to zik so ra ik közé. Schiemann hang sú lyoz ta, hogy „egy ál lam pol gá -
ra i nak jo ga it nem sza bad egy val lá si vagy nem ze ti kö zös ség hez való tar -
to zás tól füg gõ vé ten ni.”50 Margulies pe dig tör vény sze rû nek ne vez te,
hogy az asszi mi lá ció mel lett dön tõ zsi dók sor sá nak ala ku lá sá val szem ben 
a ci o nis ta po li ti ku sok nem ma rad hat nak kö zöm bö sek, és – Né met or szág
meg ne ve zé se nél kül – el ítél te a mint egy 550 000 érin tett zsi dó ál lan dó
gya lá zá sát és jog fosz tá sát.51

A szep tem ber ele jén Genf ben ülé se zõ II. Zsi dó Vi lág kong resszus len -
gyel or szá gi, ro má ni ai, cseh szlo vá ki ai, bul gá ri ai és lett or szá gi kép vi se lõi
is mé tel ten meg tár gyal ták a kér dést, s úgy ha tá roz tak, hogy az elõ ze tes
meg ál la po dás sal szem ben csak ab ban az eset ben kül dik el kép vi se lõ i ket
Bern be, ha a Kong resszus de monst ra tív ha tá ro za tot fo gad el a né met or -
szá gi zsi dók jog fosz tá sá nak el íté lé sé rõl. Emel lett kö ve tel ték a kér dés sza -
bad, kor lá to zá sok nél kü li, nyil vá nos meg tár gya lá sát.52 A Vá laszt mány
ezt az alap sza bály ra hi vat koz va egy ön te tû en el uta sí tot ta, s emi att a zsi dó
de le gál tak szep tem ber 16-án nem je len tek meg az ülés te rem ben. Bár
Wilfan meg nyi tó já ban rend kí vül óva to san fo gal maz va kö rül ír ta az elõ állt 
hely ze tet, s be je len tet te a „Disszi mi lá ció és nem ze ti sé gi jo gok” na pi ren di 
pont el ma ra dá sát (az elõ adó Schiemann be teg sé gé re hi vat koz va nem je -
lent meg), Hans Otto Roth a né met cso port ne vé ben vá rat la nul fel ol va sott 
egy dek la rá ci ót, amely a hely ze tet még job ban el mér ge sí tet te. Eb ben ki -
nyil vá ní tot ta, hogy „a más ter mé sze tû, kü lö nö sen a más rassz hoz tar to zó
em be rek népi kul tú rá ból való olya tén ki re kesz té sét, mint ahogy az el múlt
idõ ben meg fi gyel he tõ, alap ve tõ en jo gos nak tart juk… Hang sú lyo san ki je -
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lent jük, hogy Kong resszu sunk alap el ve i ért, me lyek szem elõtt tar tá sá ra
már ed dig is nem ke vés bi zo nyí té kot szol gál tat tunk, el szán tan fel fo gunk
lép ni a jö võ ben is.”53 Ez, a for rá sok ta nú sá ga sze rint elõ re nem egyez te tett 
fel szó la lás olaj volt a tûz re. Az el nök ugyan is 18-án dél után fel ol vas ta a
zsi dó cso port vá la szát, amely le he tet len nek ítél te a to váb bi együtt mû kö -
dést.54 Ek kor Roth is mét fel szó lalt, és ki je len tet te, hogy bár el is me ri a
disszi mi lá ció fo lya ma tá nak rend kí vül fáj dal mas vol tát, a Kong resszus
alap sza bá lyá hoz hûen nem fog lal hat ál lást konk rét ese mé nyek kel kap -
cso lat ban. Annyit is mét hoz zá tett, hogy ezek nem sért he tik a Kong -
resszus ha tá ro za ta i nak szel le mét.55 Az amúgy is fe szült han gu lat ban ek -
kor rob bant a bom ba: a ha tá ro zat elõ ké szí tett szö ve gét az uk rán, lit ván,
ka ta lán és ma gyar cso port nem volt haj lan dó meg sza vaz ni.56 A re zo lú ció
el fo ga dá sát csak a kö vet ke zõ ki egé szí tés sel tá mo gat ták: „Az egyes ál la -
mok ban most meg fi gyel he tõ ki mon dot tan an ti sze mi ta in téz ke dé sek hul -
lá mát az ál ta lá nos em be ri jo gok meg sér té sé nek és Kong resszu sunk esz -
mé i vel össze egyez tet he tet len nek tart juk.”57

A né met be fo lyás erõ sö dé sé nek má sik nyil ván va ló bi zo nyí té ka az
1935-ben el fo ga dott „Nem ze ti sé gek az autoriter ál lam ban” címû ha tá ro -
zat volt. Eb ben a Kong resszus dek la rál ta, hogy nem azo no sít ja ma gát
egyet len po li ti kai rend szer rel sem, és a ki sebb sé gi kér dés ren de zé se ér de -
ké ben haj lan dó min den ki vel együtt mû köd ni, az autoriter rend sze rek tõl
pe dig el vár ja a ki sebb sé gi jo gok tisz te let ben tar tá sát.58 A kér dés ak tu a li tá -
sá hoz ter mé sze te sen nem fért két ség, mi vel a har min cas évek kö ze pé re
Eu ró pa ál la ma i nak je len tõs ré szé ben a par la men tá ris de mok rá ci át autoriter 
re zsi mek vagy egye ne sen dik ta tú rák vál tot ták fel. A nyil vá nos ülés szó -
no ka i nak érv rend sze re több nyi re arra – az egyéb ként ér vé nyes – meg ál la -
pí tás ra épült, hogy egyet len po li ti kai rend szer sem je lent ön ma gá ban ga -
ran ci át a ki sebb sé gi jo gok ér vé nye sü lé sé re. A vég kö vet kez te tés pe dig
rend sze rint az volt, hogy adott eset ben egy autoriter ál lam ban is ja vul hat
a ki sebb sé gek hely ze te. Az el hang zó re fe rá tum mal és hoz zá szó lá sok kal
nem az volt a fõ gond, hogy ter mé sze tes nek tar tot ták, hogy a ki sebb sé -
gek nek va la mi lyen mó don min dig az ép pen ha tal mon lévõ rend szer rel
együtt mû köd ve kell ér de ke i ket ér vé nye sí te ni ük, ha nem sok kal in kább
az, hogy már a cím vá lasz tás ban is szán dé ko san össze mos ták a de mok ra -
ti kus rend sze rek és a dik ta tú rák köz ti alap ve tõ kü lönb sé get, s az em be ri
jo gok ala ku lá sá nak vizs gá la tát pe dig fi gyel men kí vül hagy ták. Egye dül
Strelitzky Dé nes volt haj lan dó ki lép ni eb bõl az ér tel me zé si ke ret bõl.59 Õ a 
ki sebb sé gek alap ve tõ jo ga it sok kal in kább ve szé lyez te tett nek lát ta az
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autoriter rend sze rek ben, mi vel sa ját ta pasz ta la tai sze rint ott nem csak a
po li ti kai kép vi se let jo gát ve szik sem mi be, ha nem a saj tó sza bad sá got, az
egye sü le tek sza bad sá gát és az anya nyelv hasz ná la tá nak jo gát is. Min den -
eset re jel zés ér té kû volt, hogy egyet len né met de le gá tus sem szólt hoz zá a
kér dés hez.60

A kon fe ren ci á kon el hang zó re fe rá tu mok egyéb ként az alap sza bály ér -
tel mé ben nem te het tek vol na bí rá lat tár gyá vá egyet len konk rét ál la mot
sem. Még is, a fel szó la lók az el mé le ti kér dé se ket bon col ga tó hoz zá szó lá -
sa ik ba a kez de tek tõl fog va igye kez tek be le csem pész ni olyan ele me ket,
ame lyek kel ál la ma ik ki sebb ség po li ti ká ját pel len gér re ál lít hat ták. Ezek
rend sze rint az ér ve lés alá tá masz tá sá ra ho zott pél dák ként hang zot tak el, s
az ülé se ket le ve ze tõ el nök csak ak kor sza kí tot ta fél be az elõ adó kat, ha tö -
rek vé sük túl sá go san nyil ván va ló vá vált.61

4.3 A FINANSZÍROZÁS

Ammende 1925 nya rán meg fo gal ma zott em lék ira tá ban még csak a kü szö -
bön álló kon fe ren cia fi nan szí ro zá sá nak kér dé sé re tért ki. Ek kor ugyan is
még nem le he tett biz tos ab ban, va jon a részt ve võk egy ál lan dó szer ve zet
meg ala kí tá sa mel lett dön te nek-e. Ezért ter mé sze te sen csak az össze jö ve -
tel alatt fel me rü lõ do lo gi ki adá sok fe de zé sé nek mód já ra tett ja vas la tot.
El kép ze lé se sze rint a fel me rü lõ költ sé ge ket ma guk nak a meg hí vot tak nak
kell vál lal ni uk. Bár az egyes cso por tok ra esõ össze ge ket nem konk re ti -
zál ta, nagy ará nyú rész vé tel ese tén vi szony lag ala csony ter hek kel szá -
molt.62 Az elsõ kong resszus hi va ta los költ ség ve té sé rõl nem áll nak ren del -
ke zés re ada tok. Az min den eset re tény, hogy a ma gyar kor mány 5000
már ká nak meg fe le lõ dol lár ral já rult hoz zá a há rom na pos kon fe ren cia
meg ren de zé sé hez. Ez ak kor rend kí vül je len tõs összeg nek szá mí tott, kü -
lö nö sen, ha fi gye lem be vesszük, hogy a né met kül ügy mi nisz té ri um me -
re ven el zár kó zott az öt let anya gi tá mo ga tá sá tól. Mind össze a Deutsche
Stiftung (Krahmer-Möllenberg) szállt be 2000 már ká val a né met kül döt -
tek gen fi út já nak fi nan szí ro zá sá ba, a kong resszus költ sé ge i nek fe de zé sé -
bõl azon ban õ sem vál lalt részt.63 A né met résztvevõkhöz ha son ló an a
len gye lek uta zá si költ sé ge it is kül sõ for rás ból fe dez ték, a len gyel ál lam el -
nök hi va ta lán ke resz tül.64 Fel te he tõ azon ban, kü lö nö sen a ké sõb bi ese mé -
nyek tük ré ben, hogy a dél szláv ál lam is anya gi tá mo ga tást nyúj tott a szlo -
vén cso port nak ah hoz, hogy a sváj ci út költ sé ge it fe dez ni tud ja.65
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A for rá sok hi á nya mi att nem ál la pít ha tó meg egy ér tel mû en, va jon az
egyes cso por tok hoz zá já rul tak-e már az elsõ kon fe ren cia költ sé ge i hez is.
Jakabffy vissza em lé ke zé se sze rint igen.66 Arra azon ban õ sem ad vá laszt,
mek ko ra volt ez az összeg, és va jon min den cso port fi ze tett-e. Annyi bi -
zo nyos, hogy az elsõ ta lál ko zó elõ ké szí té sé nek és le bo nyo lí tá sá nak költ -
sé ge it Ammende, aki ek kor még vi szony lag jó mó dú em ber nek szá mí tott,
je len tõs rész ben sa ját zseb bõl fe dez te.67

Mi u tán a Köz gyû lés ál lást fog lalt a kong resszus 1926-os új bó li meg -
tar tá sa mel lett, az elõ ké szí tõ Vá laszt mány nak konk re ti zál nia kel lett az
egyes cso por tok ra esõ be fi ze té sek össze gét.68 A fel osz tás sze rint a né met,
zsi dó és ma gyar cso por tok 2000-2000 sváj ci fran kot, a len gye lek a töb bi
né met or szá gi ki sebb ség gel együtt össze sen 2200 fran kot tar toz tak be fi -
zet ni a kö vet ke zõ kong resszu sig, két-két rész let ben. A szlo vén és hor vát
cso por tok tól pe dig együt te sen 750 frank hoz zá já ru lást vár tak. A hi va ta lo -
san be fi ze ten dõ össze gek nagy sá ga és egy más hoz vi szo nyí tott ará nya a
kö vet ke zõ évek ben több ször is vál to zott, míg 1928-ra el nem érte vég sõ
for má ját.69 E sze rint a né met cso port ne gyed éves bon tás ban 12 000, a ma -
gyar 8000, a zsi dó 7000, a ka ta lán és a szlo vén (hor vát) 5000-5000 frank -
kal já rult hoz zá a szer ve zet fenn tar tá sá hoz.70

A fõ tit kár il let mé nyét a Vá laszt mány köz vet le nül az elsõ kong resszus
után havi 1000 sváj ci frank ban ál la pí tot ta meg. Ez az összeg, mely a fõ tit -
ká ri hi va tal ban dol go zó se géd erõk fi ze té sét is ma gá ban fog lal ta, a ké sõb -
bi ek ben sem vál to zott.71 Ammendének hi va ta lo san a fenn ma ra dó összeg -
bõl kel lett fe dez nie a Tit kár ság bér le ti dí ját, a napi mû kö dés hez szük sé ges 
iro da sze rek vá sár lá sát, a pos ta költ sé get, hi va ta los uta zá sa it, a Kong -
resszus ki ad vá nya i nak meg je len te té sét, va la mint a kon fe ren ci án fel me rü -
lõ költ sé ge ket.72 A fõ tit ká ri fi ze tés el vi leg tisz tes meg él he tést biz to sí tott,
de sem mi eset re sem le he tett be lõ le nagy lá bon élni. Bi zo nyos, hogy a
ren ge te get uta zó, az élet örö me it egy ál ta lán nem meg ve tõ, ugyan ak kor
Észt or szág ban ma radt édes any ját és test vér ét is tá mo ga tó Ammende eb -
bõl a pénz bõl kép te len lett vol na ki jön ni a Ber lin bõl és Bu da pest rõl éven -
te egy szer ér ke zõ ext ra tá mo ga tá sok nél kül.73

Mi vel a szer ve zet hi va ta los költ ség ve tés ét meg le he tõ sen fe szes re ál la -
pí tot ták meg, ki emel ke dõ fon tos sá gú volt a be fi ze té sek pon tos sá gá nak
kér dé se. En nek hi á nya elsõ pil la nat tól kezd ve a szer ve zet fenn ma ra dá sát
és mû kö dé sét leg in kább ve szé lyez te tõ okok egyi ke lett. A fõ tit kár ugyan
több ször is fi gyel mez tet te a Vá laszt mány tag ja it a fi ze té si fe gye lem laza
vol tá ra, s emi att – vél he tõ en tak ti kai okok ból – több ször is ki lá tás ba he -
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lyez te le mon dá sát; a kér dés a har min cas évek kö ze pé ig nem ren de zõ dött
meg nyug ta tó an.74 Amíg a fi ze té si ké se del mek el sõ sor ban az ügy vi tel ha -
té kony sá gát ve szé lyez tet ték, va la mint Ammende sa ját va gyo nát apasz -
tot ták, az egyes cso por tok ki lé pé se, il let ve dek la rált fi ze tés kép te len sé ge
egye ne sen a szer ve zet fenn ma ra dá sá nak le he tõ sé gét kér dõ je lez te meg.75

Az elsõ ilyen jel le gû csa pás 1927-ben érte a Kong resszust, ami kor az
összes né met or szá gi ki sebb ség, va la mint a hoz zá juk csat la ko zó len gyel
ki sebb sé gek tes tü le ti leg be je len tet ték tá vol ma ra dá su kat a szer ve zet tõl.
A zsi dó ki sebb sé gek az 1929-es kon fe ren cia után tu dat ták Wilfannal és
Ammendével, hogy töb bé kép te le nek fi ze té si kö te le zett sé ge ik nek ele get
ten ni. Bár 1933-ig ez után is rend sze re sen meg je len tek min den össze jö ve -
te len, a rá juk esõ hoz zá já ru lás nak már leg jobb eset ben is csak tö re dé két
tud ták ki fi zet ni.76 A ka ta lán ki sebb ség 1933-ra vált vég ér vé nye sen fi ze -
tés kép te len né, az 1927-ben meg fi gye lõi stá tu sát ál lan dó tag ság gal fel vál -
tó uk rán cso port pe dig lé nye gé ben csak el ha nya gol ha tó mér ték ben já rult
hoz zá anya gi lag a szer ve zet fenn tar tá sá hoz.77 1933–34-re már csak há -
rom olyan cso port ma radt, mely töb bé-ke vés bé pon to san fi zet te a rész le -
te ket: a né met, a ma gyar és a szlo vén.78

A má so dik kon fe ren cia után az Auswärtiges Amt szer ve zet tel kap cso -
la tos fenn tar tá sai lé nye gé ben el osz lot tak.79 Ek kor ra nyil ván va ló vá vált,
hogy a Kong resszus nem ve szé lyez te ti Né met or szág kül po li ti kai cél ki -
tû zé se it, s nem vált har co san re vi zi o nis ta gyü le ke zet té sem. Ru dolf
Brandschnak az ENNSZ el nö ke ként már 1926-ban is si ke rült 6000 már -
kát sze rez nie köz vet le nül Stresemanntól, a mi nisz ter ren del ke zé si alap já -
nak ter hé re.80 A har ma dik kon fe ren ci á ra pe dig ugyan ezt az össze get si ke rült 
a kül ügy mi nisz té ri um ból ki saj tol nia. Ez azon ban, te kin tet tel a költ sé gek nö -
ve ke dé sé re (1927. áp ri lis 1-jén nyílt meg a bé csi Tit kár ság), il let ve a cso -
por tok hal mo zó dó hát ra lé ka i ra, nem volt ké pes egyen súly ba hoz ni a szer -
ve zet gaz dál ko dá sát. A kül ügy mi nisz té ri um azon ban ek kor még nem
tar tot ta fon tos nak a né met cso port kö te le zett sé ge i nek át vál la lá sát, még
ke vés bé a Kong resszus anya gi biz to sí tá sát. A Wilhelmstrasse hoz zá ál lá sa 
csak azu tán vál to zott meg, hogy Stresemann 1928. már ci us 24-én fo gad ta 
Paul Schiemannt, aki rész le te sen be szá molt a Kong resszus ed di gi te vé -
keny sé gé rõl és a ben ne rej lõ, a né met kül po li ti ka szá má ra is ki ak náz ha tó
le he tõ sé gek rõl.81 Egyút tal kér te, hogy a kül ügy mi nisz té ri um fe dez ze a
né met ki sebb sé gek re esõ hi va ta los költ sé ge ket, va la mint rend kí vü li tá -
mo ga tás for má já ban já rul jon hoz zá a né met kül döt tek gen fi út ja i hoz és a
Tit kár ság zök ke nõ men tes mû kö dé sé hez. An nál is in kább – ér velt –, mi vel a
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fõ tit kár né met, s a szer ve zet mû kö dé sé hez szük sé ges pénz na gyobb ré -
szét amúgy is a töb bi ki sebb ség fi ze ti be. A meg be szé lés ered mé nye ként
1928–29-tõl a kül ügy mi nisz té ri um el kö te lez te ma gát az ENNSZ – ter mé -
sze te sen tit kos – fi nan szí ro zá sa mel lett. A tá mo ga tás et tõl kezd ve az
ENNSZ ber li ni iro dá ján ke resz tül ér ke zett an nak „nem zet kö zi szám lá já -
ról”. A Tit kár ság még a fo lyó év ben 9600 már kát ka pott a kö vet ke zõ
össze jö ve tel elõ ké szí té sé re és 1400-at a ren dez vény hely szí ni költ sé ge i -
re. Ezen kí vül Ammende egyéb ki adá sa i ra (pl. uta zás) 4000 már kát kü lö -
ní tet tek el, s a mi nisz té ri um át vál lal ta a kül döt tek uta zá si költ sé ge i nek fe -
de zé sét is.82

A tá mo ga tás oda íté lé se kö rü li mi nisz té ri u mi egyez te té sek so rán ter -
mé sze te sen azon nal meg fo gal ma zód tak a szer ve zet tel szem be ni el vá rá -
sok is. A nép szö vet sé gi ügyek kel fog lal ko zó ügy osz tály ré szé rõl csu pán
azt emel ték ki, hogy az össze ge ket szi go rú an csak a meg adott cé lok ra
sza bad fel hasz nál ni.83 Von Weizsäcker azon ban a fo lya ma tos ki fi ze té -
sek rend sze re he lyett elõny ben ré sze sí tet te vol na az ese ti el bí rá lást, mi vel
„… az eset rõl-eset re tör té nõ tá mo ga tás mel lett a cím zet tet job ban kéz ben 
le het tar ta ni”.84

1929 áp ri li sá ban a kül ügy mi nisz té ri um el vá rá sai konk rét for mát öl töt -
tek, ami kor a Kulturabteilung a szer ve zet te vé keny sé gé nek kor lá tok közé 
szo rí tá sát kez de mé nyez te a mi nisz ter nél: „Cél sze rû nek tar ta nám a kért
összeg en ge dé lye zé sét ah hoz a fel té tel hez köt ni, hogy a né met nép cso -
port ok a Kong resszus ve ze té sé re gya ko rolt be fo lyá suk kap csán ne té -
vesszék szem elõl, hogy kö te le sek a Bi ro da lom hi va ta los po li ti ká já ra te -
kin tet tel len ni. Ez min den eset re fel té te lez né, hogy a né met nép cso port ok
ne csak anya gi meg szo rult sá guk mi att ta lál ják meg az utat a hi va tal hoz,
ha nem, mi e lõtt fon tos ak ci ók ba kez de nek, kér jék ki a kül ügy mi nisz té ri -
um vé le mé nyét.”85 A mi nisz té ri um tiszt vi se lõ i nek rosszal lá sát köz vet le nül 
az vál tot ta ki, hogy Ammende elõ ze tes egyez te tés nél kül kez dett ak ci ó ba
a Nép szö vet ség ki sebb sé gi szek ci ó já nak igaz ga tói poszt já ra vá ro má nyos
spa nyol Aguirre de Carcer sze mé lye el len,86 va la mint, hogy fel vet te a
kap cso la tot a nép szö vet sé gi garanciaeljárás re form já nak meg bí zott ra -
port õré vel, a ja pán Adatcival, aki hez el jut tat ta a Vá laszt mány ál lás fog la -
lá sát.87 Töb bek kö zött en nek volt kö szön he tõ, hogy Ber lin is mét bi zal -
mat lan ná vált Ammendével szem ben, amit az ter mé sze te sen rög tön meg
is ér zett, mi vel a né met be fi ze té sek az 1929-es kon fe ren cia után azon nal
el kezd tek aka doz ni. Hi á ba kö ve tel te meg le he tõ sen in du la to san a ha tár -
idõk tisz te let ben tar tá sát, a meg szo rí tá sok hát te ré ben a kül ügy mi nisz té ri -
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um elé ge det len sé ge állt.88 A fõ tit kár ral kap cso la tos fenn tar tá sok el le né re
a kül ügy mi nisz té ri um sze mé ben egy ál ta lán nem tûnt kí vá na tos nak a
szer ve zet eset le ges meg szû né se. A Weimari Köz tár sa ság utol só éve i nek
ra di ka li zá ló dó kül po li ti kai vo nal ve ze té se szá má ra ki mon dot tan elõ nyös
volt egy olyan nem zet kö zi szer ve zet léte, amely a nép szö vet sé gi ki sebb -
ség vé de lem csõd jé nek ál lan dó han goz ta tá sá val mint egy alá tá masz tot ta a
né met hi va ta los meg nyi lat ko zá so kat. Je len tõ sé ge még job ban fel ér té ke -
lõ dött, ami kor az im már nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág ki lé pett a Nép -
szö vet ség bõl. Ek kor ra ugyan is a Kong resszus ma radt az egyet len olyan
nem zet kö zi szer ve zet, amely ben a né met ki sebb sé gek vi szony lag nagy
nem zet kö zi nyil vá nos ság elõtt ad hat tak han got vé le mé nyük nek, ami a
né met kül po li ti ka egyik mel lék szín pa da ként fel hasz nál ha tó volt a va ló di
né met kül po li ti ka tö rek vé sek fel erõ sí té sé re vagy ép pen el ken dõ zé sé re
is.89 Így fo gad ta tott el a né met cso port 1933-ban egy ha tá ro za tot a disszi -
mi lá ció le he tõ sé gé nek elvi he lyes sé gé rõl, majd 1935-ben a ki sebb ség po -
li ti ka fe lõl kö ze lít ve mos ta össze az autoriter és a de mok ra ti kus re zsi mek
köz ti kü lönb sé get.90 Emel lett Ammende a Szov jet unió el le ni pro pa gan -
da há bo rú ban is nyíl tan sze re pet vál lalt.91 Mi vel te hát a szer ve zet élet ben
tar tá sa az Auswärtiges Amt sze mé ben is egy re fon to sab bá vált, 1932-tõl
kezd ve a nem fi ze tõ cso por tok hát ra lé ká nak je len tõs ré szét is rend sze re sen
át vál lal ták. Így a Kong resszus hoz nyúj tott né met tá mo ga tás 1934–35-re
el ér te a 32 850, 1935–36-ra a 38 600 már kát. Eb bõl 19 100 már ka az
ENNSZ költ ség ve té sé be ele ve be ter ve zett összeg volt, a töb bi pe dig a
kül ügy mi nisz té ri um rend sze res sé váló rend kí vü li jut ta tá sa.92

El len tét ben Ber lin nel, a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um és a mi nisz ter el -
nö ki hi va tal már az elsõ pil la nat ban el kö te lez te ma gát az új szer ve zet
anya gi tá mo ga tá sa mel lett. Míg azon ban elõb bi a kez de ti óva tos ság után
1928–29-ben a Kong resszus biz to sí tá sa mel lett fog lalt ál lást, s ezt a dön -
té sét lé nye gé ben ké sõbb sem vál toz tat ta meg, a ma gyar kül ügy mi nisz ter
1932 szep tem be re után fe lül bí rál ta az ad di gi tá mo ga tás po li ti kát, s et tõl
kezd ve a ki fi ze té se ket a kon fe ren ci ák kez de té ig füg gõ ben tar tot ta, ál lan -
dó bi zony ta lan ság ban hagy va ez zel a szer ve zet vezetõit.

A Vá laszt mány az elsõ kong resszus után a na gyobb cso por tok hoz zá -
já ru lá sát 2000 frank ban ál la pí tot ta meg. A ma gyar cso port ré szé rõl
Flachbarth vál lal ta, hogy az össze get vagy leg alább is an nak elsõ fe lét má -
jus 1-jé ig el jut tat ja Ammendéhez.93 A pénz azon ban nem ér ke zett meg
idõ re, ezért a fõ tit kár elõ ször Ba ra nyai, majd egy hét múl va, észt or szá gi
uta zá sa so rán Jungerth fi gyel mét is fel hív ta a fi ze tés el ma ra dá sá ra.94
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Mi vel Ammende ez után vissza tért Pá rizs ba, a kül ügy mi nisz té ri um úgy
dön tött, hogy az ot ta ni ma gyar kül kép vi se le ten ke resz tül jut tat ja el neki
az összeg elsõ fe lét. A kö vet jú ni us má so dik fe lé ben sze mé lye sen vit te el
a pénzt Ammende la ká sá ra.95 Két hét múl va a kül ügy mi nisz té ri um is mét
uta sí tot ta Ko rá nyit, ez út tal a má so dik rész let át adá sá ra, aki azon ban ek -
kor már nem ta lál ta Ammendét a fran cia fõ vá ros ban.96 A Dísz tér ab ban a
hiszemben, hogy a tar to zást ren dez te, csak a fõ tit kár ál tal elõ zõ leg kért
rend kí vü li tá mo ga tást – 1000 fran kot – küld te el Jakabffyval Genf be.97

Ammende azon ban kö zöl te a ma gyar kül döt tek kel, hogy a kvó ta má so dik 
fe lét még egy ál ta lán nem kap ta meg, ezért a tar to zást Szüllõ sa ját zseb bõl
egyen lí tet te ki.98

A Kong resszus elsõ pénz ügyi évé ben te hát a ma gyar be fi ze té sek te rén
tel jes ká osz ural ko dott. En nek té nye el sõ sor ban a kül ügy mi nisz té ri u mon
be lü li aka do zó in for má ció áram lás nak tud ha tó be, de a hely zet hez az is
hoz zá já rult, hogy Ammende a kér dé ses idõ szak ban nem ren del ke zett ál -
lan dó lak hellyel, s meg le he tõ sen so kat uta zott. Az 1926-os be fi ze té sek
kö rü li fél re ér té sek tisz tá zá sa át hú zó dott még a kö vet ke zõ nap tá ri évre
is, de ezek után ha son ló jel le gû prob lé mák nem me rül tek fel töb bé.
Ammende ugyan is áp ri lis el se jén Bécs be köl tö zött, s az iro da is meg -
kezd te mû kö dé sét. A ma gyar anya gi hoz zá já ru lás Ammendéhez való el -
jut ta tá sá ról pe dig ek kor tól kezd ve egé szen 1928 jú li u sá ig a prá gai kö vet -
ség köz re mû kö dé sé vel egyszemélyben Flachbarth gon dos ko dott.

A má so dik kong resszust kö ve tõ en a ma gyar cso port ra esõ éves összeg
4000 frank ra emel ke dett. Ugyan ek kor ha tá roz ták el egy ál lan dó iro da fel -
ál lí tá sát is. En nek fenn tar tá si költ sé ge it a Vá laszt mány éven te mint egy
20 000 frank ra be csül te.99 Úgy kal ku lál tak, hogy az össze get a négy-öt
na gyobb cso port vál lal ja ma gá ra. Khuen-Héderváry a dön tés rõl re fe rá ló
Jakabffynak meg ígér te, hogy a kül ügy mi nisz té ri um biz to sí ta ni fog ja a
Tit kár ság mû köd te té sé hez szük sé ges összeg ma gya rok ra esõ ré szét.100

Lé nye gé ben en nek kö vet kez té ben emel ke dett a ma gyar cso port hi va ta -
los hoz zá já ru lá sa a har ma dik kong resszus után 4000-rõl 8000 frank ra.
A szer ve zet hát ra lé võ 11 évé ben az összeg hi va ta lo san nem is vál to zott
töb bé. Et tõl kezd ve egé szen 1932 szep tem be ré ig a ma gyar cso port ra esõ
részt (4×2000) a kül ügy mi nisz té ri um rend sze re sen, oly kor ki sebb csú -
szá sok kal jut tat ta el Ammendéhez.101 A vál to zás mind össze annyi volt,
hogy 1928 jú li u sá tól Ammende ké ré sé re a pénz a bé csi kö vet sé gen ke -
resz tül ju tott el a Tit kár ság ra, idõn ként pe dig sze mé lye sen vet te át Bu da -
pes ten.102 Khuen-Héderváry be le egye zé sét ah hoz a fel té tel hez kö töt te,
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hogy Ammende a bé csi iro da fel jegy zé se i ben min den be ér ke zõ össze get
„a ma gyar ki sebb sé gek hoz zá já ru lá sa”-ként köny vel el, mi vel egy eset le -
ges in diszk ré ció a ma gyar kor mányt rend kí vül kel le met len hely zet be
hoz hat ta vol na.103 Mi u tán a kon takt sze mély meg gyõ zõ dött ar ról, hogy a
fõ tit kár min den ben a kí vánt nak meg fe le lõ en jár el, a mi nisz ter he lyet te se
ál dá sát adta az új csa tor ná ra.104

A ne gye dik kong resszus ra a kül ügy mi nisz té ri um már biz to san 5000
frank rend kí vü li tá mo ga tást is nyúj tott Ammendének.105 Ezt az össze get a 
fõ tit kár uta zá si és egyéb fel me rü lõ költ sé gek re kér te. Ugyan ak kor a mi -
nisz ter el nök ség tõl is ka pott 5000 fran kot a kon fe ren ci ák költ sé ge i re.106

Nem tud juk, hogy 1929 elõtt a mi nisz ter el nök tá mo ga tá sa pon to san ho -
gyan ju tott el Ammendéhez, de szá má ra sok kal ké nyel me sebb lett vol na,
ha a mi nisz ter el nök ség rõl ér ke zõ össze get is a kül ügy mi nisz té ri um csa -
tor ná in ke resz tül kap hat ta vol na meg. Ezért fel is ke res te a bé csi ma gyar
kö ve tet, aki ké ré sét tol má csol ta fõ nö ke i nek.107 Kí ván sá ga a je lek sze rint
meg hall ga tás ra ta lált, s et tõl kezd ve a mi nisz ter el nök tõl ér ke zõ össze gek -
nek is nyo muk van a mi nisz té ri um ak tá i ban. A rend kí vü li tá mo ga tá so kat
a fõ tit kár 1932 õszé ig min den év ben meg kap ta. Köz vet le nül az 1931-es
kon fe ren cia elõtt azon ban a do lo gi ki adá sok egész kül ügy mi nisz té ri um ra
ki ter je dõ csök ken té se mi att a rend kí vü li tá mo ga tá sok ból 10 szá za lé kot
vissza tar tot tak az zal a meg jegy zés sel, hogy a jö võ ben a ne gyed éves
össze ge ket is ugyan ilyen arány ban csök ken tik.108 Va ló já ban azon ban
nem 10, ha nem szep tem ber tõl kezd ve 20 szá za lék kal kur tí tot ták meg az
Ammendének ki fi ze tett össze ge ket.109 A ne gyed éves kvó tá kon és az
éven te egy szer fo lyó sí tott rend kí vü li tá mo ga tá so kon kí vül a fõ tit kár
mind össze egy szer, 1930-ban a tag ki sebb sé gek hely ze tét be mu ta tó Hely -
zet je len té sek címû kö tet elõ ké szí tõ mun ká la tai alatt kért és ka pott so ron
kí vü li tá mo ga tást egy he lyi ség ide ig le nes bér be vé te lé re. A 2000 fran kot
fe le rész ben a mi nisz té ri um, fe le rész ben pe dig a mi nisz ter el nök ség áll ta.110

A töb bé-ke vés bé zök ke nõ men tes fi ze té si gya kor lat azon ban egy csa -
pás ra meg vál to zott, ami kor Ká nya Kál mán ke rült a mi nisz te ri szék be.
A kül ügy mi nisz té ri um 1932. szep tem ber 1. és 1933 áp ri li sa kö zött szü ne -
tel tet te a ki fi ze té se ket.111 Ami kor el dõlt, hogy a ma gyar cso port ez út tal is
részt vesz a kon fe ren ci án, az el ma radt 6000 frank nak meg fe le lõ össze get
20 szá za lék kal csök kent ve, schil ling ben jut tat ták el a fõ tit kár hoz.112 A mi -
nisz ter el nök ség rend kí vü li tá mo ga tá sá nak fe lét Pataky az zal a meg jegy -
zés sel tar tot ta vissza, hogy a fenn ma ra dó össze get csak ak kor jut tat ja el
Ammendének, ha az el in té zi a ju go szlá vi ai ma gyar kép vi se lõk út le vél ké -
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rel mé nek po zi tív el bí rá lá sát.113 A fõ tit kár ugyan ele get tett a ké rés nek, en -
nek el le né re a má so dik rész le tet csak egy év múl va kap ta kéz hez.114

A kong resszus után ugyan is a kül ügy mi nisz ter is mét fel füg gesz tet te a
szer ve zet anya gi tá mo ga tá sát. 1934 no vem be ré ben mind Pataky, mind
Ká nya el fo gad ta Ammende két ség beesett ja vas la tát, hogy az 1933–34-es
év ma gyar tar to zá sát egy sze ri, 8000 pen gõ nek meg fe le lõ schil ling át uta -
lá sá val tör lesszék.115 Az össze get a mi nisz ter el nök ség és a kül ügy mi nisz -
té ri um fe le-fe le arány ban meg osz tot ta egy más kö zött. Ez a gya kor lat a je -
lek sze rint a ké sõb bi ek ben is meg ma radt.116 A meg egye zés el le né re a
kö vet ke zõ kong resszu si év ben (1934. szep tem ber – 1935. szep tem ber) a
kül ügy mi nisz té ri um egy fil lért sem fi ze tett Ammendének, s tar to zá sát is
csak de cem ber ben egyen lí tet te ki.117 A mi nisz ter el nök ség ek kor ra már át -
utal ta a rá esõ össze get, sõt 300 fran kos túl fi ze tés ben volt.118

1935 után a ma gyar ki fi ze té sek rõl nem tu dunk konk ré tu mo kat. Bu da -
pest ugyan to vább ra is tá mo gat ta a szer ve ze tet, de az is biz tos, hogy a hú -
szas évek be li fi ze té si fe gye lem nem állt töb bé hely re. Erre Szüllõ egyik
le ve lé bõl kö vet kez tet he tünk, aki az 1937-es kon fe ren cia elõtt a kö vet ke -
zõ ket írta a kül ügy mi nisz té ri um nak: „A ki sebb sé gi kon fe ren cia is olyan
in téz mény, amely hez pénz kell, és nem kel le mes az, hogy a ta valy ese dé -
kes pénzt én csak most tud tam ré szük re be fi zet ni, mert ne héz pö fög ni ak -
kor, ha az em ber anya gi lag adós ott, ahol sze rep lé si le he tõ sé gé nek a bá zi -
sa csak az, hogy õ tart ja fenn az in téz ményt.”119

Ami a rend kí vü li tá mo ga tá so kat il le ti, azok nak 1934 szep tem be re
után nincs nyo ma az ak ták ban. Na gyon va ló szí nû azon ban, hogy er rõl
Ammendének egy szer s min den kor ra le kel lett mon da nia, hisz’ Ká nya
már arra is alig volt haj lan dó, hogy a ma gyar cso port ra esõ tag dí jat ki fi -
zes se. Egy ál ta lán nem le he tet len, hogy Patakynak ezt is csak azon az áron 
si ke rült el ér nie, hogy a mi nisz ter el nök ség ma gá ra vál lal ta a kül ügy mi -
nisz té ri um ra esõ összeg fe lét.

A Kong resszu sok tá mo ga tá sa 1925 és 1938 kö zött, a be fi ze té se ket
szám ba véve min den kép pen meg ha lad ta a 140 000 fran kot.120 Ez az anya -
gi hoz zá já ru lás azon ban ko ránt sem je len tet te a tel jes szer ve zet ben való
rész vé tel re for dí tott össze get, ugyan is a ma gyar kül döt tek ki uta zá sát is a
kül ügy mi nisz té ri um fi zet te.121

Össze fog la ló an te hát meg ál la pít ha tó, a Kong resszus soha nem volt
anya gi lag füg get len, nem volt va ló ban a ki sebb sé gi cso por tok ál tal fi nan -
szí ro zott szer ve zet. A költ sé gek túl nyo mó ré szét a ma gyar, a né met és fel -
te he tõ en a ju go szláv kül ügy mi nisz té ri um fe dez te. A kor má nyok ter mé sze -
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te sen tá mo ga tá su kért be nyúj tot ták a szám lát, s igye kez tek az Ammendére
gya ko rolt nyo más út ján a ki sebb sé gi szer ve ze tet az ál ta luk he lyes nek vélt 
útra te rel ni, s amennyi ben ag gá lyos nak ítél ték a kö ve tett irány vo na lat, a
pénz csa pok el zá rá sá val igye kez tek ér de ke i ket ér vé nye sí te ni.

JEGYZETEK

1 A kong resszus leg fon to sabb szer ve i rõl lásd még Plesse: i. m. 51–59.
2 A prob lé ma a né met or szá gi len gye lek nek a frí zek fel vé te le ér de ké ben tar tott

fel szó la lá sá val kez dõ dött, még az elsõ kong resszu son. Mi vel a né met ki sebb sé gi
ve ze tõk nem tar tot ták önál ló ki sebb ség nek a frí ze ket, a kér dés el dön té sé re 1926-ban
egy 3 tagú bi zott sá got ál lí tot tak fel, mely nek Brandsch, a né met or szá gi len gyel
Kaczmarek és Wilfan lett a tag ja. A tár gya lá sok nem ve zet tek ered mény re.
A hely ze tet bo nyo lí tot ta, hogy a frí zek két hi va ta los szer ve ze te is el len té te sen
fog lalt ál lást a kér dés ben. Wilfan fel jegy zé se a fríz kér dés rõl. Dá tum nél kül (va ló -
szí nû leg 1926 vé gén). BA, N 1.250, Fasz. 32. 16–18. Fel te he tõ, hogy a dá ni ai né -
met po li ti kus, Schmidt-Wodder be fo lyá sa is sze re pet ját szott az egyik fríz szer ve -
zet el uta sí tó ma ga tar tá sá nak ki ala kí tá sá ban. Sze mé lye sen tett ugyan is a töb bi
né met ve ze tõ nek ígé re tet arra, hogy gon dos kod ni fog ar ról, hogy a frí zek „meg fe -
le lõ en re a gál ja nak” a meg ke re sés re. Lutz Korodi bi zal mas je len té se a né met kül -
ügy mi nisz té ri um nak a né met ki sebb sé gek kon fe ren cia utá ni ülé sé rõl. Ber lin, dá tum
nél kül. PAAA, R 60426, K 435450. Vé gül a har ma dik kong resszust elõ ké szí tõ
Vá laszt mány – idõ nye rés re játsz va – úgy dön tött, hogy a sta tú tum ki dol go zá sá ig
el ha laszt ja az összes újon nan je lent ke zõ cso port fel vé tel ét. Erre a né met or szá gi
ki sebb sé gek egy sé ge sen tá vol ma rad tak a Kong resszus tól. Va ló já ban a né met kül -
ügy mi nisz té ri um sem tar tot ta kí vá na tos nak a frí zek fel vé tel ét, ezért a szer ve zet -
nek jut ta tan dó 1928-as tá mo ga tás oda íté lé se elõtt a Vá laszt mány vég le ges dön té -
sé nek ki vá rá sát ja va sol ta. A IV. osz tály át ira ta a VI. osz tály hoz. Dá tum nél kül.
PAAA, R 60467, Szá mo zat lan.

3 Lásd Füg ge lék. IV/1928/Alap sza bály/II/2.
4 Füg ge lék. 1V/1929/A szer ve zõ bi zott ság be szá mo ló ja/7. Erre a sza bály ra va -

ló já ban azért volt szük ség, mert a Kong resszus el nö ké nek hely ze te Olasz or szág -
ban tel je sen el le he tet le nült, s egy Mus so li ni val 1928. szep tem ber 25-én foly ta tott
he ves szó vál tás után vég leg át te le pült Bécs be. Jože Pirjevec: Die politische
Theorie und Tätigkeit Josef Wilfans. In: Umberto Corsini-Davide Zaffi (Hrsg.):
Die Minderheiten zwischen den beiden Weltkriegen. Duncker & Humblot GmbH, 
Ber lin, 1997. 172.

5 Az El nök ség és a Vá laszt mány tag ja i nak név so ra az évi kon fe ren ci ák ról ki -
adott jegy zõ köny vek ben, az ún. Sitzungsberichtekben ta lál ha tó.

6 Az ülé se ken a Vá laszt mány tag jai egyéb irá nyú el fog lalt sá guk ese tén meg -
bíz hat tak mást is he lyet te sí té sük kel. Füg ge lék. 1V/2/7.

7 Lásd Füg ge lék. IV/1928/Alap sza bály/IV/3-5.
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8 Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus szak bi zott sá gá nak ala ku ló ülé se. 1935.
má jus 4. BA, N 1.250, Fasz. 6. 135.

9 1927-ig nem csak a kon fe ren ci ák ide je alatt, ha nem az év töb bi ré szé ben is a
gen fi Ho tel Victoria volt a fõ tit kár szék he lye. Plesse: i. m. 57.

10 Uexküll-Güldenband elõt te a Nation und Staat né met ki sebb ség po li ti kai fo -
lyó irat szer kesz tõ je volt. Mi e lõtt a fo lyó irat hoz ke rült, a né met kül ügy mi nisz té ri -
um az észt kö vet sé gen ke resz tül le ká de rez te. A je len tés sze rint a báró rend kí vül
te het sé ges új ság író és szer kesz tõ, aki nek azon ban kül sõ meg je le né se szü le té sé tõl
fog va meg le he tõ sen hát rá nyos volt. PAAA, R 60426, K 435709-K 435710. Mi vel 
Ammende el uta zá sa elõtt õt bíz ta meg a he lyet te sí tés sel, a fõ tit kár ha lá la után az
1936-os kong resszus õt kér te fel a Tit kár ság ide ig le nes ve ze té sé re. Sitzungsbericht
[…] 1936. 70.

11 Az 1926-os kon fe ren cia után a né met kül ügy mi nisz té ri um VI. osz tá lyá nak
sem volt töb bé elvi ki fo gá sa a Kong resszus sal szem ben. Er rõl rész le te seb ben len -
tebb.

12 Ammende nem csak a né met kül ügy mi nisz té ri um mun ka tár sa i val állt kap -
cso lat ban, de – töb bek kö zött – fo gad ta Beth len Ist ván ma gyar, Iuliu Maniu ro -
mán mi nisz ter el nök, a ju go szláv kor má nyok egyes tag jai és észak-eu ró pai kör út -
ján skan di náv po li ti ku sok is.

13 A fõ tit kár egy két rész bõl álló kör uta zá sá ról ké szí tett rész le tes be szá mo ló ja
is er rõl ta nús ko dik. 1930. jú li us 1–14. kö zöt ti uta zá sá nak leg fon to sabb ál lo má sai: 
Bu da pest, Zombor, Új vi dék, Belg rád, Versec, Te mes vár, Nagy vá rad, Nagy sze -
ben, Bu ka rest, Silistria, Vár na, Szó fia, Belg rád, Bu da pest, Bécs. A kör uta zás má -
so dik ré szét jú li us 19-én kezd te meg és au gusz tus 4-én fe jez te be. Ál lo má sok: Ber -
lin, Tilsit, Kowno, Riga, Pernau, Reval, Riga, Wilna, Var só, Bécs, Gottschee.
A je len tést meg kap ta mind a ma gyar, mind a né met kül ügy mi nisz té ri um. Ammende: 
Bericht über meine Reise nach Ungarn, Rumänien, Jugoslavien und Bulgarien
vom 1. bis 14. Juli 1930. (II. Teil: Ostpreussen, Litauen, Estland, Polen und die
Gottschee.) PAAA, R 60528, Szá mo zat lan.

14 A Kong resszus nak nyúj tott anya gi tá mo ga tás nagy sá gá ra néz ve nem áll nak
ren del ke zés re konk rét ada tok. Wilfan ha gya té ká ban sem ta lá lunk rá uta lást.
A kér dés re a belg rá di kül ügy mi nisz té ri u mi ak ták át ta nul má nyo zá sa ad hat majd
vá laszt.

15 Az elõ zõ iro da ve ze tõ, Bruns 1931 feb ru ár já ban hunyt el. Az utód lás kér dé se
már ha lá la elõtt két cso port ra osz tot ta a né met or szá gi köz pon tú ki sebb sé gi tá mo ga -
tás sal fog lal ko zó szer ve ze te ket és a né met ki sebb sé gi ve ze tõ ket. Mind a Deutsche 
Stiftung (Krahmer-Möllenberg), mind a Schutzbund (von Loesch) el len õr zé se alá
akar ta von ni az iro dát, s ez zel a né met ki sebb sé gek nem zet kö zi sze rep lé sét. A ki -
sebb sé gi po li ti ku sok több szem pont ból is meg osz tot tak vol tak. Az egyik érv rend -
szer sze rint vol tak olya nok, akik min den áron el akar ták ke rül ni a Schutzbund po -
zí ci ó já nak erõ sö dé sét (Schiemann, Nicolai v. Berg), s akik ezt tá mo gat ták (Axel
de Vries, Hans Otto Roth). Hasselblatt min den eset re a Schutzbundhoz kö zel ál ló
sze mély nek szá mí tott. A vita Ammende és Schiemann kö zött is el mér ge se dett.
Ammende har cos, ki sebb sé gi sor ból szár ma zó ve ze tõt akart a hi va tal élé re,
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Schiemann pe dig in kább egy jó zan, meg fon tolt és sem le ges szak em bert, mint
ami lyen Bruns volt. A vita vé gül is Hasselblatt ja vá ra dõlt el. Schiemann ál lás fog -
la lá sa és a ki sebb ség po li ti ka kon cent rá ci ó ja el len – ese ten ként nagy nyil vá nos ság
elõtt – fel ho zott ér vei, va la mint az „anacionális ál lam ról” ki dol go zott, mind a
kül ügy mi nisz té ri um ban, mind a ki sebb sé gi ve ze tõk kö ré ben nép sze rût len te ó ri á -
ja hoz zá já rult ah hoz, hogy a nem ze ti szo ci a lis ta ha ta lom át vé tel után az egy kor
rend kí vül be fo lyá sos, de mok ra ti kus meg gyõ zõ dé sû pol gá ri po li ti kus vég ér vé -
nye sen kegy vesz tet té vált Ber lin ben. A Bruns-iroda utód lá sa kö rü li harc ról lásd
Bamberger-Stemmann: i. m. 181–197. A Volkstumsarbeit 1933 utá ni kon cent rá -
ci ó ját be ha tó an elem zi Jacobsen: i. m. 160–252; Tammo Lu ther: Volkstumspolitik 
des Deutschen Reiches 1933–1938. Die Auslanddeutschen im Spannungsfeld
zwischen Traditionalisten und Nationalsozialisten. Franz Steiner Verlag, Stutt -
gart, 2004.

16 Wilfan ha gya té ká ból egy ér tel mû en ki tû nik, hogy Hasselblatt mi lyen fon tos
sze re pet ka pott a szer ve zet éle té nek irá nyí tá sá ban.

17 Lásd Füg ge lék 1V/1925/3; IV/1926/6; IV/1927/1,2; IV/1928/1; IV/1929/1;
IV/1931/1; IV/1932/1,3; IV/1933/4; IV/1934/4,6,7; IV/1936/2; IV/1937/1.

18 Füg ge lék 1V/1926/6.
19 Füg ge lék 1V/1932/3/7.
20 Füg ge lék 1V1925/3; IV/1926/6; IV/1927/2; IV/1938/1; IV/1934/6.
21 Az 1934-es ha tá ro zat ban a Kong resszus a len gyel kor mány nak arra a lé pé sé -

re re a gált, amellyel az a ki sebb sé gi szer zõ dé sek ál ta lá no sí tá sá ig fel füg gesz tet te a
Nép szö vet ség gel való együtt mû kö dé sét eb ben a kér dés ben. A len gyel lé pés mel -
lett a nép szö vet sé gi vi ták ban a kis an tant ál la mok is igye kez tek a garanciaeljárás
re form ját az ál ta lá no sí tás kér dé sé hez kap csol ni, s ez zel azt meg aka dá lyoz ni.
A Kong resszus ha tá ro za tá ban ál lást fog lalt az ál ta lá no sí tás gon do la ta mel lett, de
meg en ged he tet len nek tar tot ta, hogy a kér dés át po li ti zá lá sa a meg lé võ kö te le zett -
sé gek gyen gí té sé hez ve zet hes sen.

22 Füg ge lék 1V/1928/1.
23 Füg ge lék 1V/1930/2.
24 Füg ge lék 1V/1934/7.
25 Aschmann je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri um nak. Genf, 1925. ok tó ber

22. PAAA, R 96559, K 431876.
26 Uo.
27 Krabbe je len lé té rõl lásd Sitzungsbericht […] 1932; 1933; 1934. Be ve ze tõk

és el nö ki meg nyi tó be szé dek. 1936-ban a Tit kár ság ki sebb sé gi szek ci ó já nak dán
el nö ke Schou is részt vett a kon fe ren ci án. Lásd Sitzungsbericht […] 1936. Be ve -
ze tõ.

28 Sitzungsbericht. […] 1931; 1934. Be ve ze tõk.
29 Füg ge lék 1V/1925/4; IV/1928/3; IV/1929/3; IV/1934/5.
30 A ma gyar kép vi se lõk más nem zet kö zi szer ve zet ben való rész vé te lé rõl lásd

len tebb.
31 El sõ sor ban a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já ra épít he tett, mely a töb bi szer ve -

zet tel össze ha son lít va ak tí vab ban fog lal ko zott a ki sebb sé gi kér dés sel. Az Unió
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1928. jú li us 2. és 7. kö zöt ti Há gá ban tar tott köz gyû lé se a Kong resszus hoz ha son -
ló an (1929/2) ja va sol ta, hogy a Nép szö vet ség ala kít son a ki sebb sé gi prob lé ma
tel jes sé gé re ki ter je dõ ha tás kör rel egy ál lan dó bi zott sá got. Kö vet ke zõ, 1929. má -
ju si mad ri di köz gyû lé sén fel szó lí tot ta a Nép szö vet sé get, hogy hoz zon lét re egy
szak ér tõi bi zott sá got (Studienkommission) az eu ró pai ki sebb sé gi prob lé ma ta nul -
má nyo zá sá ra. Buza: i. m. 390.

32 A kong resszus szá má ra a kö vet ke zõ sze mé lyek tá mo ga tá sa volt a leg fon to -
sabb: Ruyssen (Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak fõ tit ká ra), Dickinson (Nép szö -
vet sé gi Li gák Uni ó ja ál lan dó ki sebb sé gi bi zott sá gá nak el nö ke) Bakker van Bosse
(Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja ál lan dó ki sebb sé gi bi zott sá gá nak tag ja), Boissier
(In ter par la men tá ris Unió fõ tit ká ra). Üd vöz lõ táv ira ta ik ról, rész vé tel ük rõl, elõ -
adá sa ik ról lásd Wilfan meg nyi tó be szé de it a kong resszus éven kén ti be szá mo ló i -
ban.

33 Füg ge lék 1V/1926/2–5; IV/1932/2; IV/1933/2; IV/1935/3.
34 Füg ge lék 1V/1926/4–5.
35 Füg ge lék 1V/1928/4; IV/1929/4.
36 Füg ge lék 1V/1929/4; IV/1932/4.
37 Füg ge lék 1V/1925/2; IV/1926/1; IV/1931/2; IV/1933/3.
38 Füg ge lék 1V/1928/2.
39 Paul Schiemann lát ta ezt az egy re erõ sö dõ ten den ci át, s szem be is for dult

vele az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek 1932-es kon fe ren ci á ján.
„A né pi ség szol gá la tát nem le het az er köl csi tör vé nyek fölé emel ni, ha nem akar -
juk az er köl csi tör vé nyek je len tõ sé gét tel je sen fel szá mol ni. A né pi ség szol gá la tát
nem le het a pri o ri a más kö zös sé gek bõl ki nö võ kap cso la tok fölé sem he lyez ni.
A kü lön bö zõ em be ri kö zös sé gi kap cso la tok rang sor ára rá kér dez ni épp oly hely te -
len, mint a fa ri ze us kér dé se, mely re Jé zus azt a vá laszt adta: Ad já tok meg a csá -
szár nak ami a csá szá ré, és Is ten nek, ami Is te né.” Paul Schiemann: Die neue
nationalistische Welle. (Rede gelegentlich der Jahrestagung des Verbandes der
Deutschen Volksgruppen, Baden bei Wien, 26. Juni 1932. Nation und Staat,
1932. szep tem ber. 802.

40 Füg ge lék 1V/1931/5; IV/1934/3; IV/1935/4.
41 Hasselblatt le ve le Ammendének. Ber lin, 1935. áp ri lis 15. BA, N 1.250,

Fasz. 6. 125.
42 „Kü lö nö sen szo ros együtt mû kö dés ala kult ki a né met és a zsi dó cso por tok

kö zött. Dr. Motzkin, a zsi dók kép vi se lõ je az El nök ség ben már a Kong resszus elõ -
ké szí té se so rán is rend kí vül lo já li san vi sel ke dett. A kong resszus alatt Motzkin
mel lett el sõ sor ban Ro bin son (Lit vá nia) volt az, aki a né me tek kel a leg szo ro sab -
ban együtt mû kö dött, és dön tõ en hoz zá já rult az au to nó mia kér dés né met ér de kek -
nek meg fe le lõ meg ol dó dá sá hoz.” Junghann be szá mo ló ja a 2. nem ze ti sé gi kong -
resszus ról. Genf, 1926. ok tó ber 25–27. PAAA, R 60464, Szá mo zat lan.

43 Szüllõ je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja
ber li ni ülé sé rõl (1928). Dá tum nél kül. OSZKK, Fond X, X/27. 5. Dok.

44 Dr. Nor bert Gürke: Der Nationalsozialismus, das Grenz- und Ausland-
deutschtum und das Nationalitätenrecht. Nation und Staat, 1932. ok tó ber. 7–30.
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45 „De még in kább sze ret ném meg tud ni, hogy a né met ki sebb sé gek és hi va ta -
los kép vi se lõ ik mi lyen ál lás pon tot kép vi sel nek az egész kér dés sel kap cso lat ban.
Mert nem csak a saj tó ban, ha nem egyéb ként is is mé tel ten fel szó lí ta nak, hogy a
né met ki sebb sé gek kép vi se lõ i tõl kér jek egy nyi lat ko za tot, hogy azok va jon az an -
ti sze mi tiz mus né zõ pont ját vall ják-e, vagy be lát ják an nak össze egyez tet he tet len -
sé gét a ki sebb sé gi moz ga lom mal.” Motzkin le ve le Ammendének. Pá rizs, 1932.
no vem ber 16. BA, N 1.250, Fasz. 32. 490.

46 Bár Szüllõ és Jakabffy is azt ja va sol ta, hogy a kon fe ren ci át ne tart sák meg,
ebbe a Vá laszt mány né met és zsi dó tag jai nem egyez tek bele. Margulies hang -
sú lyoz ta, hogy nem akar pa nasz ára da tot zú dí ta ni az új né met re zsim nya ká ba,
de a kér dést a Kong resszus nak min den kép pen tár gyal nia kell. Pro to koll. A Vá -
laszt mány 1933. áp ri lis 1-jei, szom ba ti ülé se Bécs ben. BA, N 1.250, Fasz. 5.
1114–1115.

47 A né met ki sebb sé gek szo rult hely ze tét jól mu tat ja Ammende jú ni us vé gén
Wilfannak írt le ve le is, amely ben kö zöl te az el nök kel, hogy el uta zik Ber lin be,
hogy a né met or szá gi zsi dók ér de ké ben in ter ve ni ál jon Goebbelsnél. Érv rend sze re
min den eset re jel lem zõ volt a né met ki sebb sé gi po li ti ku sok hely zet ér té ke lé sé re és
a va ló ság hoz való vi szo nyá ra: fel kí ván ta hív ni a pro pa gan da ügyi mi nisz ter fi -
gyel mét arra, hogy a zsi dó ság el len fo ga na to sí tott in téz ke dé sek ko mo lyan ve szé -
lyez te tik a né met ki sebb sé gek és a Bi ro da lom kül po li ti kai ér de ke it is. Majd így
foly tat ta: „Vagy azt hi szi Motzkin úr, hogy ne kem vagy bár mely más sze mé lyi -
ség nek a né met kö rök bõl, len ne még le he tõ sé gem köz vet len in ter ven ci ó ra a ber li -
ni ve ze tõ sze mé lyi sé gek nél, ha hagy tuk vol na ma gun kat … rá bír ni a nyil vá nos ki -
nyi lat koz ta tá sok ra a zsi dó kér dés ben?” Ammende le ve le Wilfannak. Bécs, 1933.
jú ni us 21. BA, N 1.250, Fasz. 5. 1124.

48 Schiemann fent em lí tett kri ti kus be szé dé ben kö vet ke zõ kép pen ha tá roz ta
meg a nem ze ti szo ci a liz mus és a né met ki sebb sé gek vi szo nyát: „A nem ze ti szo ci a -
liz mus ban azon ban az ál lam fo gal ma a né pi ség fo gal má val olyan szo ro san össze -
kap cso ló dik, hogy szá má ra a kül föl di né met ség meg tar tá sa csak an nak a né met
ál lam te rü le té re való be vo ná sá val, vagy leg alább is az ál lam ha ta lom aka ra tá nak
köz vet len be avat ko zá sá val tû nik le het sé ges nek.” Schiemann: i. m. 804.

49 Wilfan: Meg jegy zé sek a Vá laszt mány és a Ta nács 1933. jú li us 2–3-i be szá -
mo ló já hoz. BA, N 1.250, Fasz. 5. 1129–1132.

50 Paul Schiemann: Dissimilation und Minderheitenrecht. (Disszi mi lá ció és
ki sebb sé gi jog.) BA, N 1.250, Fasz. 32. 583.

51 Emil Margulies: Vorschläge zum Inhalt der jüdischen Ausführungen
zum Programmpunkt: „Dissimilation und Nationalitätenrechte”. (Ja vas la tok a 
„Disszi mi lá ció és nem ze ti sé gi jo gok” prog ram pont zsi dó meg fo gal ma zá sá nak
tar tal má hoz.) BA, N 1.250, Fasz. 32. 578–580. Margulies hang sú lyoz ta, hogy a
ter ve zet sa ját ál lás pont ját tük rö zi, s jóvá kell ha gyat nia a zsi dó cso port tal is. Josip
Wilfan: Meg jegy zé sek az 1933. jú li us 2–3-i vá laszt má nyi és ta ná csi ülé sek rõl.
Dá tum nél kül. BA, N 1.250, Fasz. 5. 1131.

52 Motzkin le ve le Wilfannak. Genf, 1933. szep tem ber 8. BA, N 1.250, Fasz.
32. 494–495.
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53 Roth na pi rend elõt ti fel szó la lá sa. Sitzungsbericht… 1933. 26.
54 Motzkin, Rosmarin, Margulies és Farchy le ve le a Kong resszus el nö ké nek.

Bern, 1933. szep tem ber 17. BA, N 1.250, Fasz. 5. 1223–1224.
55 Sitzungsbericht… 1933. 69–70.
56 „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.”

57 Uo. 70.
58 Füg ge lék 1V/1935/2.
59 Strelitzky kor re fe rá tu mát lásd Sitzungsbericht… 1935. 38–41.
60 A be ve ze tõ elõ adást az olasz or szá gi szlo vén Besednjak tar tot ta. A té má hoz

hoz zá szól tak: Strelitzky (ju go szlá vi ai ma gyar), Starc (auszt ri ai szlo vén), Makaruška
(len gyel or szá gi uk rán), Karall (auszt ri ai hor vát). Az el hang zot ta kat pe dig Wilfan
össze gez te. Sitzungsbericht… 1935. 32–53.

61 Leg gyak rab ban az uk rán kép vi se lõk hagy ták fi gyel men kí vül az alap sza bályt, 
de a leg em lé ke ze te sebb eset Es ter házy Já nos ne vé hez kap cso ló dott, 1932-ben.
Rész le te sen len tebb.

62 Eiler: i. m. 29.
63 Bamberger-Stemmann: i. m. 149.
64 Uo.
65 Michaelsen: i. m. 254. 32. láb jegy zet.
66 „A szer ve zõ iro da el kér te meg ha tal ma zá so mat, de azon nal el hit te an nak ér -

vé nyes sé gét, ami kor a mi cso por tunk ra esõ költ ség rész össze gét sváj ci ara nyak -
ban le szá mol tam.” Jakabffy: Ada tok… i. m. 5.

67 Ammende er rõl – a ma gyar tá mo ga tást el hall gat va – 1930-ban így írt: „Itt
egy olyan pe ri ó dus ról van szó, ami kor a költ sé ge ket (kü lö nö sen, ami az elsõ
Nem ze ti sé gi Kong resszus elõ ké szí té sé hez szük sé ges nagy uta zá so kat il le ti) a
Kong resszus je len le gi el nö ke tel je sen egye dül, sa ját zseb bõl fe dez te.” BA, N
1.250, Fasz. 28, 490.

68 Ki vo nat a szer ve zett nem ze ti sé gi cso por tok 1926-os elõ ké szí tõ vá laszt má nyi
ülé sé nek be szá mo ló já ból. (Drez da, áp ri lis 6–7.) BA, N 1.250, Fasz. 2. Szá mo zat lan.

69 1928-ban az át vál tá si ár fo lyam ok nagy já ból a kö vet ke zõ kép pen ala kul tak:
100 pen gõ 73,4 né met már kát és 90,6 sváj ci fran kot ért. Bár az ár fo lyam ok ter mé -
sze te sen vál toz tak, a har min cas évek má so dik fe lé ig nagy vo na lak ban meg fe lel -
tek az 1928-as nak. Ez idõ tájt egy pá ri zsi, ber li ni vagy ró mai ma gyar kö vet 5000
pen gõ havi fi ze tést ka pott, ami dur ván 4500 frank nak fe lelt meg. A bé csi kö vet sé -
gen egy kez dõ fo gal ma zá si tiszt vi se lõ 680 pen gõt ke re sett. Pritz: Ma gyar dip lo -
má cia… i. m. 59. Azok ban az évek ben, ami kor Ammende 18000 fran kot hú zott
Bu da pest tõl, a ma gyar tá mo ga tás a TESZK össz költ ség ve té sé nek (1928/29-ben
3,6 mil lió frank) nagy já ból 1/200 ré szé nek fe lelt meg. A TESZK költ ség ve té sé rõl 
lásd Bár di: A ke le ti ak ció II. i. m. 121.

70 Ammende le ve le Graebe-nek. Bécs, 1931. már ci us 14. PAAA, R 60528, L
497565.
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71 Ammende le ve le Graebe-nek. Bécs, 1930. feb ru ár 8. PAAA, R 60528, L
497561.

72 Ammendét az 1927. feb ru ár ele ji vá laszt má nyi ülé sen egy Motzkinból,
Flachbartból, Schiemannból és Kaczmarekbõl ala kult pénz ügyi bi zott ság fi -
gyel mez tet te a kor rekt köny ve lés szük ség sze rû sé gé re. Flachbarth je len té se
Masirevichnek. Prá ga, 1927. feb ru ár 8. MOL, K 64. 1927-47-78.

73 Ezek a ter mé sze te sen tit kos tá mo ga tá sok „hi va ta lo san” az uta zá si költ sé ge -
ket s a kon fe ren ci ák elõ ké szí té sét vol tak hi va tot tak se gí te ni.

74 Ammende le ve le a Vá laszt mány nak. Bécs, 1927. de cem ber 1. BA, N 1.250,
Fasz. 2. szá mo zat lan.

75 A be fi ze té sek kés le ke dé se mi att Ammende több ször is ki lá tás ta lan nak tûnõ
hely zet be ke rült, mi vel a Tit kár ság nem tu dott ele get ten ni fi ze té si kö te le zett sé -
ge i nek. Több eset ben is Wilfan köl csö ne húz ta ki a fõ tit kárt a baj ból. Michaelsen:
i. m. 246–248.

76 Ammende és Wilfan több ször is meg ke res te a zsi dó kép vi se lõ ket, hogy tar -
to zá su kat ren dez zék. Lásd Wilfan kör le ve lét a zsi dó ki sebb sé gek ve ze tõ i hez.
Belg rád, 1930. de cem ber 22. BA, N 1.250, Fasz. 3. szá mo zat lan. Leo Motzkin
fel te he tõ en min dent meg pró bált, hogy a pénzt elõ te remt se, de a hely ze tet még
1931 vé gén is ki lá tás ta lan nak ítél te meg. A zsi dó szer ve ze tek hajt ha tat lan sá gát
alap ve tõ en a gaz da sá gi vi lág vál ság kö vet kez mé nyé nek tud ta be. Motzkin le ve le
Ammendének. Ber lin, 1931. ok tó ber 22. BA, N 1.250, Fasz. 32. 477–478. A fõ tit -
kár és Schiemann is meg pró bált az ügy ben be fo lyá sos né met or szá gi zsi dó sze mé -
lyi sé gek tõl se gít sé get kér ni – lát ha tó an si ker te le nül. Ammende le ve le Julius
Hirschnek. Bécs, 1931. no vem ber 27. PAAA, R 60529, L 497595-L 497596.

77 Graebe le ve le és csa tolt össze fog la ló je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri um
VI. osz tá lyá nak a Kong resszus anya gi hely ze té rõl. PAAA, R 60531, L 497732.
A mel lé kelt rész le tes, öt ol da las össze fog la ló szá mo zat lan.

78 Jakabffy Elem ér je len té se az Or szá gos Ma gyar Párt Nagy te kin te tû El nök sé -
gé hez az eu ró pai szer ve zett nem zet ki sebb sé gek X. kong resszu sá ról. Dá tum nél -
kül. MOL, K 64. 1935-47. szá mo zat lan.

79 „A VI. osz tály nak ezért e kong resszu sok meg is mét lé se el len rebus sic
stantibus nin cse nek már alap ve tõ fenn tar tá sai. Azon ban nincs okunk er rõl a sem -
le ges ség rõl át tér ni az ak tív anya gi tá mo ga tás ra. Ez an nál is ke vés bé len ne
opportunus, mi vel e kong resszu sok hi va ta los né met ol dal ról tör té nõ fi nan szí ro zá -
sá nak eset le ges nap vi lág ra ke rü lé se azok le het sé ges ha tá sát tel je sen il lu zó ri kus sá
ten né.” A VI. osz tály át ira ta a II. osz tály hoz. Ber lin, 1927. feb ru ár 28. PAAA, R
60465. Szá mo zat lan.

80 A II. osz tály át ira ta a VI. osz tály hoz. Ber lin, 1927. feb ru ár 19. PAAA, R
60465. szá mo zat lan.

81 Schiemann hang sú lyoz ta, hogy a Kong resszus – már csak szer ve ze ti fel épí -
té sé nek kö szön he tõ en is – nem vá dol ha tó pán ger mán cél ki tû zé sek kel. Rá adá sul a 
Tit kár ság né met ve ze tés alatt áll, s ez zel a töb bi ki sebb ség is egyet ért. A ki sebb sé -
gek kö zöt ti együtt mû kö dés pe dig hoz zá já rul hat a több sé gi né pek és a né met ki -
sebb sé gek köz ti vi szony ja vu lá sá hoz. Vég sõ érv ként pe dig fel hoz ta, hogy a
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mi nisz té ri um ál tal re mél he tõ leg ki fi ze ten dõ össze gek ele nyé szõk len né nek a
pro pa gan da szem pont já ból haj tott ha szon nal össze vet ve. Paul Schiemann: Zur
Frage der Europäischen Nationalitätenkongresse. (Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong -
resszus kér dé sé hez.) PAAA, R 96562, 083–086.

82 Michaelsen: i. m. 254. 30. láb jegy zet.
83 Poensgen (Nép szö vet sé gi ügy osz tály) fel jegy zé se. Ber lin, 1928. áp ri lis 7.

PAAA, R 96562, 088.
84 Uo. Weizsäcker lap al ji meg jegy zé se. 1928. áp ri lis 7.
85 A VI. osz tály fel jegy zé se a kül ügy mi nisz ter nek. Ber lin, 1929. áp ri lis 25.

PAAA, R 60527, L 497539.
86 Mi u tán a nép szö vet sé gi Tit kár ság ki sebb sé gi szek ci ó já nak el nö ke, a nor vég

Eric Col ban le mon dott, egy spa nyol dip lo ma ta, Aguirre de Carcer lett a poszt
nem hi va ta los vá ro má nyo sa. Ammende ezt rend kí vül ve szé lyes fej le mény nek
lát ta, mi vel a spa nyol kor mány nem ki sebb ség ba rát in téz ke dé se i rõl volt hí res.
Ar ról nem is be szél ve, hogy a je lölt ta pasz ta lat lan volt ki sebb ség jo gi kér dé sek -
ben. A fõ tit kár szí ve seb ben lá tott vol na egy sváj ci vagy egy sem le ges ál lam be li
szak ér tõt a szek ció élén. Ezt a né ze tét a fõ tit kár a Nép szö vet ség el nö ké nek, Sir
Eric Drummondnak is meg ír ta, va la mint in for mál ta a sváj ci la po kat is. Khuen-
Héderváryhoz írott le ve lé ben arra kér te a ma gyar kor mányt, hogy ma gyar ol dal ról
is te gye nek meg min dent Carcer ki ne ve zé sé nek meg aka dá lyo zá sá ra. Ammende
le ve le Khuen-Hédervárynak. Bécs, 1928. jú ni us 14. MOL, K 64. 1928-47-380.
(Az ak ció nem járt ered ménnyel. Carcer mint egy más fél évig ve zet te a ki sebb sé gi 
osz tályt, de az ügye ket va ló já ban he lyet te se, Pablo Azcárate vit te, aki nek – mint
Col ban egy ko ri he lyet te sé nek – sze mé lyé vel kap cso lat ban Ammendének jó val
ki sebb fenn tar tá sai vol tak.)

87 A nép szö vet sé gi garanciaeljárás re form já val kap cso lat ban a Ta nács 1929.
már ci us 7-én el fo ga dott ha tá ro za ta ér tel mé ben 15 ál lam és szá mos szer ve zet
küld te el ál lás fog la lá sát Adatcinak, köz tük a Kong resszus is. A kér dés rõl rész le -
te sen lásd len tebb.

88 Ammende le ve le Graebe-nak. Bécs, 1930. feb ru ár 8. PAAA, R 60528, L
497560-L 497562.

89 Graebe, mi kor a szer ve zet szá má ra a né met kül ügy mi nisz té ri um nál a tá mo -
ga tás szük sé ges nö ve lé se ér de ké ben lob bi zott, rá ta pin tott a lé nyeg re. „Egy olyan
idõ pont ban, ami kor már Né met or szág nem tag ja a Nép szö vet ség nek, szá mom ra
két sze re sen szük sé ges nek tû nik a ki sebb sé ge ket igény be ven ni arra, hogy a nem -
zet kö zi fó ru mon a né met ér de ke kért dol goz za nak.” Graebe le ve le a né met kül -
ügy mi nisz té ri um VI. osz tá lyá nak. Ber lin, 1934. feb ru ár 21. PAAA, R 60531,
L497732.

90 A „Nem ze ti sé gek az autoriter ál lam ban” címû ha tá ro za tot lásd Füg ge lék
1V/1935/2.

91 A ki sebb sé gi kép vi se lõk túl nyo mó több sé ge a bol se viz must ele ve a kor
egyik leg ve szé lye sebb je len sé gé nek tar tot ta. A nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág -
ban rend kí vül erõs pro pa gan da kam pány in dult be a Szov jet uni ó val szem ben.
Ammendét is ma gá val ra gad ta a po li ti ka sod rá sa, s kap cso la to kat épí tett ki a
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Rosenberg-hivatallal. A kong resszus 1933-ban és 1934-ben ha tá ro za tot fo ga dott
el az orosz or szá gi éhe zés sel kap cso lat ban. A fõ tit kár saj tó kam pányt foly ta tott,
köny vet írt a kér dés rõl, és 1935/36-ban vi lág kö rü li útra in dult, mely nek – ter mé sze -
te sen ti tok ban tar tott – va ló di oka a kom mu nis ta be fo lyás fel tér ké pe zé se lett vol na.
A kér dést rész le te sen elem zi Bamberger-Stemmann: i. m. 325–349. Ammende a
né met kül ügy mi nisz té ri um tól az „Orosz or szág-ak ci ó ra” éven te 8000 már kát ka -
pott, ne gyed éves bon tás ban. Hasselblatt le ve le von Twardowskinak. 1936. má jus
19. PAAA, R 60496, K 262362.

92 A rend kí vü li tá mo ga tá sok ban fel te he tõ en ben ne volt Ammende „Orosz or -
szág-ak ci ó ja”, és a ki lé pett vagy fi zet ni nem tudó cso por tok ré sze se dé sé nek át vál la -
lá sa is. A 1934–36 kö zöt ti tá mo ga tás ról lásd Hasselblatt le ve le von Twardowskinak.
Ber lin, 1936. má jus 19. PAAA, R 60496, K 262361-K 262363. Az 1937-es kong -
resszus ra a mi nisz té ri um 21 000 már kát bo csá tott a Tit kár ság, ill. Hasselblatt ren -
del ke zé sé re. Bamberger-Stemmann: i. m. 160.

93 Ba ra nyai je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Genf, 1926. má jus 19. MOL,
K 64. 1924-27 (336/1926). Ammendének sür gõ sen pénz re volt szük sé ge, mi vel
Olasz or szág ba akart utaz ni Wilfanhoz, ezért Ba ra nyai sa ját pén zé bõl 100 frank
köl csönt adott neki. Uo.

94 Jungerth je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Reval, 1926. má jus 26. MOL,
K 64. 1924-27 (336/1926).

95 Ko rá nyi je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Pá rizs, 1926. jú ni us 24. MOL,
K 64. 1924-27 (336/1926).

96 Khuen-Héderváry uta sí tá sa Ko rá nyi nak. Bu da pest, 1926. jú li us 6. MOL, K
64. 1924-27 (336/1926).

97 Kristóffy. Pro domo. 1926. szep tem ber 2. MOL, K 64. 1927-47 (423/1926).
98 A kül ügy mi nisz té ri um egé szen 1927 ele jé ig meg volt ar ról gyõ zõd ve, hogy

a Szüllõ ál tal Ammendének át adott összeg már elõ leg nek te kin ten dõ a kö vet ke zõ
kong resszus ra. Ezért so ká ig nem is volt haj lan dó ki fi zet ni Ammendének az ese -
dé kes elsõ rész le tet, mond ván, azt már meg kap ta a cseh szlo vá ki ai po li ti kus tól.
Kristóffy uta sí tá sa Masirevichnek. Bu da pest, 1927. feb ru ár 22. MOL, K 64.
1927-47-78.

99 Kristóffy. Pro domo. Dá tum nél kül. MOL, K 64. 1927-47 (422/1926).
100 Uo.
101 Több ször is elõ for dult, hogy egy-egy ne gyed évet ki hagy tak, s az tán egy -

szer re 2000 fran kot jut tat tak el Ammendének.
102 A kül ügy mi nisz té ri um uta sí tá sa Ambrózy La jos kö vet nek. Bu da pest, 1928. 

jú ni us 20. MOL, K 64. 1935-47 (403/1928).
103 Uo.
104 Luk ács György le ve le Khuen-Hédervárynak. Bécs, 1928. jú li us 20. MOL,

K 64. 1935-47 (322/1928).
105 Kristóffy uta sí tá sa Ambrózynak. Bu da pest, 1928. jú ni us 20. MOL, K 64.

1935-47 (403/1928).
106 Ambrózy je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Bécs, 1929. ja nu ár 30. MOL,

K 64. 1935-47 (126/1929).
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107 Uo.
108 Bartheldy min. tit kár. Pro domo. Bu da pest, 1931. au gusz tus 18. MOL, K

64. 1935-47 (635/1931).
109 Kristóffy. Pro domo. Dá tum nél kül, fel te he tõ en 1931 õsz. MOL, K 64.

1935-47 (851/1931).
110 Kristóffy. Pro domo. Bu da pest, 1930. áp ri lis 9. MOL, K 64. 1935-47

(121/1930).
111 Kristóffy. Pro domo. Bu da pest, 1933. már ci us 20. MOL, K 64. 1935-47

(120/1933).
112 Kristóffy. Pro domo. Bu da pest, 1933. áp ri lis 7. MOL, K 64. 1935-47

(120/1933).
113 Balla. Pro domo. Bu da pest, 1933. szep tem ber 11. MOL, K 64. 1935-47

(412/1933).
114 Balla. Pro domo. Bu da pest, 1934. szep tem ber 20. MOL, K 64. 1935-47

(383/1934).
115 Kristóffy. Pro domo. Bu da pest, 1934. no vem ber 10. MOL, K 64. 1935-47

(615/1934).
116 Kristóffy. Pro domo. Bu da pest, 1935. no vem ber 18. MOL, K 64. 1935-

47-778.
117 Tahy Lász ló mi nisz ter el nök sé gi ál lam tit kár át ira ta Kristóffynak. Bu da pest,

1935. de cem ber 3. MOL, K 64. 1935-47-778.
118 Uo.
119 Szüllõ je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. 1937. már ci us 30. OSZKK,

Fond X, X/8.
120 A pon tos összeg egyes do ku men tu mok hi á nya mi att nem ál la pít ha tó meg

pon to san. Leg na gyobb prob lé mát az okoz za, hogy az 1928 elõt ti, va la mint az
1934 utá ni rend kí vü li tá mo ga tá sok ról (egy ál ta lán azok lé té rõl) alig tu dunk va la -
mit.

121 Bár a ki uta zá si költ sé gek rõl az uta sí tá sok ban és a fel jegy zé sek ben nem sok
szó esik, né hány for rás iga zol ja, hogy a Dísz tér áll ta a de le gál tak út ját. A kül ügy -
mi nisz té ri um Matuska Pé ter kö vet sé gi ügy vi võ nek Prá gá ba. Bu da pest, 1927.
szep tem ber 15. MOL, K 64. 1927-47-430; Kristóffy (?). Pro domo. Bu da pest,
1927. au gusz tus 17. MOL, K 64. 1927-47-385.
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5. MAGYAR RÉSZTVEVÕK ÉS KAPCSOLATI HÁLÓK

5.1 A KONGRESSZUS MAGYAR RÉSZTVEVÕI – A SZÁMOK TÜKRÉBEN

A szer ve zet tény le ges fenn ál lá sá nak 14 éve alatt 49 ki sebb ség küld te el
leg alább egy szer kép vi se lõ it az éven te tar tott kon fe ren ci ák va la me lyi ké -
re.1 A rész vé tel gya ko ri sá gát – az adott ki sebb ség po li ti kai elit jé nek ér -
dek lõ dé sén túl – több té nye zõ is be fo lyá sol ta. Az elsõ szû rõ ter mé sze te -
sen a ki sebb sé gi po li ti ku sok biz ton ság ér ze te volt. Kor lá to zó té nye zõ ként
sze re pelt to váb bá az anya or szág ál lás fog la lá sa is. Emel lett a meg je le nés
gya ko ri sá gát dön tõ en be fo lyá sol ta az a körülmény, hogy a cso por tok
med dig vál lal tak kö zös sé get a Kong resszus alap el ve i vel vagy kö ve tett po -
li ti kai irány vo na lá val. 1933-ban így 14-re nõtt a kez de ti együtt mû kö dés
után vég leg tá vol ma ra dó ki sebb sé gek szá ma (7 zsi dó, 5 len gyel, 1 dán,
1 szorb).

A ma gyar volt az egyet len olyan cso port, amely nek ki sebb sé gei min -
den éves kon fe ren ci án egy sé ge sen meg je len tek. Igaz ugyan, hogy a ju go -
szlá vi ai kül döt tek 1930-ban csak kés ve, a rá kö vet ke zõ év ben pe dig köz -
vet le nül az utol só ülés be zá rá sa után ér kez tek meg Genf be, de mind a
két szer el utaz tak Svájc ba. A há rom ma gyar ki sebb sé gen kí vül ezt csak a
len gyel or szá gi né me tek és uk rá nok mond hat ták el ma guk ról.2

A Kong resszu son részt vevõ ma gyar kül döt tek és ak ti vi tá suk (1925–38)

Kong resszu sok Össz./Fel

Cseh szlo vá kia

Szüllõ Géza 25c, 26c, 27c, 28a, 29a, 30a, 31a,
32c, 33b, 34a, 35a, 36c, 37c, 38a

14/14

Flachbarth Ernõ 25b, 26a, 27a, 28a,b 4/5

Jaross An dor 29, 30b, 32b 3/2

Es ter házy Já nos 31b, 32b 2/2

Aixinger Lász ló 32 1/0
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Kong resszu sok Össz./Fel

Szvatkó Pál 32 1/0

Ju go szlá via

Deák Leó 25, 26a, 28, 29b, 30*, 31b*, 32, 34b,
36b, 37, 38

11/5

Strelitzky Dé nes 26, 28, 29, 30*, 31*, 32, 33, 34, 35b,
36

10/1

Tör ley Bá lint 26, 27 2/0

Palásthy Ödön 32 1/0

Ro má nia

Jakabffy Elem ér 25, 26a, 27, 28b, 29, 30, 31, 32b,
33bb, 34a, 35b, 36b

12/8

Ba logh Arthur 25a, 26, 27a, 28a, 30, 32b, 33a, 35a 8/6

Su lyok Ist ván 28, 29b, 30, 31, 37 5/1

Jó si ka Já nos 37a (Ba logh re fe rá tu ma), 38a 2/2

Ugron Ist ván 30a 1/1

Ambrózy An dor 28 1/0

a) elõ adás; b) kor re fe rá tum, hoz zá szó lás; c) üd vöz lõ be széd; * meg kés ve ér kez tek

A Kong resszus ülé se in az évek so rán össze sen 16 ma gyar kül dött vett részt
leg alább egy szer.3 Kö zü lük öten (Aixinger, Szvatkó, Palásthy, Ugron,
Ambrózy) mind össze egy szer, hár man (Es ter házy, Tör ley, Jó si ka) két -
szer utaz tak el egy-egy kon fe ren ci á ra. Raj tuk kí vül Jaross há rom szor,
Flachbarth négy szer, Su lyok pe dig öt ször sze re pelt a részt ve võk lis tá ján.
E kép vi se lõk rész vé tel ének ala csony, il let ve vi szony lag ala csony szá ma
több okra ve zet he tõ vissza. Aixinger, Szvatkó és Palásthy fel tû né se
mind össze an nak a tény nek volt kö szön he tõ, hogy 1932-ben a Kong -
resszus Bécs ben ülé se zett, ami a ki sebb tá vol ság és kö vet ke zés kép pen az
ala cso nyabb uta zá si költ sé gek mi att le he tõ vé tet te, hogy a ma gya ro kat
töb ben kép vi sel jék a meg szo kott nál. 1928-ban Ambrózyt Jakabffy azért
vit te ma gá val Genf be, hogy ott a bán sá gi po li ti kus nem zet kö zi kap cso la -
tok ra te gyen szert, ami meg könnyít het te vol na terv be vett jö võ be ni mun -
ká ját a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja ke re tei kö zött. Mi vel azon ban „nem
vál tot ta be a hoz zá fû zött re mé nye ket”, a Kong resszu son sem je lent meg
töb bé.4 Flachbarth és Tör ley Ma gyar or szág ra való kény sze rû át te le pü lé -
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sük mi att vet tek csu pán ennyi szer részt a Kong resszu son, Jó si ka pe dig
már csak ak kor ke rült a kép be, mi kor Jakabffy be je len tet te vég le ges tá -
vol ma ra dá sát a szer ve zet tõl, s bár az utol só két év ben „hú zó em ber nek”
szá mí tott, a szer ve zet ak tív idõ sza ká ból már nem volt sok hát ra.5 A cseh -
szlo vá ki ai ma gyar ság po li ti kai éle té nek két fi a tal „erõs em be re”, Jaross
és Es ter házy fel te he tõ en a Flachbarth ki vá lá sá val ki ala ku ló ûrt volt hi va -
tott be töl te ni. Sze rep lé sük rö vid sé ge több okra is vissza ve zet he tõ. Egy -
részt mind ket ten ak kor tájt ke rül tek párt ja ik élé re, ami je len tõ sen nö vel te
el fog lalt sá gu kat, más részt mind ket ten rend kí vül elé ge det le nek voltak a
szer ve zet te vé keny sé gé vel, s en nek ra di ká lis for má ban több ször han got
is ad tak.6 Su lyok vi szony lag gya ko ri rész vé te le va ló já ban nem a Ro má ni -
ai Ma gyar Nép li ga Egye sü let ben vi selt fõ tit ká ri tiszt sé gé nek volt kö szön -
he tõ, ha nem sok kal in kább an nak, hogy tag ja volt a Kong resszus ke re te in
be lül 1928-ban ala kult Eu ró pai Ki sebb sé gi Új ság írók Szö vet sé gé nek.7

A szer ve zet ülé se in leg több ször Szüllõ vett részt, aki al el nök ként mind 
a 14-szer meg je lent a kon fe ren ci á kon. Ez raj ta kí vül mind össze a len gyel -
or szá gi né met Kurt Graebérõl volt el mond ha tó. Szüllõ mel lett a két má sik 
meg ha tá ro zó ma gyar po li ti kus, Jakabffy 12-szer, Deák 11-szer uta zott
eb bõl a cél ból Nyu gat ra. Strelitzky, aki mind össze egy szer szó lalt fel a
Kong resszus tör té ne te so rán, tíz szer, a ma gyar cso port leg fel ké szül tebb
jogi szak ér tõ je, Ba logh pe dig nyolc szor re giszt rál tat ta ma gát. Az öt leg -
több ször részt vevõ sze mély kö zül négy már az elsõ kong resszu son is je len
volt, Strelitzky pe dig rög tön 1926-ban csat la ko zott a ma gyar ala pí tók hoz.

Az egyes évek lá to ga tott sá gi mu ta tó i nak vizs gá la tá ból meg ál la pít ha tó, 
hogy az 1932-es év ce zú rát je len tett a ma gyar cso port lét szá má nak te kin -
te té ben. Ad dig éven te mi ni mum öt, ma xi mum tíz kül dött kép vi sel te a ma -
gyar ki sebb sé ge ket, 1933-tól azon ban ez a szám négy re, majd az utol só,
stock hol mi kon fe ren ci án há rom ra esett vissza. A vál tás két ség kí vül a ma -
gyar kül ügy mi nisz té ri um és a részt vevõ po li ti ku sok ál lan dó sult elé ge -
det len sé gé re ve zet he tõ vissza. A cseh szlo vá ki ai ma gya ro kat et tõl fog va
már csak Szüllõ kép vi sel te egy sze mély ben. A má sik há rom he lyen a ju -
go szlá vi ai és a ro má ni ai kép vi se lõk osz toz tak: 1934-ben és 1936-ban Ju go -
szlá vi á ból, a fenn ma ra dó évek ben pe dig (1938-ig) Ro má ni á ból ér kez tek
ket ten-ket ten.

A ma gyar kép vi se lõk össze sen 47-szer tar tot tak re fe rá tu mot, kor re fe -
rá tu mot vagy hoz zá szó lást a 14 év alatt, s en nél min dent egy be vet ve csak
a né met cso port volt ak tí vabb.8 A 47 fel szó la lás ból 21 volt elõ adás, 20
hoz zá szó lás és 5 tisz tán al el nö ki üd vöz lõ be széd.9 Az ak ti vi tást te kint ve
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meg ál la pít ha tó, hogy a cseh szlo vá ki ai ma gya rok össze sen 23-szor, a ro -
má ni a i ak 18-szor, a ju go szlá vi a i ak pe dig mind össze 6-szor emel ked tek
szó lás ra. Ha azon ban csak az 1932 utá ni idõ sza kot vizs gál juk, ak kor a
sor rend mó do sul. Elsõ hely re 10 fel szó la lás sal a ro má ni ai kül döt tek ke -
rül nek, má so dik ra 6-tal a cseh szlo vá ki ai ma gya ro kat már csak egye dül
kép vi se lõ Szüllõ, míg a jugoszláviaiak 3-mal továbbra is a harmadik
helyen maradnak.

A Kong resszus ma gyar hú zó em be re i re nem csak az volt jel lem zõ,
hogy õk vet tek leg több ször részt a kon fe ren ci á kon, ha nem az is, hogy a
leg több fel lé pés is az õ ne vük höz kap cso ló dott. Szüllõ, mint a ma gyar
kül döt tek ve ze tõ je, min den év ben fel szó la lá si le he tõ sé get ka pott – hol
üd vöz lõ be széd, hol elõ adás, hol pe dig hoz zá szó lás for má já ban. Raj ta kí -
vül leg gyak rab ban Jakabffy (8), Ba logh (6+1), Deák (5) és Flachbarth (5) 
ju tot tak szó hoz. Fi gye lem re mél tó, hogy a leg több elõ adást – a ko moly
elem zés be egyéb ként csak rit kán bo csát ko zó Szüllõ után – Ba logh tar tot -
ta, ho lott Jakabffy sú lya össze ha son lít ha tat la nul na gyobb volt a szer ve -
zet ben. Ez egy ér tel mû en an nak tud ha tó be, hogy a ma gyar cso port ból õ
volt az, aki eu ró pai hírû nem zet kö zi jo gász ként a leg szak sze rûbb át te kin -
tést tud ta nyúj ta ni a ki sebb sé ge ket érin tõ kér dé sek jogi vo nat ko zá sa i ról.
Az öt küldött közül, akik egyszer sem szólaltak fel, négy mindössze
egyszer, egy pedig kétszer vett részt az üléseken.

A ma gyar ki sebb sé gek kép vi se le tét ki vé tel nél kül olyan sze mé lyek
lát ták el, akik az or szá gos ma gyar pár tok tag jai vagy bi zal mi em be rei vol -
tak, s akik kel szem ben a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um sem fo gal ma zott
meg fenn tar tá so kat.10

A Kong resszu son részt vevõ ma gyar kül döt tek te vé keny sé ge az im pé ri um vál tás
után

Név Te vé keny ség

Cseh szlo vá kia

Aixinger Lász ló

(1883–1944)

OKP fõ tit ká ra 1930–32; OKP párt igaz ga tó ja 1932–36;

EMP párt igaz ga tó ja 1936–38; a Hír adó fõszerk. he lyet -
te se 1920–30;

Ma gyar Nép lap fõ szer kesz tõ je 1930–43.

Es ter házy Já nos

(1901–1957)

OKP el nö ke 1932–36; EMP ügy ve ze tõ el nö ke 1936-tól;

kép vi se lõ 1935–38.
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Név Te vé keny ség

Flachbarth Ernõ

(1896–1955)

A ma gyar pár tok prá gai iro dá já nak ve ze tõ je 1925–29;

Prá gai Ma gyar Hír lap fe le lõs szer kesz tõ je 1922–24;

1929-ben el hagy ta Cseh szlo vá ki át, és 1933-tól Bu da pes -
ten élt.

Jaross An dor

(1896–1946)

MNP al el nö ke 1925–33; MNP ügy ve ze tõ el nö ke
1933–36;

EMP el nö ke 1936-tól; kép vi se lõ 1935–38.

Szüllõ Géza

(1873–1957)

OKP el nö ke 1925–32; kép vi se lõ 1925–38;

A ma gyar pár tok par la men ti klub já nak el nö ke 1927–38.

Szvatkó Pál

(1901–1959)

Prá gai Ma gyar Hír lap fõ mun ka tár sa 1924–38;

Az Új Mun ka és az Új szel lem szer kesz tõ je

Ju go szlá via

Deák Leó

(1888–1945)

MP egyik tit ká ra 1922–24; MP al el nö ke 1924–29;

1927–29 között tar to mány gyû lé si kép vi se lõ; a Ka lan gya
mun ka tár sa.

Palásthy Ödön

(?–?)

MP in té zõ bi zott sá gi tag ja 1922–;

1927–29 között tar to mány gyû lé si kép vi se lõ.

Strelitzky Dé nes

(1888–1953)

MP tit ká ra 1922–; 1927–29 között par la men ti kép vi se lõ;

A sza bad kai Hír lap fõ szer kesz tõ je.

Tör ley Bá lint

(1885–?)

MP in té zõ bi zott sá gi tag ja 1922–24; MP al el nö ke
1924–27;

a sza bad kai Hír lap ala pí tó ja, 1923-tól tu laj do no sa;

1927-ben át te le pült ma gyar or szá gi bir to ká ra.

Ro má nia

Ambrózy An dor

(1878–1932)

OMP al el nö ke 1922–24; el nö ki ta nács tag ja 1924–28,
30–32;

A bán sá gi ta go zat el nö ke 1932-ig.

Ba logh Arthur

(1866–1951)

OMP in té zõ bi zott sá gi tag ja 1928–30; el nö ki ta nács tag ja
1930–;

sze ná tor 1926–37; szer kesz tõ.

Jakabffy Elem ér

(1881–1963)

OMP al el nö ke 1922–38; bán sá gi ta go zat el nö ke 1935–;

kép vi se lõ (28, 31, 32, 37), Ma gyar Ki sebb ség fõszerk.
1922–43

Jó si ka Já nos

(1888–1955)

OMP in té zõ bi zott sá gi tag ja 1924–28; kép vi se lõ

(26, 27, 28, 31, 32, 33, 37); Er dé lyi Ke res ke del mi Rt.
ügy ve ze tõ el nö ke és a Ke le ti Új ság Rt. el nö ke.
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Név Te vé keny ség

Su lyok Ist ván

(1891–1945)

El len zék szer kesz tõ je 1925-tõl; Er dé lyi La pok mun ka tár -
sa 1926-; Ma gyar Ki sebb ség ala pí tó szer kesz tõ je; kép vi -
se lõ 1932–33.

Ugron Ist ván

(1862–1948)

OMP al el nö ke 1922–23; OMP el nö ke 1923–26; OMP el -
nö ki ta nács tag ja 1933–; Kü lön bö zõ köz gaz da sá gi és
egy há zi funk ci ók.

Az összes ma gyar kül dött szo ci a li zá ci ó ja még a tör té nel mi Ma gyar or szág 
ke re tei kö zött ment vég be.11 1918-ban a 17 éves Szvatkó és Es ter házy ki -
vé te lé vel már mind annyi an fel nõt tek vol tak. Flachbarth és Jaross ugyan
még csak 22. élet év ük ben jár tak, Su lyok pe dig mind össze 27 éves volt, a
töb bi ek azon ban vagy ab ban az év ben, vagy már ko ráb ban be töl töt ték 30. 
élet évü ket. Kö zü lük töb ben is áll tak ál la mi al kal ma zás ban, vagy vi sel tek
köz fel ada to kat. Szüllõ és Jakabffy mun ka pár ti par la men ti kép vi se lõ volt
a há bo rú be fe je zé sé ig. Ugron és Ambrózy a kül ügy mi nisz té ri um kö te lé -
ké ben dol go zott. Elõb bi töb bek kö zött kö ve ti rang ban szol gált Szer bi á -
ban 1911–13-ban, utób bi két és fél évig az USA-ban ál lo má so zott, a Mo -
nar chia kon zu lá tu sán. Raj tuk kí vül Ba logh nak vol tak még mi nisz té ri u mi
ta pasz ta la tai. Õt 1899-ben ne vez ték ki a Ke res ke de lem ügyi Mi nisz té ri -
um mi nisz te ri tit ká rá vá. Aixinger 1905 és 1919 kö zött a po zso nyi íté lõ -
táb la bí rá ja ként dol go zott, Su lyok pe dig 1912-ben lett Krassószörény
szol ga bí ró ja.

A ma gyar cso port ból ki len cen örö köl tek ne me si cí met.12 Fel tû nõ,
hogy a Ro má ni á ból ér ke zõk kö zül egye dül Su lyok volt, aki egy sze rû pol -
gá ri csa lád ból szár ma zott, míg a cseh szlo vá ki ai kül döt tek két har ma da
(4), a vaj da sá gi ak fele (2). A ne me si cím mel lett Szüllõ, Es ter házy, Tör -
ley, Jakabffy, Jó si ka, Ambrózy és Ugron föld bir tok kal is ren del ke zett.

A ma gyar részt ve võk is ko lai vég zett sé gé nek vizs gá la ta azt mu tat ja,
hogy a 16-ból ki len cen sze rez tek jogi dip lo mát, ket ten vé gez tek ke res ke -
del mi és hár man gaz da sá gi aka dé mi át.13 Egyi kük (Szvatkó) a böl csész ka -
ron dok to rált fi lo zó fi á ból, Ugron Ist ván pe dig a bé csi kon zu li aka dé mi án
ta nult. Töb bük nek le he tõ sé ge volt a tör té nel mi Ma gyar or szág ha tá ra in túl 
is ta nul má nyo kat foly tat ni és ta pasz ta la to kat gyûj te ni, s így õk már egé -
szen fi a tal ko ruk ban „vi lág lá tott” em be rek nek szá mí tot tak. Ugron Bécs -
ben, Tör ley Bécs ben, Lip csé ben és Mainzban, Jó si ka pe dig Ox ford ban
ta nult né hány évig. Ba logh a dip lo ma meg szer zé se után ál la mi ösz tön díj jal 
fran cia or szá gi és né met or szá gi egye te me ket lá to ga tott 1898–99-ben, de
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Szvatkónak és Szüllõnek is le he tõ sé ge nyílt rá, hogy bu da pes ti egye te mi
éve ik után hosszabb ta nul mány uta kat te gye nek Eu ró pá ban.

A Kong resszu son részt ve võk egy tõl egyig a ma gyar kö zös sé gek köz -
élet ének is mert sze mé lyi sé gei vol tak. 14-en párt ja ik or szá gos ve ze tõ sé -
gé hez tar toz tak, ket tõ jü ket pe dig el sõ sor ban új ság író ként, il let ve köz író -
ként tar tot ták szá mon. A kong resszu si rész vé tel ide jén vi selt párt tiszt ség
alap ján leg ma ga sabb szin ten a cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség kép vi -
sel tet te ma gát, hi szen Szüllõ 1925 és 1932 kö zött az OKP el nö ke volt.
A má sik két ál lam ma gyar párt el nö kei egyet len egy szer sem je len tek meg
a szer ve zet kon fe ren ci á in. Al el nö ki tiszt sé get Jaross, Deák, Tör ley és
Jakabffy vi selt. Ba logh 1928–30-ban az in té zõ bi zott ság tag ja volt, és
1930 után, Ambrózyhoz ha son ló an az el nö ki ta nács tag ja lett. Raj tuk kí -
vül Aixinger az OKP fõ tit ká ra, Strelitzky a ju go szlá vi ai Ma gyar Párt tit -
ká ra, Flachbarth pedig a csehszlovákiai magyar pártok prágai központi
irodájának igazgatója volt.

A ma gyar de le gál tak fe lét a két vi lág há bo rú kö zött leg alább egy szer
par la men ti kép vi se lõ vé vá lasz tot ták. Szüllõ, Jó si ka, Jakabffy és Ba logh
több ször is be ke rült a kép vi se lõ ház ba, il let ve az utób bi a sze ná tus ba.14

Es ter házyt, Jarosst, Strelitzkyt és Su lyo kot egy szer-egy szer vá lasz tot ták
kép vi se lõ vé. Az õ ese tük ben azon ban nem hagy ha tó fi gyel men kí vül egy, 
a há rom ál lam bel po li ti kai sta bi li tá sá nak kü lön bö zõ sé gé bõl adó dó, a par -
la men ti kép vi se let re is ki ha tó kü lönb ség. Igaz ugyan is, hogy Jarosst és
Es ter házyt is csak egy szer vá lasz tot ták meg, de õk 1935 és 1938 kö zött
fo lya ma to san tag jai vol tak a cseh szlo vá ki ai tör vény ho zás nak. Strelitzky
par la men ti kép vi se lõ sé ge 1927-tõl 1929-ig tar tott csu pán, mi vel ek kor
be ve zet ték a ki rá lyi dik ta tú rát, s a Ma gyar Pár tot is fel osz lat ták. Ro má ni -
á ban a vizs gált idõ szak ban – szem ben Cseh szlo vá ki á val – meg le he tõ -
sen sok vá lasz tást tar tot tak. Su lyok az OMP-ben na gyobb súllyal ren -
del ke zõ küldötttársaival el len tét ben csak egy szer, 1932-ben szer zett
kép vi se lõi man dá tu mot, s ak kor is mind össze más fél évig volt tag ja a
kép vi se lõ ház nak.

A ki sebb sé gi pár tok nak „kül po li ti kai ak ti vi tás ra” a Nép szö vet ség hez
cím zett pe tí ci ók meg fo gal ma zá sán túl csak a nem ze tek fe let ti szer ve ze tek 
ke re té ben nyílt mód juk. Nem vé let len, hogy a Kong resszu son részt vevõ
kül döt tek egy ré sze tag ja volt a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak is. Az
utód ál lam ok ban a hú szas évek ben meg ala kul tak a szer ve zet ma gyar ta -
go za tai, me lyek ve ze tõ sé gé ben a 16 sze mély kö zül 12 ka pott helyt.
Szüllõt és Ugront dísz el nök nek vá lasz tot ták, míg Ba logh és 1931-tõl Es -
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ter házy az el nö ki posz tot töl töt te be. Jakabffy, Jó si ka al el nök, Flachbarth
(1929-ig) és Jaross (1931-tõl) ügy ve ze tõ al el nök, Strelitzky és Palásthy
pe dig igaz ga tó sá gi vá laszt má nyi tag lett. Su lyok és Deák a fõ tit ká ri te en -
dõ ket lát ta el. Az In ter par la men tá ris Unió te vé keny sé gé be azon ban a ma -
gyar kép vi se lõk kö zül egye dül Szüllõ kapcsolódott be.

Mind há rom ál lam ban meg je len het tek ma gyar nyel vû napi és hetila-
pok, me lyek a ki sebb sé gi kö zös sé gek in for má lá sá ban, vé le mény for má lá -
sá ban, s adott eset ben szer ve zé sé ben rend kí vül fon tos sze re pet kap tak.
A sa ját saj tó or gá num ok je len tõ sé gét ter mé sze te sen a ma gyar ki sebb sé -
gek po li ti kai elit je is azon nal fel is mer te. A Kong resszu son részt vevõ
kép vi se lõk kö zül tíz köz vet len kap cso lat ban állt a saj tó val. Tör ley a sza -
bad kai Hír lap ala pí tó ja ként és tu laj do no sa ként, Jó si ka pe dig a Ke le ti Új -
ság Rt. el nö ke ként tu laj do no si jo gok gya kor lá sá val is be le szól ha tott a
pár tok szá má ra fon tos la pok mû kö dé sé be. A töb bi ek, amel lett, hogy a
leg töb ben rend sze re sen je lent kez tek cik kek kel is, szer kesz tõ ként vagy
fõ szer kesz tõ ként is is mer tek vol tak.15 A saj tó vé le mény for má ló ere jé vel a 
Kong resszus is tisz tá ban volt. Ezért tá mo gat ta az Eu ró pai Ki sebb sé gi Új -
ság írók Szö vet sé gé nek meg ala ku lá sát. A szö vet ség azon kí vül, hogy már
meg ala ku lá sa is a ki sebb sé gi prob lé ma or szág-vi lág elõt ti de monst rá lá sá -
nak szá mí tott, va ló já ban nem fej tett ki lé nye ges te vé keny sé get. Tag jai jó -
részt a kong resszu so kon amúgy is részt vevõ új ság író kül döt tek vol tak,
akik az éves kon fe ren ci ák hoz kap cso ló dó an tar tot tak meg be szé lé se ket
egy más sal. A szövetség egyik alapító tagja s a „magyar csoport” vezetõje
Sulyok István volt.

A ma gyar kül döt tek te hát a tör té nel mi Ma gyar or szá gon szo ci a li zá ló -
dott, túl nyo mó részt fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ, je len tõs rész ben
ne me si szár ma zá sú sze mé lyek vol tak, akik ko moly sze re pet ját szot tak a
ma gyar pár tok ban vagy azok hold ud va rá ban, s akik kö zül so kan a par la -
men ti vá lasz tá sok so rán man dá tum hoz is ju tot tak. Több sé gük a Nép szö -
vet sé gi Li gák Uni ó ja ma gyar ta go za ta i ban ma gas po zí ci ót töl tött be.
A ma gyar cso port ve zér egyé ni sé ge Szüllõ, Jakabffy és Deák vol t. Bár
Flachbarth az elsõ évek ben rend kí vül fon tos sze re pet ját szott a Kong -
resszus éle té ben, Cseh szlo vá ki á ból való 1929-es kény sze rû tá vo zá sa
mi att együtt mû kö dé se a szer ve zet tel lé nye gé ben meg sza kadt. Ba logh
el sõ sor ban szak ér tel me mi att vett részt gyak ran az ülé se ken, a szer ve zõ -
mun ká ból azon ban va ló já ban nem vet te ki a ré szét. Mi u tán Jakabffy
1936-ban ön kén te sen meg vált a szer ve zet tõl, a ro má ni ai ma gya rok hú zó -
em be re Jó si ka lett.
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5.2 A MAGYAR KORMÁNYSZERVEK ÉS A FÕTITKÁR KAPCSOLATA

A Kong resszus sal hi va ta los és tit kos kap cso la tot fenn tar tó ma gyar sze -
rep lõk kap cso la ti há ló já nak re konst ru á lá sá nál Ammende sze mé lye te -
kint he tõ ki in du ló pont nak. 1936-ban be kö vet ke zett ha lá lá ig a szer ve zet
nem ma gyar meg ha tá ro zó po li ti ku sai kö zül raj ta kí vül sen ki sem ke rült
köz vet len érint ke zés be a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um mal és a mi nisz ter -
el nök ség gel.

Ammende ter vei szem pont já ból sze ren csés idõ pont ban ke res te fel
Beth len Ist vánt a nem zet kö zi szer ve zet meg ala pí tá sá nak öt le té vel. Ek -
kor ra már mind há rom utód ál lam ban meg ala kul tak a Dísz tér bi zal mát
él ve zõ ma gyar pár tok, s a ki sebb sé gi po li ti kai eli tek be kap cso lód tak az
ál la mok bel po li ti kai küz del me i be. Emel lett az is egy re in kább nyil ván va -
ló vá vált, hogy a nép szö vet sé gi ki sebb ség vé de lem meg hir de tett cél já nak
csak kor lá to zot tan tud meg fe lel ni, s ez zel egy re in kább ál lan dó kri ti ka
tár gyá vá vá lik. A ma gyar kül po li ti ka szá má ra egy nem zet kö zi ki sebb sé gi 
szer ve zet ket tõs ha szon nal ke cseg te tett: op ti má lis eset ben hoz zá já rul ha -
tott a garanciaeljárás ja ví tá sá nak ki kény sze rí té sé hez, leg rosszabb eset ben 
pe dig nem zet kö zi nyil vá nos sá got biz to sít ha tott az elé ge det len ki sebb sé -
gek nek. Egy ál ta lán nem vé let len, hogy a kül ügy mi nisz té ri um el vi leg
már 1924-ben is szí ve sen lá tott vol na egy ilyen jel le gû össze jö ve telt.
1925-ben a nem zet kö zi hely zet annyi val tûnt ked ve zõbb nek, hogy kü szö -
bön állt a ter mé sze tes szö vet sé ges nek te kin tett Né met or szág Nép szö vet -
ség be való be lé pé se.16

Beth len tá mo ga tá sá nak ér té két, ha le het, még in kább nö vel te a mi nisz -
ter el nök óri á si be fo lyá sa a kül ügy mi nisz té ri um ra, mely tény ter mé sze te -
sen je len tõ sen ja ví tot ta Ammende ma gyar or szá gi po zí ci ó it.17 Szá má ra az
is sze ren csés kö rül mény nek szá mí tott, hogy Beth len meg is mer ke dé sük
után még hat évig hi va tal ban ma radt. Ez a foly to nos ság per sze ön ma gá -
ban véve még ko ránt sem je len tett ga ran ci át a szer ve zet au to ma ti kus
tá mo ga tá sá ra, de a hi va ta los ma gyar kö rök kel való kap cso lat tar tást
min den kép pen je len tõ sen meg könnyí tet te. A fõ tit kár ter mé sze te sen
igye ke zett ki hasz nál ni Beth len nel való sze mé lyes is me ret sé gét. Idõn ként
le vél ben tá jé koz tat ta a szer ve zet tel kap cso la tos fej le mé nyek rõl, de bi zo -
nyos, hogy a mi nisz ter el nök né hány szor sze mé lye sen is fo gad ta.18 Ezek a
le ve lek és ki hall ga tá sok Ammende szá má ra vél he tõ en azért vol tak fon to -
sak, mert fel tét le nül éb ren akar ta tar ta ni Beth len ér dek lõ dé sét a szer ve zet
iránt. Sem mi jel nem utal ugyan is arra, hogy olyan se gít sé get várt vol na
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tõle, amit adott eset ben a kül ügy mi nisz té ri um mun ka tár sa i val ne be szél -
he tett vol na meg, hisz Khuen-Héderváryval, a mi nisz ter ál lan dó he lyet te -
sé vel fo lya ma to san kap cso lat ban állt, s a mi nisz ter el nök sé gen lé nye gé -
ben Pataky Ti bor hoz is bár mi kor for dul ha tott. Bu da pes ti lá to ga tá sai
so rán pe dig biz to san nem ke rül te el fi gyel mét, hogy a kül ügy mi nisz té ri -
um és a mi nisz ter el nök kö zöt ti in for má ció áram lás meg le he tõ sen jó volt.
A hat év alatt va ló já ban mind össze egy eset ben volt a fõ tit kár szá má ra va -
ló ban „élet be vá gó”, hogy köz vet le nül a mi nisz ter el nök tõl kér jen ki hall -
ga tást. Ek kor, 1931-ben a ma gyar or szá gi szlo vá kok kép vi se le te kap csán
rend kí vül ké nyes hely zet be ke rült, s ez az zal fe nye get te, hogy vagy az
auszt ri ai cse hek és Wilfan bi zal mát vesz ti el, vagy a ma gyar tá mo ga tás -
nak mond hat egy szer s min den kor ra bú csút.19

Mi vel a mi nisz ter el nök kel való sze mé lyes ta lál ko zók ról fel jegy zé sek
hí ján nem so kat tu dunk, csak sej té se ink le het nek ar ról, mi ért volt haj lan -
dó Beth len sze mé lye sen is fo gad ni Ammendét. Bi zo nyos, hogy nem a
Kong resszus nyil vá nos te vé keny sé gé rõl szó ló be szá mo lók in dí tot ták erre,
hi szen azok ról a kül ügy mi nisz té ri u mon, il let ve Patakyn ke resz tül amúgy
is bár mi kor tá jé ko zód ha tott. Sok kal va ló szí nûbb nek tû nik, hogy a fõ tit -
kár uta zá sai so rán a ki sebb sé gi té ma kör ben össze gyûj tött in for má ci ói és
be nyo má sai ér de kel ték. Ammendének ugyan is rend kí vül ki ter jedt kap -
cso la tai vol tak ki sebb sé gi kö rök ben, s a né met ki sebb sé gek ve ze tõ it, va -
la mint a né met or szá gi köz pon tú, ki sebb sé gek kel fog lal ko zó szer ve ze tek
irá nyí tó it sze mé lye sen is mer te. Emel lett kap cso lat ban állt a né met kül -
ügy mi nisz té ri um mal, s ott ho no san moz gott a Nép szö vet ség ki sebb sé gi
kér dé sek kel fog lal ko zó funk ci o ná ri u sai kö zött is. Rá adá sul Eu ró pa csak -
nem va la mennyi or szá gá ba el ju tott, s lá to ga tá sai so rán nem csak ki sebb sé -
gi po li ti ku sok fo gad ták, ha nem oly kor a ha tal mon lévõ pár tok ve ze tõ po li -
ti ku sai is. Mind ez ér de kes sé te het te sze mé lyét. Egy Khuen-Hédervárynak
írt, 1927-es le vél ta nú sá ga sze rint Beth len ko mo lyan mér le gel te a fõ tit kár
el kép ze lé se it, s ha fan tá zi át lá tott ben nük, haj lan dó volt az öt le te ket sze -
mé lyes sú lyá val is tá mo gat ni.20

Beth len Ammendérõl ki ala kí tott sze mé lyes vé le mé nyé rõl nem so kat
tu dunk, az azon ban bi zo nyos nak lát szik, hogy jól fel hasz nál ha tó nak és
fel hasz ná lan dó nak tar tot ta, hi szen mi nisz ter el nök sé ge ide jén meg sza kí -
tás nél kül fo lyó sít tat ta szá má ra a rend kí vü li tá mo ga tást, s a kül ügy mi -
nisz té ri um ki fi ze té se it sem ál lít tat ta le. Beth len tá vo zá sá val egy kor szak
annyi ban min den kép pen le zá rult, hogy a Kong resszus hát ra lé võ ak tív
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idõ sza ká ban a fõ tit kár(ok)nak egyetlen magyar miniszterelnökkel sem
épült ki többé személyes kapcsolata.

A Kong resszus sal kap cso la tos ügyek a kül ügy mi nisz té ri um, il let ve a
mi nisz ter el nök ség Pataky Ti bor ál tal ve ze tett II/A ügy osz tá lyá nak il le té -
kes sé gi kö ré be tar toz tak. Bár a két hi va tal kö zött a té má ban – tu do má -
sunk sze rint – csak el vét ve vol tak for ma li zált egyez te té sek, egyes fel -
jegy zé sek bõl biz to san tud ha tó, hogy az in for má ció áram lás biz to sí tott
volt. Így pél dá ul Ammende 1930. jú ni us 30-án, bal ká ni kör út já nak elõ -
est éjén, Khuen-Héderváryval való tár gya lá sa után a kül ügy mi nisz té ri um
kö te lé ké be tar to zó Ba ra nya i val és Patakyval kö zö sen be szél te át a Kong -
resszus sal kap cso la tos ak tu á lis kér dé se ket.21 A mi nisz ter el nök ség és a
Dísz tér kö zöt ti egyez te tés 1933 és 1936 kö zött vált do ku men tál ha tó an
gya ko ri vá, ami kor fel-fel ve tõ dött a ma gyar ki sebb sé gek szer ve zet bõl
való ki lép te té se. Erre az idõ szak ra te he tõ az ad di gi tá mo ga tá si rend szer
fe lül vizs gá la ta is. En nek so rán a mi nisz ter el nök ség az Ammendének járó
ki fi ze té sek kel kap cso lat ban fel me rü lõ kér dé sek ben több ször is in for mál ta
a kül ügy mi nisz té ri u mot.

Ammende leg fon to sabb kap cso la ta a kül ügy mi nisz té ri um ban Khuen-
Héderváry Sán dor volt, aki 1925 és 1934 kö zött fo lya ma to san töl töt te be
a mi nisz ter ál lan dó he lyet te sé nek poszt ját. Kap cso la tuk 1927-es Bécs be
köl tö zé sé ig meg le he tõ sen sze mély te len ma radt, mi vel ad dig el sõ sor ban a 
ma gyar kül kép vi se le te ken dol go zó dip lo ma tá kon ke resz tül, köz ve tett
úton jut tat ta el in for má ci ó it hoz zá. Eb ben az idõ szak ban, ami kor a szer -
ve zet még nem ál lí tot ta fel iro dá ját, Ammende fél évig Pá rizs ban élt,
majd több ször is meg for dult Genf ben, Ber lin ben és Észt or szág ban.22 Így
az elsõ más fél év ben a Khuen-Héderváryval fo lya ma to san egyez te tõ Ba -
ra nyai és az õt 1923 óta sze mé lye sen is me rõ Jungerth biztosítottak
számára megbízható csatornát a Dísz tér felé.

1927 áp ri li sá tól a kül föld ön ál lo má so zó dip lo ma ták köz ve tí tõ sze re -
pe je len tõ sen csök kent, mi vel et tõl kezd ve a fõ tit kár az év je len tõs ré -
szét már Bécs ben töl töt te. Egye dül a bé csi kö vet ség tar tott kap cso la tot
Ammendével, mi vel a ma gyar tá mo ga tás 1928 után – fel te he tõ en a har -
min cas évek elsõ har ma dá ig – ezen a csa tor nán ke resz tül ju tott el a fõ tit -
kár hoz.23 An nak azon ban sem mi nyo ma, hogy Ammende a stra té gi ai
kér dé sek meg tár gya lá sá val bár mi kor is a kö vet hez for dult vol na. A har -
ma dik kong resszus elõ ké szí té se ide jén ugyan is a fõ tit kár már köz vet le nül 
Khuen-Héderváryval le ve le zett, s ha szük sé ges nek lát ta, vagy ha amúgy
is át kel lett utaz nia Ma gyar or szá gon, fel ke res te a mi nisz té ri um ban. Le ve -
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le i ben és a meg be szé lé se ken nem csak a so ron kö vet ke zõ kong resszus
prog ram já hoz kér te a ma gas ran gú hi va tal nok egyet ér tés ét, ha nem rend -
sze re sen be szá molt neki gen fi ta pasz ta la ta i ról, a nem zet kö zi szer ve ze tek
ter ve zett lé pé se i rõl, a né met és ma gyar ki sebb sé gek kel kap cso lat ban be -
gyûj tött in for má ci ó i ról, az uta zá sai so rán po li ti ku sok kal foly ta tott meg -
be szé lé se i rõl, sõt oly kor a né met dip lo má cia nép szö vet sé gi ki sebb ség -
vé de lem mel kap cso la tos szán dé ka i ról is. Tel je sen egy ér tel mû, hogy
Ammende a kül ügy mi nisz té ri um szá má ra nem csak egy nem zet kö zi szer -
ve zet tit kos mó don do tált fõ tit ká ra volt, aki tõl el vár ták, hogy a „ma gyar
ér de ke ket” kép vi sel je, de leg alább is fel tét le nül tisz te let ben tart sa, ha nem
egy fon tos hír for rás is, aki ugyan nem hét pe csé tes tit ko kat kö zölt, de a ki -
sebb sé gi po li ti kai eli tek rõl, il let ve a nem zet kö zi po ron don tör tént ki sebb -
sé gi vo nat ko zá sú ese mé nyek rõl hasz nál ha tó, ele mez he tõ in for má ci ó kat
szál lí tott. Nem ál la pít ha tó meg, va jon ezt a sze re pet Ammende ön ként
vál lal ta-e ma gá ra, vagy eset leg mind ez egy Beth len nel 1925-ben kö tött
szó be li meg ál la po dás ré sze volt-e. Bár könnyen el kép zel he tõ, hogy va la -
mi lyen szin ten mind két fel té te le zés me gáll ja a he lyét, na gyon va ló szí nû -
nek lát szik, hogy a fõ tit kár sa ját – a fo lya ma tos ma gyar tá mo ga tást biz to -
sí ta ni kí vá nó – ak ti vi tá sa volt a hang sú lyo sabb a kér dés ben. Egy részt
ugyan is a Beth len nel vagy Khuen-Héderváryval lét re jött ta lál ko zó kat
min dig Ammende kez de mé nyez te, és sem mi nyo ma sincs an nak, hogy a
fõ tit kárt va la ha is be ren del ték vol na a Dísz tér re. Más részt, ami kor Bu da -
pest sze mé ben ko mo lyan meg kér dõ je le zõ dött a Kong resszu son való ma -
gyar rész vé tel ér tel me, a kri ti ka csu pán a szer ve zet te vé keny sé gé vel kap -
cso la tos kér dé sek re kon cent rált.24

Ammende a Dísz té ren sze mé lye sen is mer te Apor Gá bort, a po li ti kai
osz tály ve ze tõ jét is. Apor be osz tá sá nál fog va fel tét le nül tá jé ko zott volt
a Kong resszus ügye i rõl, neve még is az ak ták ban köz vet le nül mind össze 
né hány szor me rül fel. 1928. au gusz tus ele jén pél dá ul napi je len té sek -
ben szá molt be a fõ tit kár és Jakabffy nála tett lá to ga tá sa i ról, 1931 áp ri li -
sá ban pe dig Ammende tá jé koz tat ta írás ban a ma gyar or szá gi szlo vá kok
rész vé tel ének akut tá váló kér dé sé rõl. Apor je len volt azon a Pataky és
Ká nya kö zöt ti 1933. már ci us 18-i meg be szé lé sen is, me lyen Ká nya a
Kong resszus tá mo ga tá sá nak meg vo ná sa mel lett dön tött. Vé gül pe dig
Ammende 1934 ja nu ár já ban ki hall ga tást kért tõle.25 Az min den eset re
nem tû nik va ló szí nû nek, hogy az osz tály ve ze tõ (1934 szep tem be ré tõl
1935 már ci u sá ig a bé csi kö vet ség ve ze tõ je, majd ez után 1938 vé gé ig a
mi nisz ter ál lan dó he lyet te se) hang sú lyo san részt vett vol na a szer ve zet -
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tel kap cso la tos stra té gi ai dön té sek meg ho za ta lá ban, mi vel az elsõ évek -
ben a Beth len–Khuen-Héderváry–Pataky hár mas, 1932-tõl pe dig Ká nya
és Pataky ket tõ se ha tá roz ta meg köz vet le nül a Kong resszus sal kap cso la -
tos irány vo na lat.

1932-ben Ká nya Kál mán ke rült a kül ügy mi nisz te ri szék be. Az új mi -
nisz ter egy 1931-es ber li ni kö vet sé gen foly ta tott be szél ge tés óta sze mé -
lyes el len szen vet táp lált a fõ tit kár iránt, aki volt bá tor fel hív ni fi gyel mét a
ma gyar nem ze ti sé gi po li ti ka hi á nyos sá ga i ra.26 Ezt a lé pést Ká nya so ha -
sem bo csá tot ta meg neki. Ez már ön ma gá ban véve is nagy prob lé mát je -
len tett Ammende szá má ra, de a hely ze tet to vább sú lyos bí tot ta, hogy
Pataky is meg ne hez telt rá a Kong resszus te o re ti kus jel le ge, a ma gyar or -
szá gi szlo vá kok ügyé nek ke ze lé se és a ma gyar ki sebb sé gek ér de ke i nek
úgy mond fi gyel men kí vül ha gyá sa mi att. Et tõl kezd ve Ammende ener gi -
á já nak jó ré sze arra ment el, hogy va la mi kép pen meg gyõz ze az il le té ke se -
ket a ma gyar cso port rész vé tel ének szük sé ges sé gé rõl, és ki esz kö zöl je az
ad dig rend sze re sen ér ke zõ ma gyar anya gi tá mo ga tás is mé telt fo lyó sí tá -
sát. Az zal biz to san tisz tá ban volt, hogy sem mi esé lye sincs arra, hogy Ká -
nya fo gad ja, ezért le vél ben meg sem ke res te. Et tõl kezd ve hát tér be szo -
rult az a gya kor lat, hogy a fõ tit kár a kong resszu sok prog ram ját elõ ze te sen 
köz vet le nül a kül ügy mi nisz té ri um mal egyez tes se, ehe lyett a Dísz tér a
terv be vett té mák na pi rend re vé te lé nél át tért a ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku -
sok út ján való be fo lyá so lás mód sze ré re.

Eb ben az idõ ben Ammende – el te kint ve az Apor ral meg kí sé relt kap cso -
lat fel vé tel tõl – a kül ügy mi nisz té ri um kö te lé ké bõl fõ leg Kristóffy Jó zsef
mi nisz té ri u mi osz tály ta ná csos sal érint ke zett. Az osz tály ta ná csos neve a
hú szas évek ben még el sõ sor ban a ma gyar cso port ra esõ össze gek át uta lá -
sá nak el ren de lé se kap csán je lent meg. Mi u tán Khuen-Héderváryt pá ri zsi
kö vet té ne vez ték ki, a Kong resszu son való rész vé tel ügyé ben Ká nya és
Pataky kö zött tar tott egyez te té sek meg szer ve zé se és a fe lek né ze te i nek
egy más felé való köz ve tí té se az õ fel ada ta lett. Ammende ma gyar kül -
ügy mi nisz té ri u mi kap cso la ta i nak ra di ká lis gyen gü lé sét min den eset re ön -
ma gá ban is jel zi, hogy az ad dig a kül ügy mi nisz ter ál lan dó he lyet te sé vel
le ve le zõ, il let ve tár gya ló fõ tit kár nak 1933 után már több nyi re „be kel lett
ér nie” egy osz tály ta ná csos sal is.27

Patakyval azon ban to vább ra is élõ ma radt a kap cso la ta. Több ször fel -
ke res te Bu da pes ten, s bár az ál lam tit kár fenn tar tá sai a Kong resszus sal
szem ben nyil ván va ló ak vol tak, Ká nya ab szo lút ne ga tív hoz zá ál lá sa mi att
el sõ sor ban rá kel lett tá masz kod nia. Annyi bi zo nyos, hogy a har min cas
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évek má so dik har ma dá tól Pataky volt az, aki ke resz tül vit te a kül ügy mi -
nisz ter nél, hogy a ma gyar ki sebb sé ge ket ne lép tes sék ki a szer ve zet bõl.
Eb ben min den bi zonnyal nem Ammende meg gyõ zõ ere je ját szot ta a
fõszerepet, ha nem a ma gyar cso port ve ze tõ i nek, el sõ sor ban Szüllõnek és
Jakabffynak a vé le mé nye.28

Ammende ha lá la után Ferdinand von Uexküll-Güldenband, a Nation
und Staat fõ szer kesz tõ je lett a szer ve zet elõ ször meg bí zott, majd meg vá -
lasz tott fõ tit ká ra. Bár for má li san Wilfannal együtt õ volt a Kong resszus
ve ze tõ je, a hát tér bõl Werner Hasselblatt, az Eu ró pai Né met Nép cso port ok
Szö vet sé gé nek ber li ni iro da ve ze tõ je irá nyí tott. A Hasselblatt és Uexküll
köz ti jó vi szony és kö zös po li ti kai plat form le he tõ vé tet te, hogy ket te jük
együtt mû kö dé se fel hõt len le gyen. A szer ve zet ve ze tõi és a ma gyar kor -
mány szer vek kö zöt ti kap cso lat tar tás eb ben az idõ ben már lé nye gé ben át -
té te le sen, a ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok vá laszt má nyi ülé se ken való
rész vé tel ének út ján valósult meg.

Az Ammende ha lá lát kö ve tõ há rom év ben csu pán né hány eset ben ta -
lál koz tak a Kong resszus ve ze tõ né met sze mé lyi sé gei a ma gyar dön tés -
ho zók kal. 1937 elsõ fe lé ben pél dá ul a ma gyar or szá gi né me tek nek az
1937-es kong resszu son való kép vi se le te kö rül ki rob bant el len tét tisz tá zá -
sá ra Pataky Ti bor több ször is Bu da pest re ké ret te a szer ve zõ bi zott ság ve -
ze tõ jét, Kurt Graebét.29 Az utol só bi zo nyít ha tó kap cso lat fel vé tel már a
szer ve zet ak tív idõ sza ka után tör tént, ami kor az új fõ tit kár az 1939-es
kon fe ren cia meg tar tá sa ér de ké ben lob bi zott Patakynál.30

5.3 BUDAPEST ÉS A MAGYAR CSOPORT

A Dísz tér és a mi nisz ter el nök ség a Kong resszust a ma gyar kül po li ti ka
mel lék szá la ként olyan „had szín tér nek” te kin tet te, ahol ha tá ron túli ma -
gyar ki sebb sé gi po li ti ku so kat ál lít ha tott csa ta sor ba, el sõ sor ban a nem zet -
kö zi köz vé le mény be fo lyá so lá sá ra. Az ügy ter mé sze té nél fog va ter mé sze -
te sen nagy súlyt fek te tett arra, hogy a szer ve zet tit kos anya gi tá mo ga tá sá ra
ne de rül jön fény. A ma gyar cso port ve ze tõ i nek bu da pes ti kap cso la tai ter -
mé sze te sen nem ma rad tak rejt ve a szom széd ál la mok kor má nyai elõtt.
Tud ták, hogy azok fo lya ma to san kap cso lat ban áll nak Bu da pest tel, s biz -
to sak le het tek ab ban, hogy a Kong resszus ülé se in kö ve tett tak ti ka ki ala -
kí tá sa a ma gyar hi va ta los kö rök tud tá val és be le egye zé sé vel tör té nik.31
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Már az elsõ kong resszus elõt ti egyez te té sek is nyil ván va ló vá tet ték,
hogy Bu da pest szi go rú an fel ügyel ni kí ván ja a részt ve võk ki vá lasz tá sát.
Ez a tény nem je len tet te azt, hogy a kül ügy mi nisz té ri um ál lí tot ta vol na
össze a ki uta zók lis tá ját, de azt igen, hogy fenn tar tot ta ma gá nak a jo got,
hogy ál dá sát adja a dön té sek re. A cseh szlo vá ki ai és a ro má ni ai ma gya rok
ese té ben sem mi gond nem me rült fel, hi szen ezek bõl az or szá gok ból a
pár tok olyan sze mé lye ket kí ván tak Genf be kül de ni, akik múlt juk és ak -
ko ri po zí ci ó ik ré vén él vez ték Bu da pest bi zal mát. Az SzHSz-államban
azon ban a ma gyar párt hely ze te jó val bi zony ta la nabb volt, ezért hi á ba
akar ták a tény le ges ve ze tõk egyi két, Várady Im rét az ügy nek meg nyer ni,
pró bál ko zá su kat nem ko ro náz ta si ker. Jobb hí ján te hát be kel lett ér ni ük
az ad dig jó sze ré vel is me ret len Deák Le ó val. Az õ ese té ben Bu da pest tá -
mo ga tá sá nak meg szer zé sé hez az is ele gen dõ volt, hogy bár ak kor még
nem tar to zott a párt leg szû kebb és Bu da pes ten is szá mon tar tott ve ze té sé -
hez, fel tét le nül meg bíz ha tó nak szá mí tott. Deák ki uta zá sa bi zony ta lan
volt, és emel lett hí rét vet ték, hogy Flamm Jó zsef, a Dél-Bács ka bal ol da li
belg rá di mun ka tár sa ki kí ván utaz ni Svájc ba, így fel hív ták Ba ra nyai fi -
gyel mét an nak „meg bíz ha tat lan” po li ti kai irá nyult ság ára, fel szó lít ván õt –
s raj ta ke resz tül a ma gyar cso port tag ja it is – a vele szem be ni leg tel je sebb
re zer vált ság ra.32

Ter mé sze te sen a kép vi se lõk is is mer ték a já ték sza bá lyo kat, amit az is bi -
zo nyít, hogy ami kor Jakabffy 1929-ben be sze ret te vol na ve zet ni Ambrózyt
a nem zet kö zi mun ká ba, s en nek ki in du ló pont ja ként ma gá val akar ta vin ni
Genf be, nem mu lasz tot ta el elõt te ter vé rõl meg kér dez ni a kül ügy mi nisz -
té ri u mot.33 Tet te ezt an nak el le né re, hogy a bá ná ti tag szer ve zet el nö ke már
rég óta is mert po li ti kus volt, aki nek meg bíz ha tó sá gá hoz nem fért két ség.

Bu da pest fel ügye let ét leg job ban még is ta lán egy 1937. feb ru ár 3-i,
Szüllõ ál tal Patakynak cím zett le vél bi zo nyít ja. Eb ben Szüllõ a kö vet ke -
zõ ket írta: „Ró má ból való visszajöttemkor Majthényi Lász ló az zal fo ga -
dott, hogy Bu da pes ten a lon do ni ki sebb sé gi kon fe ren ci á ra mel lém õtet
kül dött ék ki. En ge met az élet ben már sem mi sem lep meg, ezt a fait
accomplit is el fo gad tam, bár én Lon don ban in kább egy agi lis fi a tal és az
ide gen nyel ve ket értõ kompanistát sze ret tem vol na, mint egy idõ sebb fel -
vi dé ki bá rót, aki õsei nyel vét tö ké le te sen bír ja s a la tin ide o ló gi á ban, a
szin ta xis ban erõs.”34

A kül ügy mi nisz té ri um nak ter mé sze te sen csak a ma gyar pár tok ál tal
ki kül dött sze mé lyek re le he tett be fo lyá sa, ezért ami kor 1931-ben Deák és
Strelitzky má sod szor is csak kés ve kap ta meg út le ve lét, s a ju go szláv kor -
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mány ma gyar ex po nen sé nek te kin tett Szán tó Gá bor je lent meg Genf ben
az zal az igénnyel, hogy a Vá laszt mány is mer je el õt a ju go szlá vi ai ma -
gyar ság hi va ta los kép vi se lõ jé nek, a vár ha tó fej le mé nyek rõl elõ re ér te sült
ap pa rá tus meg fi gye lõ ként el küld te a nem sok kal ko ráb ban Ma gyar or -
szág ra át te le pült Prokopy Im rét is, hogy tart sa szem mel a Pes ten is áru ló -
nak tar tott po li ti kust.35 Ab ban ter mé sze te sen bíz ha tott, hogy a má sik két
ál lam ból ér ke zõ ma gyar kép vi se lõk meg aka dá lyoz zák majd a sza bad kai
po li ti kus fel vé tel ét, de azért biztosítékként szükségesnek látta egy, a helyi 
viszonyokat kitûnõen ismerõ személy csatasorba állítását is.

Bu da pest és a ma gyar cso port kö zöt ti in for má ció áram lás el sõ sor ban a
szer ve ze ten be lül for má lis vagy in for má lis kap cso la ta ik ré vén fon tos sze -
re pet be töl tõ kép vi se lõ kön ke resz tül zaj lott. Ez nem je len tet te azt, hogy a
kül ügy mi nisz té ri um ba, il let ve a mi nisz ter el nök ség re ne ér kez tek vol na je -
len té sek más, a kong resszu son szin tén részt vevõ po li ti ku sok tól is, de az
írás be li be szá mo lók és szó be li je len té sek túl nyo mó több sé ge Szüllõtõl,
Flachbarthtól és Jakabffytól szár ma zott.36

Az 1925-ig még több nyi re Bu da pes ten élõ Szüllõt a ma gyar kor mány
tá mo ga tá sá val, il let ve nyo má sá ra vá lasz tot ták meg a cseh szlo vá ki ai Or -
szá gos Ke resz tény szo ci a lis ta Párt élé re.37 A kér lel he tet le nül negativista
meg gyõ zõ dé sû po li ti kus 1938-ig fo lya ma to san tag ja volt a cseh szlo vák
par la ment nek, s po zí ci ó ja, va la mint hi he tet len ak ti vi tá sa ré vén ta lán õ
volt a cseh szlo vá ki ai po li ti kai élet és a ma gyar párt vi szo nyok egyik leg -
jobb fel vi dé ki is me rõ je. Egé szen az elsõ bé csi dön tés sel be kö vet ke zett
ha tár vál toz ta tá so kig, ami kor is a ma gyar fel sõ ház tag ja lett, fo lya ma to san 
kap cso lat ban állt a kül ügy mi nisz té ri um mal és a mi nisz ter el nök ség gel.
A kö vet ség, il let ve a kon zu lá tus je len té se i ben idõn ként „Éva” fe dõ név
alatt sze rep lõ po li ti kus rend sze re sen be szá molt a cseh szlo vá ki ai bel po li -
ti kai ese mé nyek rõl, a ma gyar pár tok lé pé se i rõl, a pár to kon be lü li, il let ve
a pár tok kö zöt ti fe szült sé gek rõl. Mi vel õ volt a cseh szlo vá ki ai ma gyar
pár tok „kül po li ti ku sa”, aki egy aránt részt vett az In ter par la men tá ris Unió, 
a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja, va la mint a Kong resszus ülé se in is, a nem -
zet kö zi fó ru mo kon szer zett ta pasz ta la ta i ról is rend sze re sen be szá molt Bu da -
pest nek. Ha a kül ügy mi nisz té ri um vagy Pataky sze mé lye sen is ta lál koz ni
óhaj tott vele, vagy eset leg uta sí tot ta va la mi re, ak kor a számjeltáviratokban
Szüllõt a 220-as kód szám fed te. Je len té se it rend re a ma gyar ki ren delt sé -
ge ken ke resz tül jut tat ta el a cím zet tek nek. Bár az õ ese té ben a szer ve ze tet
érin tõ kap cso lat tar tás ban jó részt az írás be li be szá mo lók do mi nál tak, idõn -
ként azért Bu da pes ten is meg je lent.
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A Kong resszus ügye it il le tõ en Szüllõ mel lett Flachbarth is több ször je -
len tett Bu da pest nek. Több ok ból is. Egy részt, mert mint a ma gyar pár tok
prá gai iro dá já nak ve ze tõ je több ször is he lyet te sí tet te Szüllõt a vá laszt má -
nyi ülé se ken. Más részt pe dig, mert 1926 és 1928 kö zött az õ fel ada ta volt
a kül ügy mi nisz té ri um ból és a mi nisz ter el nök ség rõl Ammendének kül -
dött össze gek el jut ta tá sa a cím zett hez.38 Mi u tán Flachbarth a Tuka-ügy
kap csán gya nú ba ke ve re dett, s félõ volt, hogy le tar tóz tat ják, elõ ször Ba -
jor or szág ba me ne kült, majd on nan ké sõbb Bu da pest re köl tö zött.39 Itt to -
vább ra is kap cso la tot tar tott a mi nisz ter el nök ség gel, amely 1932-ben
meg fi gye lõ ként el is küld te a bé csi kong resszus ra.40 A szer ve zet tel te hát
nem sza kadt meg tel je sen a kap cso la ta, sõt ami kor 1937-ben a Kong -
resszus el ha tá roz ta egy újabb kö tet ki adá sát a ki sebb sé gek ak tu á lis hely -
ze té rõl, an nak tervezetét õ véleményezte a hivatal számára.41

Bár Jakabffytól is ma rad tak fenn írá sos be szá mo lók a kül ügy mi nisz -
té ri um ak tá i ban, az õ kap cso lat tar tá si mód ja je len tõ sen kü lön bö zött
Szüllõétõl. Nála el sõ sor ban a szó be li ség do mi nált. Csa lád ja tör té ne té rõl
írott mun ká ja ar ról ta nús ko dik, hogy éven te több ször is meg for dult a ma -
gyar fõ vá ros ban, sõt Ammendével is több ször ta lál ko zott itt.42 Ez úgy
volt le het sé ges, hogy ju go szlá vi ai kol lé gá i val el len tét ben ál lan dó út le vél -
lel ren del ke zett, s az uta zá so kat csa lá di kap cso la tai is szük sé ges sé és le -
he tõ vé tet ték szá má ra. Egy ér tel mû, hogy Jakabffy nem csak az uta zá si
költ sé gek fel vé telére je lent meg a kül ügy mi nisz té ri um ban és a mi nisz ter -
el nök sé gen, mint ahogy azt töb bek kö zött az 1926. au gusz tus végi–szep -
tem ber ele ji Khuen-Hédervárynál vagy 1928. au gusz tus 6-án Apor nál tett 
lá to ga tá sa is bi zo nyít ja.43

A töb bi ek rõl – el sõ sor ban a ju go szlá vi ai kül döt tek rõl – eb ben az
össze füg gés ben nem so kat tu dunk. Annyi bi zo nyos, hogy ha más kor nem 
is, ki uta zá suk elõtt rend sze re sen meg je len tek Bu da pes ten, már csak az
uta zá si költ sé gek fel vé te le mi att is. Jog gal fel té te lez he tõ, hogy ilyen kor
õk is be szá mol tak az il le té ke sek nek. A ju go szlá vi ai bel po li ti kai vi szo -
nyok is me re té ben egy ál ta lán nem meg le põ, hogy De ák ék az in for má ci ós
kör for gás ban csak mar gi ná lis sze re pet ját szot tak.44

A szer ve zet ben részt vevõ ma gyar kül döt tek egy szer re so ha sem ta lál -
koz tak Bu da pes ten. Egy részt nem is lett vol na egy sze rû össze han gol ni az
érin tet tek prog ram ja it, más részt a ju go szlá vi a i ak út le vél-el bí rá lá sá nak bi -
zony ta lan sá ga amúgy is meg ne he zí tet te egy ilyen össze jö ve tel meg szer -
ve zé sét. Va ló já ban azon ban erre nem is volt ége tõ szük ség, mi vel a ve ze tõ
sze re pet vi võk kö zül va la ki min den kép pen meg je lent Bu da pes ten, rá adá -
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sul a kong resszus meg nyi tó ja elõtt bõ ven volt le he tõ ség in for má ció cse ré re
és egyez te tés re is.

A kül ügy mi nisz té ri um és a ma gyar részt ve võk kö zöt ti kap cso lat tar tás
spe ci á lis ele me volt, hogy a Nép szö vet ség mel lett mû kö dõ ma gyar kép vi -
se let – Ba ra nyai vagy eset leg a re zi dens Hevesy – rend sze re sen va cso rá ra
hív ta meg a kül döt te ket.45 Ezek az asz tal mel let ti be szél ge té sek nem csak
azért vol tak hasz no sak, mert ez ál tal a dip lo ma ták ér te sül het tek a Kong -
resszu son tör tén tek rõl, ha nem azért is, mert a kül kép vi se let is tá jé koz tat ni 
tud ta õket a nem zet kö zi ki sebb ség vé de lem mel kap cso la tos leg újabb fej -
le mé nyek rõl, a nagy po li ti kai össze füg gé sek rõl és adott eset ben pe tí ci ó ik
állásáról is.46

Az 1925-ös kon fe ren ci án való rész vé tel lel ki is ala kult a ki sebb sé gi
po li ti ku sok nak az a köre, amely re Bu da pest a ké sõb bi ek ben is bá zis ként
te kint he tett. Ez a kör a ké sõb bi ek ben bõ vült, majd össze té tel ében kis sé
vál to zott is (el sõ sor ban Tör ley 1927-es, Flachbarth 1929-es kény sze rû át -
te le pü lé se, va la mint Jakabffy 1937-es ön kén tes tá vol ma ra dá sa foly tán),
de az egész idõ szak ra ér vé nyes ma radt, hogy a kül ügy mi nisz té ri um, il let -
ve a mi nisz ter el nök ség a már be vált sze mé lyek rész vé te lé vel szem ben
nem fo gal ma zott meg ki fo gást.47 A 13 év alatt mind össze né hány eset ben
me rül tek fel kér dõ je lek a kép vi se lõk al kal mas sá gá val kap cso lat ban.

Elõ ször 1928-ban, a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja ál lan dó ki sebb sé gi bi -
zott sá gá nak jú li u si, há gai ülé sé vel kap cso lat ban ve tõ dött fel a ma gyar
részt ve võk ma ga tar tá sá nak kér dé se. A po li ti kai osz tály ve ze tõ jé nél ugyan -
is au gusz tus 6-án meg je lent Jakabffy, majd két nap ra rá Ammende, s
mind ket ten fel hív ták Apor fi gyel mét a ma gyar kép vi se let „elég te len vol -
tá ra”.48 A kri ti ka lé nye gé ben Szüllõ nyil vá nos te vé keny sé gé re össz pon to -
sult. Jakabffy sze rint a cseh szlo vá ki ai po li ti kus ag resszi vi tá sa, sze mé lyes -
ke dé se min den ki ben an ti pá ti át kel tett, ezért azt ja va sol ta, hogy au gusz tus
26-án, még a gen fi út elõtt Ba logh, Flachbarth, Szüllõ és az õ rész vé te lé -
vel hív ja nak össze egy meg be szé lést Bu da pes ten, ame lyen meg le het ne
vi tat ni a kon fe ren ci á kon való sze rep lés kér dé sét. Ja va sol ta az il le té ke sek -
nek, hogy a kép vi se lõ ket fi gyel mez tes sék az együtt mû kö dés fon tos sá gá -
ra, és arra, hogy elõ adá sa i kat már-már tu do má nyos ob jek ti vi tás sal tart sák 
meg, s óva kod ja nak at tól, hogy vi sel ke dé sük alap ján a Rothermere-akció
pro pa gan dis tá i nak tart sák õket.49

Túl zás len ne azt ál lí ta ni, hogy a két, egy más tól tel je sen el té rõ ha bi tu sú
po li ti kus kö zött ko moly el len tét vagy tar tós fe szült ség lett vol na. Ar ról
nem is be szél ve, hogy ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus ként mind ket tõ jük
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vég sõ cél ja ugyan az, a te rü le ti re ví zió volt. A konst ruk tí vabb, ob jek ti vi tás -
ra tö rek võ Jakabffy egy sze rû en nem tar tot ta cél ra ve ze tõ nek Szüllõ tu da to san 
fel vál lalt konf lik tus ke re sõ, ci ni kus stí lu sát. Fenn tar tá sa i hoz fel te he tõ en hoz -
zá já rult az is, hogy Szüllõben érez he tõ en je len volt az utód ál lam ok ál lam al -
ko tó né pe i vel szem ben ér zett ma gyar fel sõbb ren dû ség-tu dat is, amit az
er dé lyi Jakabffy min dig is ki fe je zet ten ká ros nak tar tott.50 Az elé ge det len -
ség azon ban köl csö nös volt, mert Szüllõ alig egy hó nap pal ké sõbb a kö -
vet ke zõ ket írta Jakabffyról a kül ügy mi nisz té ri um nak: „Jakabbfynál bi -
zo nyos fel vi lá go sí tá sok ra van szük ség, mert õ ön cél nak gon dol ja a
ki sebb sé gi kon fe ren ci át, meg van hat va an nak nagy sá gá tól, és ne he zen
tud ja be lát ni azt, hogy a mi cé lunk nem az, hogy mi meg elé ge dett ki sebb -
sé gek le gyünk va la mely or szág ban, de a mi vég sõ cé lunk az, hogy mi ne
le gyünk ab ban az ide gen or szág ban ki sebb sé gek.”51

Nem tud ni, va jon a Jakabffy ál tal ja va solt au gusz tus 26-i meg be szé lés -
re vé gül sor ke rült-e, az azon ban tény, hogy Szüllõ mo do ra és tak ti ká ja az
évek so rán sem mit sem vál to zott. Jakabffy va ló szí nû leg be le tö rõ dött
ebbe, mint meg vál toz tat ha tat lan ba. Emel lett az el kö vet ke zen dõ évek ben
neki is egy re több fenn tar tá sa fo gal ma zó dott meg a Kong resszus ve ze té sé -
vel és irány vo na lá val szem ben, ami ne megy szer õt is rend kí vül ha tá ro zott
– igaz szín fa lak mö göt ti – fel lé pés re sar kall ta.

Az au gusz tus 8-i be szél ge té sen Ammende fel hív ta Apor fi gyel mét Ba -
logh Arthur passzi vi tá sá ra is. A jo gász pro fesszor a fõ tit kár sze rint nem
is mer ke dett, és csak ma gá ba zár kó zot tan ült a kon fe ren ci á kon. Rá adá sul
nem volt jó elõ adó, mi vel elõ adá sai szö ve gét fel ol vas ta, s ál lí tó lag a vi -
ták ban sem áll ta meg a he lyét. Ezért fel ve tet te, hogy amennyi ben a kül -
ügy mi nisz té ri um egyet ért vele, Ba logh he lyett a jö võ ben in kább Ambrózy
le gyen az er dé lyi ma gya rok má sik kép vi se lõ je. Ambrózy 1928-ban meg is
je lent a kon fe ren ci án, de nem vált be, ezért soha töb bé nem uta zott Genf -
be. Ba logh vi szont 1935-ig még öt ször vett részt a kong resszu so kon. Bu da -
pest és a ma gyar párt fel te he tõ en azért tar tott ki mel let te, mert a ki sebb sé gi
jo gok nem zet kö zi leg el is mert szak ér tõ je volt, s mint ilyen, elem zé se it
szak mai ér vek kel hi te le sen tá maszt hat ta alá.52 Ezen kí vül ott volt mel let te
Jakabffy, aki a tár sa sá gi érint ke zés ben ta pasz tal ha tó hi á nyos sá ga it ki tû -
nõ en el len sú lyoz hat ta. Rá adá sul több ször is elõ for dult, hogy nem csak
ket ten utaz tak Ro má ni á ból Svájc ba, ha nem hár man.

1928 után csu pán egyet len eset ben ta lá lunk fel jegy zést ar ról, hogy Bu -
da pest nek fej tö rést oko zott vol na a ma gyar kép vi se lõk sze mé lye. Ez a
do ku men tum is csak köz ve tett bi zo nyí ték nak te kint he tõ, mi vel nem a
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kül ügy mi nisz té ri um ban vagy a mi nisz ter el nök sé gen szü le tett, ha nem
Wilfan dol go zó szo bá já ban, 1937. de cem ber kö ze pén.53 A fel jegy zés az
el nök, Graebe és Uexküll esz me cse ré jé rõl ké szült. A jövõ évi kong -
resszus sal kap cso lat ban Graebe is mer tet te a töb bi ek kel azt a be szél ge tést, 
ame lyet Patakyval foly ta tott Ber lin ben. Graebe sze rint az ál lam tit kár eb -
ben nem csak a ma gyar or szá gi né me tek kér dé sé re tért ki, ha nem a ma gyar 
de le gál tak kö ré re is. Pataky ál lí tó lag két sze méllyel kap cso lat ban gon dol -
ko dott vál toz ta tá son: egy fe lõl nyo mást akart gya ko rol ni Jakabffyra, hogy 
az is mét kap cso lód jék be a szer ve zet mun ká já ba, más fe lõl Szüllõt va la ki
más sal akar ta pó tol ni. Ha vol tak is az ál lam tit kár nak ilyen ter vei, nem va -
ló sí tot ta meg õket. Az sem le he tet len azon ban, hogy csak azt mond ta
Graebénak, amit az amúgy is szí ve sen hal lott. Jakabffy ki lé pé se ugyan is
presz tízs vesz te sé get je len tett, rá adá sul kel le met le nül érint het te a né me te -
ket, hogy a leg konst ruk tí vabb ma gyar po li ti kus ép pen a né met ki sebb sé -
gek ma ga tar tá sá ra és a né met ki sebb ség po li ti ká ra hi vat koz va sza kí tot ta
meg kap cso la ta it a Kong resszus sal.54 Szüllõ eset le ges le cse ré lé se pe dig
biz to san öröm mel töl töt te vol na el õket, mi vel an nak te vé keny sé ge gya -
kor la ti lag a kez de tek tõl fog va szál ka volt mind az el nök, mind a né met
ve ze tõk a sze mé ben.

5.4 A MAGYAR RÉSZTVEVÕK ÉS A SZERVEZET VISZONYA

Az éven te ki adott kong resszu si be szá mo lók azt su gall ják, hogy a meg je -
len tek kö zött, egy-két ki vé te les eset tõl el te kint ve, tel jes har mó nia ural ko -
dott. A kö zös cél iránt el kö te le zett, fe le lõs ség tu dat tól át ha tott, töb bé-ke -
vés bé azo nos plat for mon álló kö zös ség képe bon ta ko zik ki az ol va só
elõtt. Ez azon ban így ter mé sze te sen nem volt igaz. A be szá mo lók az elõ -
adá sok tisz tá zott vál to za ta it tar tal maz ták, s az ülé se ken ki ala kult né zet el -
té ré se ket tom pí tott for má ban ad ták vissza. Rá adá sul a kö te tek be nem ke -
rül tek bele a bi zott sá gi ülé sek jegy zõ köny vei sem. Ezért a ma gyar cso port
ve ze tõ i nek vi szo nya a Kong resszus hoz, il let ve an nak irá nyí tó sze mé lyi -
sé ge i hez nem re konst ru ál ha tó e for rá sok alap ján.

A ma gyar kép vi se lõk min den év ben meg je len tek az ülé se ken, s ki vet -
ték ré szü ket a szak mai mun ká ból: elõ adá so kat tar tot tak, s né há nyan kö -
zü lük tag jai vol tak va la me lyik bi zott ság nak is. Ter mé sze te sen a több nyi -
re há rom na pos ren dez vé nyek ki tû nõ le he tõ sé get kí nál tak arra is, hogy a
töb bi kül döt tel is meg is mer ked je nek, s tá jé ko zód ja nak más ki sebb sé gek
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hely ze té rõl is.55 A leg több más nem ze ti sé gû részt ve võ vel azon ban ter mé -
szet sze rû leg nem ala kít hat tak ki ko mo lyabb kap cso la to kat, mi vel a szer -
ve zet éven te csu pán egy kon fe ren ci át tar tott, s így a kö vet ke zõ kong -
resszu sig nem volt le he tõ ség újabb ta lál ko zás ra. Ezért a ma gyar cso port,
pon to sab ban a cso por ton be lül is meg ha tá ro zó sze re pet ját szó po li ti ku sok 
kapcsolatrendszerében elsõsorban a fõtitkár, az elnök és néhány német
küldött, illetve választmányi tag kapott meghatározó szerepet.

A szer ve zet ben vi selt tiszt sé ge alap ján Szüllõ Géza volt a ma gyar cso -
port ve ze tõ je. A rend kí vül im pul zív, ma gas konf lik tus tû rõ ké pes ség gel
meg ál dott – egyéb ként va ló ban rend kí vül szel le mes – el nök sé gi és vá -
laszt má nyi tag a vá laszt má nyi ülé se ken, sõt né mi leg eny hébb for má ban a
kong resszu so kon is lé nye gé ben ugyan azt a tak ti kát és stí lust kép vi sel te,
mint a cseh szlo vák par la ment ben.56 Nem vé let len, hogy a Né met or szá gi
Nép szö vet sé gi Liga kép vi se le té ben 1926-ban meg fi gye lõ ként Genf ben
meg je lent Otto Junghann el sõ sor ban az õ és Flachbarth fel lé pé sé re ala -
poz va je len tet te a né met kül ügy mi nisz té ri um nak, hogy „a ma gya rok nak
ter mé sze tük nek meg fe le lõ en ke vés bé fon tos az egyes prob lé mák szak -
sze rû fel dol go zá sa, és a nem zet kö zi ki sebb sé gi moz gal mat min de nek -
elõtt köz vet len pro pa gan da ha tá sa alap ján szem lé lik.”57 Szüllõ ugyan is
már a má so dik kong resszu son meg sem mi sí tõ kri ti kát akart gya ko rol ni
meg nyi tó be szé dé ben a Nép szö vet ség fö lött, s csak az El nök ség nyo má sá ra
volt haj lan dó ki húz ni szö ve gé bõl a leg ke mé nyebb meg ál la pí tá so kat.58

Ezek után nem meg le põ az Ammende és Szüllõ kö zött ki ala kult és ál -
lan dó sult fe szült ség, amely va ló já ban so ha sem ol dó dott fel tel je sen. Míg
ugyan is Szüllõ a Kong resszust szi go rú an a ki sebb sé gi pro pa gan da nem -
zet kö zi szín te ré nek te kin tet te, addig Ammende he lyet ke re sett a szer ve -
zet nek a nem zet kö zi po li ti kai po ron don, és sem mi sem hi ány zott neki ke -
vés bé, mint hogy a ra di ká lis hang vé tel el ural ko dá sa ese tén a Kong resszust
re vi zi o nis ta gyü le ke zet nek köny vel jék el.59 Ez tel je sen el le he tet le ní tet te
vol na a szer ve ze tet a Nép szö vet ség elõtt, de a né met kor mányt is kez de ti
tar tóz ko dó, majd tá mo ga tó hoz zá ál lá sá nak gyö ke res fe lül vizs gá lat ára
késztette volna.

Szüllõ va ló já ban el is mer te Ammende ké pes sé ge it, te het sé ges em ber -
nek tar tot ta, aki nek fi gye lem re mél tó kap cso la ti há lót si ke rült ki épí te -
nie.60 De már 1928-ra ki ala kult ben ne az a meg gyõ zõ dés, hogy a fõ tit kár
el sõ sor ban né met ér de ke ket szol gál, a ma gyar tö rek vé se ket pe dig hát tér -
be igyek szik szo rí ta ni.61 Szüllõ ezt ter mé sze te sen nem néz te tét le nül, s a
vá laszt má nyi ülé se ket lé nye gé ben harc tér ré vál toz tat ta. Tö ké le te sen tisz -
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tá ban volt az zal, hogy hoz zá ál lá sá val nem szer zett hí ve ket ma gá nak kol -
lé gái kö zött, s érez te azt is, hogy Ammende sem ked ve li, sõt egye ne sen
tart tõle.62 Eb ben nem is té ve dett. A fõ tit kár 1928 au gusz tu sá ban Apor nál
tett lá to ga tá sa so rán lé nye gé ben pa naszt tett Szüllõre a kül ügy mi nisz té ri -
um nál. Ter mé sze te sen nem vá das ko dott, hisz ez zel fel kelt het te vol na az
il le té ke sek el len ér zés ét, ha nem az egész ügy, s ben ne a ma gyar ér de kek
ve szé lyez te té sét rót ta fel neki. A fõ tit kár va ló ban tar tott at tól, hogy a
cseh szlo vá ki ai ma gyar po li ti kus nem zet kö zi po ron don való fel lé pé se i vel
ko moly ká ro kat okoz hat a ki sebb sé gek ügyé nek. Ezt bi zo nyít ja egy
Wilfannak írt le ve le is, me lyet a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak brüssze -
li ülé se elõtt kül dött el az el nök nek: „Hogy mi a te en dõ Brüsszel ben, ké -
zen fek võ. Azt hi szem, az lesz a leg fon to sabb, hogy egy sé ges irány vo na -
lat ala kít sunk ki a ma gya rok kal, hogy azok (Szüllõ is jön) ne es se nek ki
a sze re pük bõl, és ez zel ne de za vu ál ja nak min ket.”63 Ezek után ért he tõ,
hogy Ammende Szüllõvel szem ben meg pró bált a jó val konst ruk tí vabb -
nak tar tott Jakabffyra tá masz kod ni, s igye ke zett be von ni õt a hát tér ben
fo lyó elõ ké szí tõ munkálatokba.

Az 1928-tól kezd ve a szin tén Bécs ben élõ, Ammendével szo ro san
együtt mû kö dõ Wilfan iránt Szüllõ ki fe je zett el len szen vet táp lált. En nek 
több oka is volt. Az el nök a ma gyar po li ti kus sal el len tét ben óva tos, fõ leg
köz ve tí tõ sze rep re tö rek võ sze mé lyi ség volt. Rá adá sul szo ros kap cso lat -
ban állt a min den ko ri ju go szláv kül ügy mi nisz té ri um mal, ezért Szüllõ a
ma gyar ér de kek kel tör vény sze rû en szem ben ál ló szláv lob by egyik ve zér -
alak ját lát ta ben ne.64 Min den fenn tar tá sa el le né re tisz tá ban volt azon ban
az zal, hogy a Kong resszus nak szük sé ge van Wilfanra, mi vel tá vo zá sa
ese tén még in kább nyil ván va ló vá vált vol na a szer ve zet né met és ma gyar
ori en tá ci ó ja.65 En nek el le né re tá vol állt tõle, hogy ke rül je a vele való
konf lik tu so kat, s eze ket az üt kö zé se ket Wilfan meg le he tõ sen ne he zen vi -
sel te. Az 1937-es elsõ, bé csi vá laszt má nyi ülé sen tör tén tek rõl pél dá ul a
ma gyar de le gált a kö vet ke zõ kép pen szá molt be: „Wilfan egy pró fé tai
szel le mû be teg szlo vén agi tá tor. Új ból majd’ meg ütöt te a szél, ami kor rá -
mász tam. Min den eset re lá tom azt, hogy hogy gyû löl nek ben nün ket a
szlá vok, de ez ad ne kem erõt.”66 A Szüllõ ál tal re giszt rált el len ér zés va ló -
ban élt Wilfanban, és nem csak azért, mert az õ stí lu sá tól meg le he tõ sen tá -
vol állt an nak rá me nõs sé ge. A Kong resszus el mé le ti kér dé se ket bon col ga -
tó gya kor la ta va ló já ban meg fe lelt neki, s ez el len fel te he tõ en a ju go szláv
kor mány sem emelt vé tót, mi vel az alap sza bály nem en ge dett te ret az el -
sza ka dá si tö rek vé sek ar ti ku lá lá sá nak. A Kong resszus „aka dé mi kus jel le -
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ge mi att” Szüllõ egyéb ként nem csak az el nö köt és Ammendét kár hoz tat -
ta, ha nem a zsi dó cso port ve ze tõ jét, Leo Motzkint is.

A Szüllõ je len té se i ben sze rep lõ né met ki sebb sé gi po li ti ku sok kö zül ta -
lán Medingerrõl és Schiemannról volt a leg jobb vé le ménnyel. Medinger
azon ban 1934-ben el hunyt, Schiemann pe dig a nem ze ti szo ci a lis ta ha ta -
lom át vé tel után gyor san el vesz tet te ad di gi meg ha tá ro zó po zí ci ó ját a né -
met ki sebb sé gek nem zet kö zi ak ti vi tá sá nak szer ve zé sé ben, s vissza vo nult
a Kong resszus tól. Ek kor már lé nye gé ben Hasselblatt ke zé ben volt a né -
met ki sebb sé gi ve ze tõk ko or di ná lá sa, s Ammende ha lá la után Uexküllel
kö zö sen, Wilfannal együtt mû köd ve át vet ték a szer ve zet tény le ges irá nyí -
tá sát. Szüllõ hoz zá juk fû zõ dõ kap cso la tát is a ma gyar ér de kek szem pont -
já ból ér té kel te.67 Bár egy ál ta lán nem ro kon szen ve zett a nem ze ti szo ci a lis -
ta ide o ló gi á val, a szer ve zet ben 1934 után meg erõ sö dõ ra di ká lis né met
vo nal kép vi se lõ it még sem el sõ sor ban vi lág né ze ti ala pon kri ti zál ta, ha -
nem asze rint, hogy gyakorlati lé pé se ik mennyi re fe lel tek meg az ál ta la he -
lyes nek tar tott ma gyar el vá rá sok nak. Az ál ta la „náci féle ká bult he ge li meg -
ha tá ro zá sok tól kon fú zus sá lett félfilozófus”-ként em le ge tett Hasselblatton
lé nye gé ben ugyanazt kér te szá mon, mint Ruthán, a Szu dé ta né met Párt kül -
po li ti ku sán, ne ve ze te sen, hogy túl sá go san passzí vak.68 Hasselblatt és Szüllõ
kö zött a vi szony vé gül annyi ra meg rom lott, hogy a ma gyar or szá gi né me tek
kép vi se le te kö rül évek óta tar tó hu za vo na a stock hol mi kon fe ren cia szü ne té -
ben már köl csö nös fe nye ge tés be és egy más nyílt ki ok ta tá sá ba tor kol lott.69

Míg Szüllõnél lé nye gé ben nem fi gyel he tõ meg lé nye gi fej lõ dés a
Kong resszus hoz s an nak meg ha tá ro zó po li ti ku sa i hoz fû zõ dõ vi szo nyá -
ban, ad dig a ma gyar cso port má sik ve zér egyé ni sé ge, Jakabffy hoz zá ál lá -
sá ban az évek so rán ko moly vál to zá sok kö vet kez tek be. A ro má ni ai po li -
ti kus a Kong resszus tö rek vé se i nek lel kes tá mo ga tá sá tól a har min cas évek 
má so dik fe lé re el ju tott a szer ve zet bõl való ön kén tes ki lé pé sig. Szem ben
Szüllõvel, aki már az elsõ évek el mé le ti prob lé má kat tisz tá zó kon fe ren ci -
á it is tu laj don kép pen idõ po csé ko lás nak tar tot ta, Jakabffy kez det ben op ti -
mis tán te kin tett az új kez de mé nye zés re, s a mun ká ból is lel ke sen vet te ki
ré szét. Nyu godt, meg fon tolt po li ti kus ként arra tö re ke dett, hogy a ki sebb -
sé gek együtt mû kö dé sé nek meg hir de tett jel sza va ne ma rad jon üres szó.
Rá adá sul a prob lé mák hoz igye ke zett konst ruk tí van kö ze lí te ni, s az idõn -
ként fel lán go ló el len té tek nek in kább az el si mí tá sá ra, mint sem a ki éle zé -
sé re tö re ke dett. Emel lett a töb bi ek hez, el sõ sor ban a szláv kép vi se lõk höz
fû zõ dõ vi szo nyát nem ter hel ték meg olyan elõ í té le tek, mint ami lye nek
Szüllõ esetében dokumentálhatóan léteztek. Az õ személyes kapcsolata a
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Kongresszus két elsõ emberével még a legkritikusabb pillanatokban sem
volt olyan feszült, mint csehszlovákiai kollégájáé.

Ammendének már az elsõ kon fe ren ci át meg elõ zõ „grémiumülésen”
fel tûnt Jakabffy te het sé ge és konst ruk tív hoz zá ál lá sa. A má so dik kong -
resszus elõtt élénk le ve le zést foly tat tak a szer ve zet jö võ jé vel kap cso lat -
ban, s a fõ tit kár rög tön fel is kér te egy elõ adás meg tar tá sá ra.70 Jakabffy
sze mé lye fel tûnt Junghannak is, aki a már idé zett je len té sé ben a ma gyar
po li ti kust egy ér tel mû en a ma gya rok ve ze tõ ko po nyá já nak tar tot ta, aki ki -
tû nõ re fe rá tu má val – a töb bi ek kel el len tét ben – a szak mai mun ká hoz is
ko mo lyan hoz zá já rult.71 Et tõl kezd ve Jakabffy és Ammende fo lya ma to -
san tar tot ta a kap cso la tot. Le ve lez tek egy más sal, s a fõ tit kár több ször is
fel ke res te az er dé lyi po li ti kust zaguzséni ott ho ná ban.72 Ezen kí vül több -
ször ta lál koz tak egy más sal Bu da pes ten is. Ammende – va ló szí nû leg nem
utol só sor ban Szüllõ el len sú lyo zá sá ra – több ször is meg kér te az egyéb -
ként sem mi lyen hi va ta los tiszt ség gel nem ren del ke zõ Jakabffyt, hogy
egyes vá laszt má nyi ülé se ken je len jen meg. Ez a töb bé-ke vés bé szo ros
kap cso lat lé nye gé ben Ammende ha lá lá ig meg ma radt, még ha az idõk so -
rán Jakabffy kezdeti, szinte feltétlen egyetértése el is tûnt, s átadta helyét
egy, az elméleti munka korlátozását, s a magyar csoport érdekeinek
megjelenítését követelõ attitûdnek.

Jakabffy, aki egy év vel az elõtt Ammendével kö zö sen még Szüllõ
vissza fo gá sá ra kér te a kül ügy mi nisz té ri u mot, 1929-ben már arra igye ke -
zett rá szo rí ta ni Ammendét, hogy a kon fe ren ci á kat a ki sebb sé gek hely ze -
té nek be mu ta tá sá ra hasz nál ják fel. A fõ tit kár és az el nök kez de ti ide gen -
ke dé se, majd ké sõbb a ja vas lat nyo mán össze ál lí tott Hely zet je len té sek
címû kö tet las sú elõ ké szü le ti mun ká la tai mi att a ro má ni ai po li ti kus bi zal -
ma kis sé meg ren dült Ammendében.73 A ju go szlá vi ai ma gya rok út le vél -
prob lé mái sem já rul tak hoz zá a ket te jük köz ti bi za lom to váb bi mé lyü lé -
sé hez. En nek el le né re – ha Ammendének hin ni le het – Jakabffy jár ta ki
Bu da pes ten, hogy az 1933-as kong resszu son való ma gyar rész vé telt ne
kös sék a sta tú tum meg vál toz ta tá sá hoz.74 A kö vet ke zõ év ben vi szont már õ
erõ sza kol ta ke resz tül egy, a ki sebb ségek sé rel me i nek nyil vá nos meg tár -
gya lá sá ra hi va tott szak bi zott ság szak mai elõ ké szí té sét.75

Jakabffy kri ti kus hoz zá ál lá sá nak erõ sö dé sé hez nem csak az a tény já -
rult hoz zá, hogy a ki sebb sé gi sé rel mek meg vi ta tá sa szi go rú an el mé le ti sí -
kon zaj lott a kon fe ren ci á kon. Leg alább ennyit nyo mott a lat ban, hogy az
utód ál lam ok ban a né met és a ma gyar ki sebb sé gek együtt mû kö dé se, né -
hány gyor san múló epi zód tól el te kint ve, a né met ki sebb sé gi ve ze tõk hoz -
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zá ál lá sa és kö ve ten dõ nek tar tott stra té gi á ja mi att nem va ló sult meg.
A szá má ra el len szen ves nem ze ti szo ci a lis ta Deutschtumspolitik elõ re tö ré -
se, s a né met ki sebb sé gek töb bek közt ez zel is össze füg gõ, har min cas
évek ele ji ra di ka li zá ló dá sa pe dig to vább csök ken tet te a bi zal mát a né met
kül döt tek ben. 1935-ös kong resszu si kép vi se lõ ik re már úgy em lé ke zett
vissza, mint akik „erõ sen a hit le ri szel lem ha tá sa alatt áll tak”.76 Jakabffyt
az is mé lyen fel há bo rí tot ta, hogy a ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té -
nek kér dé sé ben az ENNSZ szem be szállt a ma gyar kor mánnyal, ma gá nak
vin di kál ta a kép vi se lõ-el is me rés jo gát, ez zel kvá zi il le gi tim nek bé lye -
gez ve az MNNE-t.77 Ez volt szá má ra az utol só csepp a po hár ban. A kér -
dés rõl sze mé lye sen is tár gyalt Uexküllel és Wilfannal, majd 1937. jú ni -
us kö ze pén be je len tet te tá vol ma ra dá sát a szer ve zet tõl.78 Wilfan, aki vel
egyéb ként Jakabffy mind vé gig jó sze mé lyes kap cso lat ban ma radt, hi á ba
pró bál ta rá be szél ni dön té se meg vál toz ta tá sá ra.79

Míg a cseh szlo vá ki ai és ro má ni ai kép vi se lõk kap cso la tai meg le he tõ -
sen jól do ku men tál ha tók, a ju go szlá vi ai ma gyar részt ve võk ese té ben az
írá sos anya gok cse kély szá ma mi att több nyi re csak kö vet kez te té sek re ha -
gyat koz ha tunk. Az ér té kel he tõ in for má ci ók nagy ré sze azok ból a le ve -
lek bõl és be szá mo lók ból szár ma zik, amelyek, akár csak utalás szintjén is, 
velük foglalkoznak.

A ju go szlá vi ai Ma gyar Párt po li ti ku sa i nak moz gás te rét je len tõ sen be ha -
tá rol ta a min den ko ri kor mány ve lük szem ben al kal ma zott útlevélpolitikája. 
Cseh szlo vá ki ai és ro má ni ai kol lé gá ik kal szem ben ugyan is õk, kü lö nö sen
1929 után, nem utaz hat tak ki bár mi kor sza ba don az or szág ból. Ezért az -
tán a kong resszu sok elõ ké szí té sé be is csak rit kán kap cso lód hat tak be, mi -
vel a vá laszt má nyi ülé sek re csak el vét ve en ged ték ki õket. Nem vé let len,
hogy ese tük ben a kon fe ren ci á kon való meg je le nés té nye már ön ma gá ban
véve is nagy ered mény nek szá mí tott. A ki uta zás hoz szük sé ges ha tó sá gi
en ge dé lye ket ál ta lá ban Wilfan in téz te el ne kik, ezért ért he tõ, ha szá muk ra 
a szer ve zet ve ze tõ sé gé bõl az el nök sze mé lye vált kulcs fon tos sá gú vá. Az
a né hány rend kí vül ud va ri as, több nyi re a ki uta zás sal kap cso la tos in ter -
ven ci ót kérõ le vél, amely Strelitzkytõl és De ák tól az el nök nek cí mez ve
fenn ma radt, nem árul el sem mit ar ról, hogy mi lyen volt a tény le ges kap -
cso la tuk. Egy Ammende ál tal Wilfannak írt le vél azon ban ar ról árul ko -
dik, hogy vi szo nyuk nem le he tett tel je sen fel hõt len. A le vél ben a fõ tit kár
arra kér te az el nö köt, ha Belg rád ba uta zik, fel tét le nül ke res se fel a ma gyar 
kép vi se lõ ket, s ha le het, va cso ráz zon is együtt ve lük. Ammende szük sé -
ges nek lát ta a szlo vén po li ti kus ódz ko dá sát az zal az érv vel el osz lat ni,
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hogy „ma gán sze mély ként õszin te és ked ves em be rek”.80 Ez a bi zal mat -
lan ság va ló szí nû leg nem sze mé lyes ter mé sze tû volt, ha nem sok kal in -
kább a ma gyar cso port kö ve te lé sei és a Wilfan ál tal kö ve ten dõ nek tar tott
kong resszu si irány vo nal kö zöt ti el len tét bõl táp lál ko zott. Arra néz ve nin -
cse nek fel jegy zé se ink, hogy mi ként csa pó dott le Deákékban a ju go szláv
kor mány 1930-as és 1931-es kí sér le te, amellyel meg akar ták ne he zí te ni,
il let ve a má so dik év ben mag akar ták aka dá lyoz ni, hogy idõ ben ki ér kez -
ze nek Genf be. Ugyan így csak ta po ga tóz ha tunk, ha Deák ra di ká lis fel szó -
la lá sa i nak vagy Strelitzky „autoriter rend sze rek rõl” tar tott, lé nye gé ben
Ju go szlá vi át is bí rá ló hoz zá szó lá sá nak Wilfanra gya ko rolt ha tá sát ke -
res sük. Az ál ta lá nos po li ti kai hely ze tet fi gye lem be véve azon ban na -
gyon va ló szí nû, hogy az érin tet tek egyik ese ményt sem te kin tet ték bi za -
lom erõ sí tõ jel le gû nek.

An nak el le né re, hogy De ák ék a kong resszu sok elõ ké szí té sé bõl nem
ve het ték ki ré szü ket, Ammendével való kap cso la tuk nem me rült ki az
éven kén ti kon fe ren ci ák alat ti be szél ge té sek ben. A fõ tit kár ugyan is dél -
ke let-eu ró pai uta zá sai so rán több ször is fel ke res te a ma gyar ve ze tõ ket,
ál ta lá ban ott ho nuk ban.81 Nem csak hely ze tük rõl tá jé ko zó dott, ha nem a
Ma gyar Párt pro mi nen se it több ször is össze hoz ta a né me tek ve ze tõ po li -
ti ku sa i val an nak re mé nyé ben, hogy azok kö zös stra té gi át dol goz nak ki
ér de ke ik vé del mé re. Ez a tö rek vés azon ban egy szer sem ve ze tett ered -
mény re. A Deák ál tal 1929-ben és 1934-ben tar tott, az el mé le ti mun ka
hát tér be szo rí tá sát kö ve te lõ fel szó la lá sok a fõ tit kár szá má ra egyéb ként
ugyan olyan kel le met le nek le het tek, mint Szüllõ vagy Jaross ha son ló
meg nyil vá nu lá sai. A fent em lí tett, Wilfannak írt le vél ben ta lál ha tó idé zet
azon ban ar ról ta nús ko dik, hogy Ammende szá má ra az is tel je sen vi lá gos
volt, hogy a ju go szlá vi ai ma gya rok, min den kor a má sik két utód ál lam
ma gyar ki sebb sé gi ve ze tõ i vel össz hang ban, Bu da pest fel ügye le te alatt és
an nak irá nyí tá sa sze rint lép nek fel a szer ve zet ben.
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azon ban fél év, ami kor a Tit kár ság hi va ta lo san Pá rizs ban mû kö dött. Ammende
le ve le Wilfannak. Bécs, 1929. feb ru ár 9. BA, N 1. 250, Fasz. 5. 406.

23 Ammende uta zá sai so rán idõn ként fel ke res te a ma gyar kö vet sé ge ket is.
Bi zo nyít ha tó an ta lál ko zott pél dá ul 1928-ban Belg rád ban Forsterrel, Revalban
Jungerthtel, 1929-ben Hel sin ki ben Jungerthtel, Bécs ben Ambrózyval több ször
is, Ká nyá val pe dig 1931-ben Ber lin ben.

24 A kül ügy mi nisz té ri um uta sí tá sa Masirevichnek Ber lin be. Bu da pest, 1934.
már ci us. 27. MOL, K 64. 1934-41-115.

25 Apor napi je len té se Khuennak Ammende lá to ga tá sá ról. Bu da pest, 1928. au -
gusz tus 8. MOL, K 64. 1928-47-488; Apor napi je len té se Khuennak Jakabffy lá -
to ga tá sá ról. Bu da pest, 1928. au gusz tus 6. MOL, K 64. 1928-47-488; Ammende
le ve le Khuen-Hédervárynak. Bécs, 1931. áp ri lis 9. MOL, K 64. 1931-47-314;
Kristóffy fel jegy zé se. Bu da pest, 1933. már ci us 20. MOL, K 64. 1935-47
(120/1933); Ammende le ve le Apor nak. Bécs, 1934. ja nu ár. 27. MOL, K 64.
1935-47 (329/1934).

26 Fel jegy zés cím, szer zõ és dá tum nél kül. Va ló szí nû leg Kristóffy, biz to san
1934-ben. MOL, K 64. 1935-47. Szá mo zat lan.

27 A már em lí tett 1934-es, Apor nak írt le vél azt jel zi, hogy Ammende nem csu -
pán Kristóffyval le ve le zett, ha nem meg kí sé relt egy szint tel fel jebb, a po li ti kai
osz tály ve ze tõ jé vel is kap cso lat ban ma rad ni. Nem tud juk, hogy si ke rült-e fel ke -
res nie Aport feb ru ár ele jén.

28 A ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok el sõ sor ban at tól tar tot tak, hogy he lyü ket
el fog lal nák, s ez zel nem zet kö zi nyil vá nos sá got kap ná nak a kor má nya ik kal
együtt mû kö dõ „ál ma gyar ok”. Szüllõ je len té se az 1933-as ber ni ki sebb sé gi kong -
resszus ról. Dá tum nél kül. (Biz to san 1933. ok tó ber vagy no vem ber.) OSZKK,
Fond X, X/28. 3. Dok.

29 Graebe le ve le Wilfannak. Bécs, 1937. jú li us 1. BA, N 1 250, Fasz. 8. 421.
A ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té nek kér dé sé rõl lásd len tebb.

30 Uexküll-Güldenband: Bericht über die Reise nach Ungarn, Jugoslawien und 
Rumänien vom 12. April bis 4. Mai 1939. BA, R 8043 (Deutsche Stiftung)/1000.
7–12. A kér dés rõl lásd len tebb.
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31 „Itt kö te les ség sze rû en meg kell em lí te nem, hogy a gen fi ju go szláv de le gá ci -
ón már au gusz tus 28-án Szántóékat úgy in for mál ták, hogy De ák ék már 3 nap pal
ko ráb ban el utaz tak Bu da pest re, bi zo nyá ra azért, hogy ott pénzt és uta sí tá so kat
kap ja nak. Ez az oka an nak, hogy még nin cse nek Genf ben. A de le gá ció fõ em be re,
ál lí tó lag maga Sumenkovics még hoz zá tet te: »Mi na gyon jól tud juk, hogy Deák
és Strelitzky mû kö dé sét Bu da pest rõl irá nyít ják.«” Prokopy je len té se a gen fi út ról. 
(1931. au gusz tus 27-tõl szep tem ber 6-ig). Bu da pest, 1931. szep tem ber 19. MOL,
K 64. 1931-47-712.

32 Parcher Fé lix (kö vet) a Nem ze tek Szö vet sé ge mel lett mû kö dõ ma gyar ki rá -
lyi kép vi se let nek. Bern, 1925. ok tó ber 17. MOL, K 107. 15. cs. 16/13 t. 1052. sz.
dok.

33 Apor Gá bor napi je len té se. Bu da pest, 1928. au gusz tus 6. MOL, K 64.
28-47-488.

34 Szüllõ Géza je len té se. 1937. feb ru ár 3. OSZKK, Fond X, X/28.
35 Prokopy már idé zett je len té sé ben ki uta zá sá nak cél jai kö zött so rol ta fel,

hogy szük ség ese tén Szán tó Gá bor és két tár sa el len ak ci ó ját a má sik két ál lam ból
ér ke zõ ma gyar kül döt tek se gít sé gé vel le sze rel je. Prokopy Imre je len té se a gen fi
út ról. Bu da pest, 1931. szep tem ber 19. MOL, K 64. 1931-47-712.

36 Su lyok tól és Ba logh tól is ma rad tak fent be szá mo lók, de ezek in kább ki vé tel -
nek te kint he tõk. Az õ ese tük ben fel te he tõ en – ha son ló an Strelitzkyhez De ák hoz
és né mi leg Jakabffyhoz – a szó be li ség do mi nált.

37 An gyal Béla: Ér dek vé de lem és ön szer ve zõ dés. Fe je ze tek a cseh szlo vá ki ai ma -
gyar párt po li ti ka tör té ne té bõl 1918–1938. Fó rum In té zet, Lilium Aurum Könyv ki -
adó, Galánta–Dunaszerdahely. 2002. 117.

38 A ma gya rok ra esõ rész le tek az 1926/27-es kong resszu si év tõl 1928. jú li u sig
ju tot tak el köz vet le nül Flachbarthon ke resz tül Ammendéhez.

39 Flachbarth me ne kü lé sé rõl és Bu da pest tit kos lé pé se i rõl lásd Masirevich
je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Prá ga, 1929. áp ri lis 20. MOL, K 64.
1929-7-338; A kül ügy mi nisz té ri um Velics kon zul nak Mün chen be. Bu da pest,
1929. már ci us 27. MOL, K64. 1929-7-426. A tör té ne tet rö vi den össze fog lal ja
Szüllõ is. Szüllõ Géza je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Pá rizs, 1929. áp ri lis
18. MOL, K 64. 1929-41-347.

40 Jakabffy: Ada tok… i. m. 41. Flachbarth eset le ges ké sõb bi ki uta zá sa i ról nem 
ma rad tak fenn fel jegy zé sek.

41 Flachbarth Ernõ: Vé le mé nyes je len tés. Flachbarth Ernõ ira tai. MOL, K 763.
Film tár. 16533. te kercs. 323. cím. 1944. G-I dosszié. 768–771.

42 Ter mé sze te sen nem csak a szer ve zet ügyei mi att for dult meg gyak ran Bu da -
pes ten. Egyik oka min den kép pen az volt, hogy ki sebb ség po li ti kai fo lyó ira tát a
mi nisz ter el nök ség tá mo gat ta anya gi lag és oly kor anya gok kal is.

43 Ek kor a kon fe ren ci á ról vissza té rõ Jakabffy be szá molt a kong resszus ülé se i -
rõl, s ar ról a terv rõl, hogy a szer ve zet ál lan dó iro dát kí ván nyit ni. Kristóffy. Pro
domo. Dá tum nél kül. MOL, K 64. 1927-47-422.

44 De ák ék dik ta tú ra ki ki ál tá sa utá ni el szi ge telt sé gét jól áb rá zol ja Jakabffy
egyik vissza em lé ke zé sé ben. E sze rint a cen zú ra mi att úgy le ve le zett De ák kal,
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hogy a Kong resszus sal kap cso lat ban álló sze mé lyek ne vét ál ne vek kel he lyet te sí -
tet ték: Ammende dr. Ewaldként, Pataky dr. Cser mely ként, Wilfan tö meg gond -
nok ként sze re pelt le ve le ik ben. A le ve le zés re kons pi rá ci ós cél lal ki ta lál tak egy
ügyet, az ún. Ká rász-fé le csõd ügyet, mely ben mint kol lé gák érint kez tek. Jakabffy 
Elem ér: Lugostól Hát sze gig. TLA, KV. K 1486/95. 187–188.

45 A rend sze res meg hí vá sok té nyét Jakabffy köz li vissza em lé ke zé se i ben.
46 A gen fi kép vi se let ki sebb sé gek kel kap cso la tos ál ta lá nos fel ada ta i ról Velics

kö vet a kö vet ke zõ kép pen szá molt be egy je len té sé ben: „A kép vi se let tö rek vé se
to váb bá oda irá nyul, hogy a ma gyar ki sebb sé gek Genf ben meg for du ló kép vi se lõ -
i nek se gít sé gé re le gyen, hogy a bi zott sá gi ta gok kal az érint ke zést fel ve hes sék és
amennyi ben azo kat nem is me rik, õket az il le tõk rõl kel lõ en in for mál ja.” Velics je -
len té se Ká nyá nak. Genf, 1936. ja nu ár 29. MOL, K 64. 1936-27-107.

47 Kér dé ses per sze, hogy Es ter házy 1932 utá ni tá vol ma ra dá sá ban mek ko ra
sze re pe volt Bu da pest nek. Jakabffy vissza em lé ke zé sé ben a Kong resszu son ki -
rob bant bot rány is mer te té se után csak annyit je gyez meg la ko ni ku san, hogy „Es -
ter házy nem sze re pelt töb bé a kong resszu so kon.” Jakabffy: Ada tok… i. m. 43.

48 A két be szél ge tés idõ be ni kö zel sé ge nem volt vé let len. Ammende ugyan is
au gusz tus 4-én fel ke res te Jakabffyt zaguzséni ott ho ná ban, ahol volt le he tõ sé gük
ala po san át be szél ni a szer ve zet tel kap cso la tos ügye ket. Jakabffy: Ada tok… i. m. 23.

49 Apor napi je len té se. Bu da pest, 1928. au gusz tus 6. MOL, K 64. 1928-47-488.
50 „A va cso rá nál azu tán foly tat ta szel le mes ke dé sét, ami ek kor va ló ban fel dü -

hí tett. Ilye ne ket mon dott: »múlt kor egy tót po li ti kus azt mon dot ta ne kem, hogy a
ma gya rok azért olyan el bi za ko dot tak, mert ami kor ezer év elõtt ide jöt tek, va la mi
ál lat bõr volt a vál lu kon. Nem azért, vá la szol tam én, ha nem mert ma guk ak kor li -
bé ri á ban fo gad tak!«” Jakabffy: Ada tok… i. m. 53.

51 Szüllõ Géza je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Po zsony, 1928. szep tem ber 
5. MOL, K 64. 1928-47-527.

52 A kül ügy mi nisz té ri um tit kos anya gi tá mo ga tá sá val je lent meg 1929-ben Pá -
rizs ban Ba logh Arthur Protection des minorites címû mun ká ja. A könyv ko ráb bi,
1928-as ma gyar és né met nyel vû ki adá sa i nak költ sé ge it a mi nisz ter el nök ség fe -
dez te. A ki adás sal kap cso la tos le vél vál tá so kat és uta sí tá so kat lásd MOL, K 64.
1931-47-743.

53 Wilfan fel jegy zé se a vá laszt má nyi ülés rõl. Bécs, 1937. de cem ber 1. BA, N
1.250, Fasz. 8. 435.

54 A kér dés rõl bõ veb ben lásd len tebb.
55 A kong resszu sok alat ti be szél ge té sek rõl leg in kább Jakabffy vissza em lé ke -

zé sé bõl nyer he tünk ké pet. Jakabffy: Ada tok… i. m.
56 Szüllõ te vé keny sé gét az elsõ bé csi dön tés után a Ma gyar Szem le a kö vet -

ke zõ kép pen mél tat ta: „Az idõ be bi zo nyí tot ta, hogy Szüllõ Géza ki tar tó és
negativista po li ti ká ja volt az iga zi re ál po li ti ka… alig volt nem zet kö zi kon fe ren -
cia, eu ró pai ki sebb sé gi és par la men ti ta lál ko zás, ahol meg ne je lent vol na s ne
hív ta vol na fel a hall ga tó ság fi gyel mét a cseh szlo vá ki ai ál la po tok ra. Itt ugyan az a
rend sze res és kö vet ke ze tes negativizmus jel le mez te te vé keny sé gét, mint a bel po -
li ti ká ban.” Szüllõ Géza. Ma gyar Szem le, 1938. 4. sz. 372–375.
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57 Junghann: A má so dik nem ze ti sé gi kong resszus Genf ben 1926. ok tó ber
25–27. (té ves: au gusz tus, nem ok tó ber). Dá tum nél kül. PAAA, R 60464, Szá mo -
zat lan.

58 Uo.
59 A pro pa gan da sze re pét Szüllõ el kép ze lé se i ben jól il luszt rál ja egy, a kül ügy -

mi nisz té ri um nak írt be szá mo ló 1926-ból: „A ma gya rok ügye sen mû köd nek, a
Dél vi dék rõl is jöt tek már hár man, ami ked ve zõ jel. Ál ta lá ban kons ta tál ha tom,
hogy a pro pa gan dá ban a ma gyar ság ügyes sé ge szem mel lát ha tó an fej lõ dik.”
Szüllõ je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Cím nél kül. Genf, 1926. au gusz tus 26. 
OSZKK, Fond X, X/27. 3. Dok.

60 „A kon fe ren cia maga nem ér sem mit. Ben ne ér té kes em ber Ammende, aki
rend kí vül te het sé ges, na gyon meg fi zet he tõ, te hát na gyon al kal mas. Akár eb ben a
kon fe ren ci á ban, akár a Mo nar chia le csa tolt ré sze i bõl szár ma zó ki sebb sé gek bõl
össze hí van dó új kon fe ren ci ák ban fel le het ne õt hasz nál ni. Azt lá tom, hogy tény -
leg a leg na gyobb la pok kal jó relátiókban van. Az is bi zo nyos, hogy leg job ban a
né me tek fi zet vén õt, ma a né me tek nek az Auslanddeutschtum irá nyá ban tud ak ci -
ót ki fej te ni és tud ne künk ár ta ni.” Szüllõ be szá mo ló ja az 1933-as kong resszus ról.
Dá tum nél kül. OSZKK, Fond X, X/28. 3. Dok.

61 „A ki sebb sé gi kon fe ren ci án prevarikáns a né met, s én azt hi szem, hogy ezt a
né met ér de ket kép vi se li Ammende, aki ügyes új ság író, de aki ke vés ér zék kel bír
az iránt, hogy mi ért tart juk mi ma gya rok eb ben az in téz mény ben a lel ket.” Szüllõ
je len té se a ber li ni in ter par la men tá ris kon fe ren ci á ról. Po zsony, 1928. szep tem ber
5. OSZKK, Fond X, X/27. 5. Dok.

62 „Ne kem na gyon ne héz ezek kö zött [ti. Ammende, Motzkin, Wilfan – E. F.]
hely ze te met fenn tar ta ni, de meg tu dom csi nál ni, ér zem, hogy sok szor kel le met len 
va gyok ne kik, de res pek tál ják aka ra to mat.” Szüllõ je len té se a ber li ni in ter par la -
men tá ris kon fe ren ci á ról. Po zsony, 1928. szep tem ber 5. OSZKK, Fond X, X/27.
5. Dok.

63 Ammende le ve le Wilfannak. Bécs, 1929. feb ru ár 9. BA, N 1250, Fasz. 5. 406.
64 „A kon fe ren ci ánk el nö ke pe dig Wilfan, egy szen ve dé lyes szlo vén, a leg fa -

na ti ku sabb faj tá jú szlá vok ból való, aki tör té ne te sen, mert ki sebb ség, együ vé köti
ma gát a ma gya rok kal, de lel ke mé lyé ben – azt lá tom és ér zem – utál ja a ma gya ro -
kat.” Szüllõ je len té se a ber li ni in ter par la men tá ris kon fe ren ci á ról. Po zsony, 1928.
szep tem ber 5. OSZKK, Fond X, X/27. 5. Dok.

65 Szüllõ je len té se a ki sebb sé gi kon fe ren cia igaz ga tó sá gi ülé sé rõl. MOL, K 64. 
1937-47-372. Ammende szá má ra is fon tos volt a tény, hogy Wilfan a szláv cso -
port hoz tar to zott. A Vá laszt mány lon do ni elõ ké szí tõ uta zá sa kap csán ezért azt ja -
va sol ta Hasselblattnak, hogy a kin ti ak ci ó ban Wilfant tol ják elõ tér be. Ammende
le ve le Hasselblattnak. Jel zés nél kül. Bom bay, 1936. feb ru ár 21. BA, N 1. 250,
Fasz. 33. Szá mo zat lan.

66 Szüllõ je len té se Patakynak. Bu da pest, 1937. feb ru ár. 3. OSZKK, Fond X, X/8.
67 „A stock hol mi ki sebb sé gi kon fe ren ci án újra ki tûnt, hogy az ott lévõ ná ci-né -

me tek épp oly el len sé ges ér zü let tel vi sel tet nek a ma gya rok iránt, mint az ott lévõ
szlá vok. Hasselblatt rossz in du la ta egy hú ron pen dül Wilfanéval. Az el hunyt
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Ammende zsong lõr kö dé se jobb volt, mint a mos ta ni Uexküll-Hasselblatt-Wilfan
trió.” Szüllõ je len té se az 1938. au gusz tu si stock hol mi ki sebb sé gi kon fe ren ci á ról.
Dá tum nél kül. OSZKK, Fond X, X/24. 1. Dok.

68 Szüllõ je len té se a ki sebb sé gi kon fe ren cia 1936. au gusz tus 6–7-i bé csi el nök -
sé gi ülé sé rõl. Dá tum nél kül. OSZKK, Fond X, X/38. 1. Dok.

69 Szüllõ je len té se az 1938. au gusz tu si stock hol mi ki sebb sé gi kon fe ren ci á ról.
Dá tum nél kül. OSZKK, Fond X, X/24. 1. Dok.

70 Jakabffy: Ada tok… i. m. 15.
71 Junghann je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak a má so dik Kong resszus ról.

Dá tum nél kül. PAAA, R 60464, Szá mo zat lan.
72 Ammende 1927. jú li us 27-én, 1928. au gusz tus 4-én ke res te fel Jakabffyt

Zaguzsénban. Ezen kí vül 1932. ok tó ber kö ze pén Ada-Khale szi ge tén is ta lál koz -
tak. Jakabffy: Ada tok… i. m.

73 Uo. 28; 31–32.
74 Ammende le ve le Wilfannak. Bécs, 1933. au gusz tus 10. BA, N 1. 250, Fasz.

5. 1174.
75 Jakabffy le ve le Wilfannak. Bu da pest, 1934. jú ni us 8. BA, N 1. 250, Fasz. 8.

852.
76 Jakabffy: Ada tok… i. m. 59. Ugyan er rõl a fo lya mat ról 1940-ben a kö vet ke -

zõ kép pen írt: „Az új kor esz me el ha tal ma so dá sa azu tán ön telt té tet te ez esz me
kép vi se lõ it. Rö vi de sen a kong resszu so kon is ér vé nye sül ni kez dett va la mi pa -
rancs ura lom féle, ami is mét so ka kat el ked vet le ní tett és egye se ket vissza vo nu lás -
ra kész te tett.” Jakabffy Elem ér: Meg for dít juk a cí mer paj zsot. Ma gyar Ki sebb ség, 
1940. ja nu ár 1. 2.

77 A né zet el té rést és az ál lás pon to kat jól össze fog lal ja egy Wilfan ál tal
Jakabffynak írt le vél. Wilfan le ve le Jakabffynak. Bécs, 1937. má jus 25. BA, N
1.250, Fasz. 8. 846. A kér dés rõl rész le te sen lásd len tebb.

78 Jakabffy le ve le Wilfannak. Lugoj, 1937. jú ni us 12. BA, N 1.250, Fasz. 8. 849.
79 „Ha a ki sebb sé gi kong resszu so kon is mét ma ra dék ta la nul ér vé nye sül majd

az a szel lem, mely azt kez det ben át ha tot ta, és amely a kong resszus alap ját – né ze -
tem sze rint – egye dül ké pez het né, ak kor eset leg a kö zös mun ká ban is mét kéz a
kéz ben ha lad ha tunk.” Uo.

80 Ammende le ve le Wilfannak. Bécs, 1934. már ci us 30. BA, N 1.250, Fasz. 6. 8.
81 Ammende elég gyak ran meg for dult Ju go szlá vi á ban. Há rom eset ben do ku -

men tál ha tó, hogy fel ke res te a ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku so kat, s össze hoz ta õket
a né met ve ze tõ sze mé lyi sé gek kel: 1927. má jus kö ze pén, 1928 ja nu ár já ban és
1930. jú li us ele jén. Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak. Bécs, 1927, máj. 23.
MOL, K 64. 1927-47-222; Forster je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Belg rád,
1928. ja nu ár 23. MOL, K 64. 1928-47-190; Ammende úti be szá mo ló ja. Bécs,
1930. jú li us 24. MOL, K 64. 1930-47-489.
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6. A KONSTRUKTÍV EGYÜTTMÛKÖDÉS IDÕSZAKÁNAK FÕ KÉRDÉSEI
A MAGYAR KORMÁNY ÉS A MAGYAR KISEBBSÉGEK
ELVÁRÁSAINAK TÜKRÉBEN
(1925–1932)

A szer ve zet mun ká já ba be kap cso ló dó ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok és
az érin tett ma gyar kor mány szer vek Kong resszus sal kap cso la tos el kép ze -
lé sei kö zött nem mu tat ha tó ki lé nye gi kü lönb ség, s ez je len tõ sen meg -
könnyí ti az 1925 és 1938 kö zöt ti idõ szak „ma gyar szem pont ból” való
kor sza ko lá sát. A szer ve zet hez fû zõ dõ vi szony alap ján az 1932-es év te -
kint he tõ víz vá lasz tó nak, ami kor Ká nya Kál mán, az új kül ügy mi nisz ter
el un va az ál ta la ala csony pro pa gan da ér té kû nek ítélt el mé le ti mun kát, a
Kong resszus mö gül való ki hát rá lás mel lett dön tött. Ah hoz, hogy a ma -
gyar ki sebb sé gek vé gül még sem lép tek ki a szer ve zet bõl, nem sok köze
volt a Kong resszus va ló di te vé keny sé gé nek. Sok kal in kább az a fé le lem
ját szott eb ben meg ha tá ro zó sze re pet, hogy a kol la bo ráns nak te kin tett ma -
gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok így eset leg nem zet kö zi sze rep lé si le he tõ ség -
hez jut hat ná nak.

Bár az elsõ évek sem vol tak tel je sen men te sek a Kong resszus ve ze té se
és a ma gyar kül döt tek kö zöt ti né zet el té ré sek tõl, az együtt mû kö dés fon -
tos sá ga, va la mint a szer ve zet meg re for mál ha tó sá gá ba és meg re for má lan -
dó sá gá ba ve tett hit so ká ig át hi dal ta az el len té te ket. 1925 és 1929 kö zött
ez a vi szony, fõ leg a ké sõb bi ek tük ré ben, majd hogy nem har mo ni kus nak
volt ne vez he tõ. Ek kor még túl sá go san nem ter hel ték meg sem az el mé le ti
mun ka hát tér be szo rí tá sát cél zó ma gyar kö ve te lé sek, sem Ammende
egyé ni, a kül ügy mi nisz té ri um mal elõ re nem egyez te tett ak ci ói. 1929 után 
azon ban a hely zet fo ko za to san meg vál to zott, s ez 1932 vé gé re ko moly bi -
zal mi vál ság ki ala ku lá sá hoz ve ze tett a ma gyar sze rep lõk és Ammende
között.
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6.1 A „HARMONIKUS EGYÜTTMÛKÖDÉS” IDÕSZAKÁNAK FÕ KÉRDÉSEI (1925–1929)

6.1.1 Ál lan dó szer ve zet és sa ját lap

Beth len Ist ván két ség kí vül el sõ sor ban az ak ció pro pa gan da ér té két tar tot -
ta szem elõtt, ami kor 1925 nya rá nak vé gén tá mo ga tá sá ról biz to sí tot ta
Ammendét. A fenn tar tá sa it meg fo gal ma zó né met kö vet nek pe dig tu do -
má sá ra hoz ta, hogy hasz nos nak tar ta ná egy olyan ki sebb sé gi új ság meg -
je len te té sét is, amely nek el sõd le ges cél kö zön sé ge eset leg az ál la mok
nép szö vet sé gi kül döt te i nek köre le het ne.1 Ek kor még nem ke rült na pi -
rend re a szer ve zet kér dé se, hisz’ sen ki sem tud hat ta elõ re, hogy az elsõ
ta lál ko zót, fel té ve, ha egy ál ta lán lét re jön, va jon kö ve tik-e to váb bi ak.
Ammende ter mé sze te sen sze ret te vol na, hogy a kon fe ren cia ne egy sze ri
ese mény le gyen, ha nem egy fo lya mat kez de te, ezért az zal is biz to san szá -
molt, hogy ha si ke rül a né met kül ügy mi nisz té ri um és a né met ki sebb sé gi
ve ze tõk fenn tar tá sa it el osz lat nia, elõbb-utóbb szó ba kell ke rül nie a szer -
ve ze ti ke re tek kér dé sé nek is. Az elsõ kong resszust kö ve tõ en a né met cso -
port ve ze tõi kö ré ben a szi lárd szer ve ze ti ke re tek ki épí té sé nek gon do la ta
hi va ta lo san még fel sem me rült. En nek el le né re Ammende a kon fe ren cia
után azon nal el kez dett fog lal koz ni a kér dés sel. A ter ve zés e ko rai fá zi sá ba
ma gyar ol dal ról Jungerthet és Jakabffyt, né met rész rõl pe dig Schiemannt
és Hasselblattot von ta be.

Jungerth azt ta ná csol ta neki, hogy egy öt ta gú ál lan dó Ta nács áll jon a
szer ve zet élén, az el nök pe dig az öt sze mély kö zül ke rül jön ki, éven kén ti
vál tás sal. A gya kor la ti te en dõ ket az el nök nek alá ren delt há rom szerv re
bíz ta vol na: a Ta nács iro dá já ra, élén egy iro da igaz ga tó val (Ammende), a
saj tó or gá num ra és a jogi bi zott ság ra. A ki sebb sé gek kö zöt ti bi za lom
meg õr zé se ér de ké ben mind há rom szer vet más-más nem ze ti sé gû ve ze tõ
irá nyí tot ta vol na.2 A dip lo ma ta Bu da pest tel egyéb ként elõ zõ leg nem
egyez te tett el kép ze lé sét né hány nap pal ké sõbb a Dísz tér is jó vá hagy ta.3

Lát ha tó an Ammende is egyet ér tett a kö vet ja vas la tá val, mi vel alig egy
hó nap múl va ugyan ezt az el kép ze lést vá zol ta fel Jakabffynak.4 Egy ben
meg osz tot ta vele a fõ tit ká ri poszt tal kap cso la tos gon do la ta it is. A fõ tit ká ri 
posz tot, il let ve a fõ tit kár te vé keny sé gi kö rét két ok ból sem le he tett sze rin -
te a Nép szö vet ség fõ tit ká rá nak ana ló gi á já ra fel épí te ni. Egy részt azért
nem, mert nem le he tett olyan sze mélyt ta lál ni, akit min den cso port fel té -
tel nél kül el fo ga dott vol na, más részt pe dig azért nem, mert eb ben az
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eset ben az nem vé gez he tett vol na ak tív po li ti kai te vé keny sé get. Ezért azt
ja va sol ta, hogy a fõtit kár he lyett in kább a Vá laszt mány, il let ve a min den -
ko ri el nök kap jon rep re zen ta tív po li ti kai funk ci ót. Egy Wilfannak írott
ké sõb bi le ve lé ben is ha son ló kép pen ér velt.5

Köz ben Ammende és Jungerth kö zött to vább foly tak az egyez te té sek a 
szer ve ze ti kér dé sek rõl. De cem ber 29-én a tit kár kö zöl te a kö vet tel, hogy
mi vel Schiemann alap ve tõ en egyet ér tett a Ta nács ra és az an nak alá ren -
delt há rom szerv re tett ja vas lat tal, így az né met rész rõl fel te he tõ en el fo ga -
dott nak te kint he tõ.6 Vé le mény kü lönb ség mind össze ab ban ala kult ki kö zöt -
tük, hogy az össze kö tõ iro da szék he lye Genf ben vagy Bécs ben le gyen-e.
A lett or szá gi né met po li ti kus az oszt rák fõ vá ros mel lett kar dos ko dott, s
ér vei elõtt vé gül Jungerthnek is meg kel lett ha jol nia. Nem el sõ sor ban
azért, mert Schiemann sze rint a Nép szö vet ség ál lan dó kö zel sé ge és a
„frankofil mi liõ” rossz ha tás sal le het ne a szer ve zet re, ha nem sok kal in -
kább azért, mert a ki sebb sé gek kel való kap cso lat tar tást a nagy tá vol ság
je len tõ sen meg ne he zít het te vol na. Jungerth vé gül csu pán annyit kö tött ki, 
hogy az éves kon fe ren ci á kat min den kép pen Genf ben kell meg ren dez ni.

Az önál ló saj tó or gá num kér dé sé vel kap cso lat ban is több kér dés várt
tisz tá zás ra. Ammende és Schiemann nem tud ta el dön te ni, hogy egy po li -
ti kai na pi-, il let ve he ti lap, vagy eset leg egy fo lyó irat ala pí tá sa len ne adott
eset ben a leg cél sze rûbb. Jungerth a két ség kí vül meg lé võ és a jö võ ben is
vár ha tó pénz ügyi ne héz sé gek re hi vat koz va az utób bi mel lett fog lalt ál -
lást. A szer kesz tõ sze mé lyé nek kér dé sé ben azon ban ko moly el len tét bon -
ta ko zott ki a né met po li ti ku sok és a ma gyar kö vet kö zött. Jungerth ugyan -
is Jakabffy mel lett kar dos ko dott, míg azok hal la ni sem akar tak ma gyar
nem ze ti sé gû szer kesz tõ rõl. At tól tar tot tak ugyan is, leg alább is ez zel ér vel -
tek, hogy eb ben az eset ben a szer ve zet a kül vi lág sze mé ben ment he tet le nül
ma gyar–né met üggyé vál na.

Az önál ló lap kér dé se és an nak eset le ges ma gyar vo nat ko zá sa az el kö -
vet ke zen dõ né hány hó nap ban még több ször na pi rend re ke rült. Jungerth
ja nu ár 3-i je len té se után Khuen-Héderváry ar ról tá jé koz tat ta a kö ve tet,
hogy ér te sü lé sei sze rint Ammende tár gya lá so kat foly tat Jakabffyval a
Ma gyar Ki sebb ség köz pon ti, há rom nyel vû ki sebb sé gi or gá num má fej lesz -
té sé nek le he tõ sé gé rõl.7 Ammende és Jakabffy egyez te té sé rõl nem so kat tu -
dunk, de tény, hogy a kül ügy mi nisz té ri um még áp ri lis kö ze pén is ab ban a
hiszemben volt, hogy fel te he tõ en Jakabffy fo lyó ira tá nak ide gen nyel vû
vál to za ta (Glasul Minoritãþilor – La voix des minorités-Die Stimme der
Minderheiten) lesz a Kong resszus hi va ta los fo lyó ira ta.8 Eh hez ké pest
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Jungerth már ci us 29-én azt je len tet te Bu da pest re, hogy Ammendének
sem mi lyen ter ve sincs az er dé lyi fo lyó irat tal.9 A tit kár sa ját ál lí tá sa sze -
rint mind össze azt mér le gel te, hogy a ma gyar po li ti kus ta lán szá mí tás ba
jö het ne maj da ni lap szer kesz tõ ként. Amel lett, hogy Ammende meg le beg -
tet te a kö vet elõtt Jakabffy szer kesz tõi meg bí za tá sá nak le he tõ sé gét, azon nal
kö zöl te, hogy a lap szi go rú an csak a Kong resszus iro dá já nak szék he lyén je -
len het meg. Ez zel azon ban, te kint ve a je len tõs föld raj zi tá vol sá got, az
ak tív er dé lyi po li ti kust lé nye gé ben au to ma ti ku san ki zár ta az esé lye sek
kö zül.

A bal ti ál la mok né met ki sebb sé ge i nek már ci u si re gi o ná lis ülé se után,
me lyet Schiemann ve ze tett, nyil ván va ló vá vált, hogy az ál lan dó iro da
kér dé sé ben a né me tek, a szû kös anya gi hely zet re hi vat koz va, ma xi mum
ad dig haj lan dók el men ni, hogy ab ban leg fel jebb egy „össze kö tõ tiszt vi -
se lõ” és egy ki se gí tõ sze mély dol goz zék.10 Az önál ló új ság ról pe dig sem -
mi lyen dön tést nem hoz tak. Ez egy ér tel mû vé tet te, hogy a szer ve ze ti kér -
dé sek rõl s a saj tó te vé keny ség rõl las san for má ló dó né met el kép ze lés nem
egye zik meg a ma gyar tö rek vé sek kel. Utób bi ak ugyan is szi lárd szer ve ze -
ti ke re te ket akar tak, jól mû kö dõ köz pon ti iro dá val s egy le he tõ leg ma gyar 
irá nyí tás alatt meg je le nõ fo lyó irat tal.11 Ezek után egy ál ta lán nem meg le põ,
hogy a két kü lön bö zõ ál lás pont már az 1926-os kon fe ren ci án szem be ke -
rült egymással.

A Genf ben meg je lent né met ve ze tõk ál lás pont ját rend kí vül pon to san,
mel lé be szé lés nél kül fog lal ta össze Junghann, aki meg fi gye lõ ként ab ban
az év ben is részt vett az ülé se ken: „A né met cso port tel jes egyet ér tés ben
azt az ál lás pon tot kép vi se li, hogy az eu ró pai ki sebb sé gek szi lárd szer ve -
ze te nem kí vá na tos. Az okok ra itt nem kell rész le te i ben ki tér ni. Akár -
mennyi re is úgy gon dol ják, hogy a Nem ze ti sé gi Kong resszust a jö võ ben
is fel kell esz köz ként hasz nál ni, at tól tar ta nak, hogy egy ál lan dó szer ve -
zet, mely nek ál lan dó fel ada to kat kell maga elé ki tûz nie, olyan ne héz sé ge -
ket okoz hat, me lyek a szét esés hez kell, hogy ve zes se nek.”12

A szer ve zõ bi zott ság vé gül ab ban ál la po dott meg, hogy 1. az El nök ség
meg bíz za Ammendét a tit ká ri te en dõk el lá tá sá val, és hogy 2. Ammende
idõ rõl idõ re kiad egy egy sze rû bul le tint a részt ve võk szá má ra, az El nök -
ség uta sí tá sai alap ján, mely bul le tin a Kong resszus vissz hang ját, egyes
új ság cik ke ket, il let ve a moz ga lom szá má ra fon tos do ku men tu mo kat is -
mer te ti.13 Eh hez ké pest a bi zott ság ma gyar elõ adó ja be szá mo ló já ban né -
mi leg át ér tel mez te az elõ zõ leg el fo ga dott irány el ve ket: „Csak ab ban volt
vita kö zöt tünk, hogy egy ál lan dó szer ve ze tet hoz zunk-e lét re, mint ami -
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lyen az In ter par la men tá ris Unió és a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja, vagy
át me ne ti leg egy kong resszu si kö zös sé get al kos sunk. Több fon tos ok mi -
att, me lyek re itt nem aka rok ki tér ni, arra az ered mény re ju tot tunk, hogy
ma még nem le het sé ges egy ál lan dó szer ve zet lét re ho zá sa, ha bár sze mé -
lyes vé le mé nyem sze rint en nek kel le ne len nie moz gal munk leg fon to sabb 
cél já nak.”14 A lap kér dé sé rõl pe dig a kö vet ke zõ ket mond ta: „A ki sebb sé -
gi moz ga lom nak sür gõ sen szük sé ge van egy fo lyó irat ra, me lyen ke resz -
tül tá jé koz tat hat ja tö rek vé se i rõl a köz vé le ményt.”15 Ez az in terp re tá ció
azon ban csúsz ta tás volt, amit úgy is le he tett ér tel mez ni, hogy a Kong -
resszus meg tet te az elsõ lé pést az ál lan dó Tit kár ság és az ál lan dó fo lyó irat 
felé. Junghann ugyan biz tos volt ben ne, hogy a ma gya rok nak a jövõ év -
ben sem si ke rül majd el kép ze lé se i ket ke resz tül vin ni, de tar tott tõle, hogy
tö rek vé sük né met szem pont ból ked ve zõt len fo lya ma to kat in dít hat be.16

A Tit kár ság a kö vet ke zõ év ben kezd te meg mû kö dé sét. A bé csi köz -
pont meg nyi tá sa azon ban nem ment zök ke nõ men te sen. Már 1926 no -
vem be ré ben át kel lett vol na ugyan is adni, feb ru ár ban azon ban még min -
dig csak a se géd erõ, Becker tit kár tar tóz ko dott a volt csá szár vá ros ban.
Flachbarth a Vá laszt mány feb ru á ri ülé sén a kés le ke dést szá mon is kér te
Ammendén.17 Azt is a fõ tit kár fe jé re ol vas ta, hogy ka cér kod ni mert az zal
a gon do lat tal, hogy el fo gad egy, a bé csi cse hek ál tal fel aján lott he lyi sé get
az iro da szá má ra. Ezt a ma gyar kül dött tel jes ség gel el fo gad ha tat lan nak
tar tot ta. Az zal ér velt, hogy eb ben az eset ben „az a lát szat ke let kez het ne”,
hogy a fõ tit kár a cse hek be fo lyá sa alá ke rült. Va ló já ban Flachbarth biz to -
san nem a lát szat tól tar tott, ha nem sok kal in kább at tól, hogy Ammende
így sok kal in kább kény te len len ne fi gye lem be ven ni a cseh ki sebb ség s
raj ta ke resz tül Cseh szlo vá kia ér de ke it te vé keny sé ge köz ben. Az iro da vé -
gül 1927. áp ri lis 1-jén bé relt he lyi ség ben kezd te meg mû kö dé sét, sze -
mély ze tét pe dig a fõ tit ká ron kí vül egy se géd erõ és egy gép író nõ al kot ta.18

A bul le tin elsõ szá ma már 1926 no vem be ré ben meg je lent Mitteilungen
der Geschäftsführung cím alatt. A kez det ben csak szûk kör ben ter jesz tett
lap be szá molt az új pe tí ci ók ról, a Kong resszus ülé se i rõl, az egyes ál la -
mok ban ér vé nyes tör vé nyi sza bá lyo zás ról, s utalt a ki sebb sé gi kér dés ben
meg je lent fon to sabb pub li ká ci ók ra is. 1930-ban adta át he lyét az azu tán
még hat évig meg je le nõ Pressewochenschau zur Nationalitätenfrage, il -
let ve 1932-tõl Europäische Nationalitätenkorrespondenz címû, ek kor
már tel je sen egy ér tel mû en né met ér de kek sze rint szer kesz tett lap nak.19

Az új sá got kez det ben Ammende szer kesz tet te, a har min cas évek ele jén
azon ban új ság író test vé re, Erich is be kap cso ló dott a munkába.
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A szer ve zet és az önál ló lap kér dé sé ben a má so dik kong resszus után
ki ala kult hely zet va ló já ban komp ro misszum nak te kint he tõ, amellyel, leg -
alább is idõ le ge sen, mind a ma gyar, mind pe dig a né met fél elé ge dett le he -
tett. A né me tek az 1926 után ki ala kult szer ve ze tet lé nye gé ben egy nem
fo lya ma to san mû kö dõ moz ga lom nak te kin tet ték, mely nek szer vei a Tit -
kár ság ki vé te lé vel csak al kal man ként ül tek össze. Az ál lan dó iro dá ban
dol go zó, amúgy is mi ni má lis lét szám mal mû kö dõ Tit kár ság hi va ta los
fel ada ti közé pe dig „mind össze” az elõ ké szí tõ és a zsur na lisz ti kai lé pé -
sek tar toz tak.20 Nem vé let len, hogy a meg fi gye lõ ként részt vevõ Max
Hildebert Boehm az 1928-as kong resszus után elé ge det ten ál la pí tot ta
meg, hogy „nagy já ban és egé szé ben si ke rült meg õriz ni a szer ve zet le be gõ
ál la po tát”.21 Rá adá sul a Kong resszus hi va ta los or gá nu ma a né met, s a szer -
ve zet jö võ jé ért amúgy is ag gó dó, te hát szük ség kép pen óva tos Ammende
el len õr zé se alá ke rült, s ez zel si ke rült el ke rül ni, hogy „a bul le tin a ki sebb -
sé gek egyes cso port jai szá má ra egy ügye sen al kal ma zott tak ti ka mel lett
azt a le he tõ sé get kí nál ja, hogy egy ilyen jel le gû fo lyó irat se gít sé gé vel
pro pa gan disz ti kus cél ja ik szá má ra szé les plat for mot te remt se nek.”22

Ma gyar szem pont ból vi szont min den kép pen po zi tív fej le mény ként ér -
té kel ték, hogy az ál lan dó szék hellyel ren del ke zõ Tit kár ság egy ál ta lán lét -
re jött, rá adá sul Ammendével az élén, aki a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um -
mal jó kap cso la tot tar tott fenn. Igaz ugyan, hogy csak há rom sze mély
dol go zott a bé csi hi va tal ban, de ez nem je len tet te au to ma ti ku san azt,
hogy a Tit kár ság a jö võ ben ne len ne to vább fej leszt he tõ. Ma gyar rész rõl a
bé csi köz pont mun ká já tól so kat re mél tek, s el sõ sor ban nem az al kal ma -
zot tak szá má ra kon cent rál tak, ha nem a mun ka ha té kony sá gá ra. A vá -
laszt mánnyal kap cso la tos Jungerth-javaslat ugyan csak rész ben va ló sult
meg, mi vel a szerv élén álló el nö köt vé gül is nem ro tá ci ó val vá lasz tot ták,
ha nem el fo gad ták, hogy for ma sze rint Wilfan le gyen a Kong resszus min -
den ko ri elsõ em be re. Ez a fej le mény azon ban nem je len tett kü lö nö sebb
prob lé mát, mi vel a Vá laszt mány össze té te le ál lan dó lett, ami biz to sí tot ta,
hogy a ma gyar cso port ne ma rad jon ben ne kép vi se let nél kül, s be le egye -
zé se hi á nyá ban sem mi lyen lé nye gi kér dés ben ne szü let hes sen dön tés.
Ami pe dig az új sá got il le ti, igaz ugyan, hogy nem egy har cos pro pa gan -
da ak ci ók ra fel hasz nál ha tó, ma gyar szer kesz tés alá ke rü lõ or gá num ról
dön tött a Kong resszus, de az új hely zet min den kép pen elõ re lé pés nek volt
te kint he tõ. A sem mi nél min den kép pen több volt, hogy az új ki ad vány a
Nép szö vet ség be fo lyá sos funk ci o ná ri u sa i hoz és az ülé se ken részt vevõ
po li ti ku sok egy ré szé hez is el ju tott. Rá adá sul az ENNSZ még ugyan eb -
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ben az év ben – tit kos né met kül ügy mi nisz té ri u mi tá mo ga tás sal – be in dí -
tot ta sa ját fo lyó ira tát, mely nek szer kesz té sé ben a bul le tin re ér vé nyes
meg szo rí tá sok ter mé sze te sen nem vol tak ér vé nye sek. A fo lyó irat az
egyes eu ró pai ki sebb sé gek hely ze té rõl is rend sze re sen be szá molt, s ma -
gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok is pub li kál tak ben ne.23

Az észt or szá gi ma gyar kö vet ál tal még 1925. vé gén ja va solt jogi ta -
nács adás sal fog lal ko zó szerv elõ ké szí té se azon ban már el gon do lá sá nak
pil la na tá ban meg fe nek lett. Schiemann ugyan is még ugyan azon év de -
cem be ré nek vé gén a kér dés ben úgy fog lalt ál lást, hogy an nak meg va ló sí -
tá sa nem ége tõ en fon tos.24 A fel ve tés ide ig le ne sen le is ke rült a na pi rend -
rõl. Leg kö ze lebb az 1928-as kong resszu son ke rült is mét te rí ték re, igaz,
csak egy be je len tés ere jé ig, ami kor Hasselblatt egy Eu ró pai Nem ze ti sé gi
Jogi Tár sa ság meg ala pí tá sá nak elõ ké szí tõ mun ká la ta i ról szá molt be.25 Az 
észt or szá gi né met po li ti kus már az elõ zõ év au gusz tu sá ban el ké szí tett ez -
zel kap cso lat ban egy ter ve ze tet.26 Hasselblatt nem tar tot ta kí vá na tos nak,
hogy a Tit kár ság ke re te in be lül al kal maz za nak ma ga san kép zett, a ki -
sebb sé gek hely ze té vel is tö ké le te sen tisz tá ban lévõ szak ér tõ ket.27 Egy -
részt azért, mert az anya gi hát tér meg te rem té sét re mény te len fel adat nak
lát ta, más részt pe dig azért, mert egy önál ló, te hát a Kong resszus tól for -
ma i lag is füg get len szer ve zet ala pí tá sá val el ke rül he tõ nek tar tot ta, hogy
a Kong resszus lé tét koc ká ra te gyék a konk rét kér dé sek ben való ál lás fog -
la lás ok kal. A tár sa ság azon ban csak elképzelés maradt.

A kér dés leg kö ze lebb 1932-ben ke rült na pi rend re, ami kor Zamutali,
ro má ni ai orosz kép vi se lõ 1930-as in dít vá nyá nak meg va ló sí tá sa ként a
Vá laszt mány a nem ze ti ki sebb sé gek pa na sza i nak fe lül vizs gá lat ára egy
Genf ben mû kö dõ tes tü let meg ala pí tá sá ra tett ja vas la tot.28 En nek el nö ké -
vé a ka ta lán Juan Estelrichet, al el nö kök ké pe dig az év egy ré szé ben
amúgy is Genf ben tar tóz ko dó Kurt Graebét, il let ve Ba logh Arthurt vá -
lasz tot ták.29 Az el kép ze lés azon ban zá tony ra fu tott, mi vel a meg vá lasz tott 
ki sebb sé gi ve ze tõk nem je len tek meg az ülé se ken, a ki sebb sé gek pe dig
nem jut tat ták el pe tí ci ó i kat a va ló já ban csak vir tu á lis tes tü let nek.30 Egy jogi 
kér dé sek kel (is) fog lal ko zó szerv lét re ho zá sá t utol já ra 1934–35-ben kí sé -
rel ték meg, im már erõ sen meg vál to zott kö rül mé nyek kö zött, Jakabffy
Elem ér ja vas la tá ra.31 Azon ban ez a pró bál ko zás sem vál tot ta be tel je sen a
hoz zá fû zött re mé nye ket.

Bár a szer ve ze ti ke re tek, el te kint ve az idõ rõl idõ re fel ve tõ dõ jogi
ügyek kel fog lal ko zó tes tü let kér dé sé tõl, 1926–27 után meg szi lár dul tak, a 
ma gyar ki sebb sé gek, há tuk mö gött az il le té kes ma gyar kor mány szer vek -
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kel, nem tet tek le vég leg ar ról, hogy a ma gyar po zí ci ó kat bi zo nyos tiszt -
sé gek ki har co lá sá val to vább erõ sít sék a szer ve zet ben. Jó pél da erre az
1929-ban meg ala kult Eu ró pa Ki sebb sé gi Új ság írók Szö vet sé ge. A szö -
vet ség hi va ta lo san nem volt a Kong resszus szer ve, tag jai an nak új ság író
kül döt tei kö zül ke rül tek ki. Elõ ké szí tõ bi zott sá ga az 1928-as kon fe ren cia
alatt tar tot ta ala ku ló ülé se it az olasz or szá gi szlo vén Engelbert Besednjak
ve ze té sé vel. 1929. feb ru ár 1-jén Khuen-Héderváry arra uta sí tot ta a Vá -
laszt mány bé csi ülé sé re uta zó Su lyo kot, hogy igye kez zék meg aka dá lyoz -
ni, hogy Besednjak ke rül jön az új szer ve zet élé re.32 A mi nisz ter ál lan dó
he lyet te se a szlo vén po li ti kus sal szem ben azt hoz ta fel, hogy meg vá lasz -
tá sá val már a má so dik olasz or szá gi szlo vén ke rül ne fon tos po zí ci ó ba,
ami a szer ve zet nek olasz el le nes élt ad hat na, s ez a ma gyar kül po li ti kai vo -
nal ve ze tés szem pont já ból nem kí vá na tos fej le mény len ne. Nem tud ni,
hogy Khuen-Hédervárynak va ló ban ez volt-e a leg fõbb ki fo gá sa a po li ti -
kus sal szem ben, vagy egy sze rû en csak a ma gya rok po zí ci ó it akar ta Su -
lyok hely zet be ho zá sá val erõ sí te ni. Ammende min den eset re így ér té kel te
a Besednjak el gán cso lá sá ra tett kí sér le tet.33 Bu da pest re való vissza ér ke -
zé se után Su lyok azt je len tet te Khuen-Hédervárynak, hogy a terv si ke -
rült: a saj tó ügyek irá nyí tá sá ra egy há rom ta gú di rek tó ri u mot ne vez tek ki,
mely ben raj ta kí vül Uexküll és a bé csi cseh Drnát ka pott he lyet.34 A Szö -
vet ség ké sõb bi te vé keny sé gé rõl nem so kat tu dunk, az azon ban bi zo nyos,
hogy élé re még is csak Besednjak ke rült. Je len tõs te vé keny sé get nem fej -
tett ki, s úgy tû nik, hogy a Kong resszus ke re te in kí vül va ló já ban nem is
lé te zett, s ere jé bõl mind össze a kon fe ren ci ák alat ti, il let ve utá ni meg be -
szé lé sek re fu tot ta.

A má sik ma gyar tö rek vés arra irá nyult, hogy a Tit kár sá gon egy ma -
gyar ki sebb sé gi se géd erõt (tit kárt) al kal maz za nak. Jakabffy 1934-ben
Prokopy Im rét, majd Szüllõ a kér dés 1937-es is mé telt fel me rü lé se kor
Kö vér Gusz tá vot tar tot ta vol na erre a fel adat ra leg al kal ma sabb nak.35

Bár a té má ban foly tak egyez te té sek a szer ve zet ve ze tõ sé gé ben, fõ leg
Jakabffy ja vas la tá ról, a Tit kár ság sze mé lyi ál lo má nyát vé gül egyik eset -
ben sem bõ ví tet ték ki.36

Az 1925 és 1932 kö zöt ti idõ szak ban a ma gyar részt ve võk és a Kong -
resszus ve ze tõ sé ge kö zött nem ala kult ki ko moly, sza kí tás sal fe nye ge tõ
fe szült ség, an nak el le né re sem, hogy a ma gyar tö rek vé sek csak rész ben
va ló sul tak meg. A meg szi lár dult ke re tek ugyan is még egy ide ig él tet ték
azt a re ményt, hogy a Kong resszus egy szer majd a „ma gyar tö rek vé sek -
nek” meg fe le lõbb nem zet kö zi mun kát vé gez. Nem vé let len, hogy a ma gyar 
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kép vi se lõk csak ak kor kezd ték el a ha té kony ság kér dé sét ko mo lyab ban fe -
sze get ni, mi u tán a kez de ti il lú zi ók kal le szá mol va arra a meg ál la pí tás ra ju -
tot tak, hogy „ér de ke ik” kép vi se le té nek ha té kony sá gán évek múl tá val
sem si ke rült sem mit ja ví ta ni.

6.1.2 Nem zet kö zi ak ció a pa nasz el já rás re form ja ér de ké ben

Jungerth 1927. ja nu ár 18-i kel te zé sû, Ammendével foly ta tott be szél ge té -
sé rõl ké szült fel jegy zé sé ben össze fog lal ta a Kong resszus ma gyar szem -
pont ból kí vá na tos vég cél ját: „az eu ró pai béke biz to sí tá sá nak és a né pek
lel ki le sze re lé sé nek elsõ és leg fon to sabb fel té te le a ki sebb sé gi kér dés
meg ol dá sa. A kong resszus fõ fel ada ta len ne ezt az esz mét szug ge rál ni a
nagy kö zön ség re és en nek út ján majd a kor má nyok ra. A vég cél az len ne,
hogy a ki sebb sé gi kong resszus prog ram ja a kor má nyok és a Nép szö vet -
ség prog ram já ba szí vód jék fel. Ha ez si ke rül, ak kor el ér ke zett a vég re haj -
tás ide je. Ez két fé le kép pen kell, hogy tör tén jék: 1./ ha tár ki iga zí tás sal,
ahol ki sebb ség köz vet le nül ki lett sza kít va az anya nem zet bõl és 2./ au to -
nó mi á val, ahol el kü lö nít ve él a ki sebb ség az anya nem zet tõl. Ha a ki sebb -
sé gi moz ga lom a meg in dult fej lõ dé si fo lya mat ban nor má lis prog resszi vi -
tás sal ha lad elõ re, sze rin tem leg ké sõbb 10-12 év múl va el kell ér nie a
fen ti célt.”37 Ez azon ban csak a vég cél le he tett, a szer ve zet nek vi szont ad -
dig is volt né hány ez zel szo ro san össze füg gõ fel ada ta: a nem zet kö zi ki -
sebb ség vé de lem ha té kony sá gá nak szá mon ké ré se, va la mint a nép szö vet -
sé gi re for mok ügyének napirenden tartása.

Az ál la mi szu ve re ni tást axi ó ma ként ke ze lõ, s a tag ál lam ok köz ti mi ni -
má lis kon szen zust meg cél zó Nép szö vet ség el le né ben ez a fel adat egy ál -
ta lán nem tûnt könnyû nek. A fõ tit kár ez zel ter mé sze te sen tisz tá ban volt,
ezért ak ci ó já nak ki in du ló pont ja ként a Kong resszus és a ki sebb sé gi kér -
dés sel is fog lal ko zó nem zet kö zi szer ve ze tek ja vas la ta i nak össze han go lá -
sá val olyan kö zös plat for mot kí vánt lét re hoz ni, amely re a nem zet kö zi
köz vé le mény és az ál la mok kül po li ti ku sai elõtt is bár mi kor hi vat koz ha -
tott. Tö rek vé sé ben tá masz kod ha tott azok ra a kong resszu si ta gok ra, akik
egyi de jû leg va la mely más szer ve zet ben is kép vi sel ték ki sebb sé gü ket.
Szer ve ze ti fel épí té sé nél fog va az ilyen jel le gû együtt mû kö dés ki ala kí tá -
sá ra a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja tûnt leg in kább al kal mas nak, aho vá a
ki sebb sé gi kö zös sé gek is tel jes jogú tag szer ve ze te ket de le gál hat tak, kö -
vet ke zés kép pen te hát an nak ál lan dó ki sebb sé gi bi zott sá gá ban ha té ko -
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nyab ban lép het tek fel a re form szük sé ges sé gét kö ve te lõ ha tá ro za tok
elfogadtatása érdekében.

Az össze fo gás, il let ve az egy más mel lett ha la dás gon do la ta azon ban
ön ma gá ban véve vaj mi ke vés re mény re jo go sít ha tott fel, amennyi ben az
csu pán a ki sebb ség vé del mi hi á nyos sá gok fel szá mo lá sá nak sür ge tõ er köl -
csi igé nyé re tá masz kod ha tott. Ammende azon ban Né met or szág 1926-os
ta nács tag sá gá tól azt re mél te, hogy az elsõ vi lág há bo rú ban le gyõ zött ál -
lam, vissza nyer ve be fo lyá sát a kon ti nen sen, elõbb-utóbb nem zet kö zi po -
li ti kai hát te ret biz to sít e tö rek vés nek, s idõ vel kez de mé nye zõn lép fel
Genf ben a nem zet kö zi ki sebb ség vé de lem re form ja ér de ké ben. Eb ben
azon ban, leg alább is 1928 de cem be ré ig, tel jes mér ték ben csa lat koz nia
kel lett, mi vel a né met kül ügy mi nisz té ri um cél ki tû zé se i ben a né met ki -
sebb sé gek kér dé se alá ren delt sze re pet ját szott a gaz da sá gi, te rü le ti és ka -
to nai szu ve re ni tás vissza szer zé sé nek prog ram já hoz ké pest. Min den va ló -
szí nû ség sze rint en nek fel is me ré se kész tet te a ber li ni vi szo nyo kat jól
is me rõ Ammendét arra, hogy 1927-ben már el sõ sor ban a sem le ges ál la -
mok ve ze tõ po li ti ku sa i nak meg nye ré sé re kon cent rál jon.

A fõ tit kár 1927 áp ri li sá ban ar ról tá jé koz tat ta a ma gyar mi nisz ter el nö -
köt, hogy meg pró bál a nem zet kö zi ki sebb ség vé de lem kér dé sé vel is fog -
lal ko zó szer ve ze tek ak tív rész vé te lé vel egy egyez te tett me mo ran du mot
tetõ alá hoz ni.38 El kép ze lé se sze rint a me mo ran du mot egy sem le ges ál lam 
va la me lyik nagy te kin té lyû po li ti ku sa ter jeszt het te vol na a Nép szö vet ség
plé nu ma elé ab ból a cél ból, hogy az en nek ha tá sá ra egy bi zott sá got ki -
küld ve meg hall gas sa a ki sebb sé gek kép vi se lõ it a szük sé ges nek tar tott re -
for mok ról. Beth len jó nak tar tot ta az öt le tet. Rö vi de sen ki de rült azon ban,
hogy a ki sze melt sváj ci po li ti kus, a Kong resszus nak egyéb ként meg le he -
tõ sen so kat se gí tõ Giuseppe Motta nem vál lal ko zik a fel adat ra.39 Rá adá -
sul a meg ne ve zett szer ve ze tek ve ze tõ sé ge kö zött sem jött lét re a szük sé -
ges elvi meg ál la po dás. A Kong resszus cél ki tû zé se i hez még leg in kább
kö zel álló Unió is csak 1929-re egyez tet te ál lás pont ját Ammende szer ve ze -
té vel. A Nem zet kö zi Jogi Tár sa ság (International Law Association) és az
In ter par la men tá ris Unió ha tá ro za tai pe dig a ké sõb bi ek ben sem har mo ni -
zál tak tel je sen a Kong resszus cél ki tû zé se i vel. Ez a terv te hát kút ba esett.

Az 1927-es év így nem vál tot ta be a hoz zá fû zött re mé nye ket. En nek
el le né re tör tént va la mi, ami még is csak re ménnyel töl töt te el a ve ze tõ sé -
get. Raoul Dandurand, Ka na da kül ügy mi nisz te re ta nács tag gá vá lasz tá sa
al kal má val tar tott be szé dét a ki sebb ség vé de lem kér dé sé nek szen tel te.40

Bár en nek ek kor még nem volt konk rét po li ti kai ho za dé ka, az ese mény
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az zal ke cseg te tett, hogy a re form kér dé se nem ke rült le egy szer s min den -
kor ra a Nép szö vet ség na pi rend jé rõl. Vár ha tó volt, hogy a nem zet kö zi
szer ve ze ten be lül a kö vet ke zõ évek ben fel erõ söd nek a vál to zás ki kény sze -
rí té sét cél zó törekvések.

Ammende szín fa lak mö göt ti tár gya lá sai és meg be szé lé sei et tõl kezd ve 
egy, a Ta nács mel lett lét re ho zan dó ál lan dó ki sebb sé gi bi zott ság élet re hí -
vá sá ra kon cent rál tak. Az 1927-ben meg kez dett, az elsõ kör ben zá tony ra
fu tott ak ci ó ját et tõl kezd ve két irány ban foly tat ta: egy részt a Nép szö vet -
sé gi Li gák Uni ó já nak ve ze tõ sé gét, más részt a sem le ges ál la mok vé le mény -
for má ló sze mé lyi sé ge it, lap ja it és po li ti ku sa it cé loz ta meg. Utób bi ban az
Uni ó val ápolt kap cso la tai is se gít sé gé re vol tak, hi szen a tag szer ve ze tek
meg hí vá sa több ször is le he tõ sé get kí nált szá má ra, hogy fel vi lá go sí tó elõ -
adá so kat tart son, s egyút tal a ki sebb sé gek ügyé nek ér de ké ben re mé nyek -
re jo go sí tó po li ti ku sok kal sze mé lye sen ta lál koz zék. A fej le mé nyek rõl
Ammende nem mu lasz tot ta el tá jé koz tat ni a ma gyar kül ügy mi nisz té ri u -
mot sem.

A fõ tit kár te hát igye ke zett kap cso la ti há ló ját a sem le ges ál la mok po li -
ti ku sa i val bõ ví te ni. Ezért 1928 ja nu ár já ban Kop pen há gá ba uta zott, ahol
be szélt az or szág kül ügy mi nisz te ré vel, va la mint né hány mér ték adó sze -
mé lyi sé gé vel is az zal a nem tit kolt szán dék kal, hogy rá bír ja õket arra,
hogy a jö võ ben ak tí vab ban kap cso lód ja nak be a nem ze ti sé gi prob lé mák
meg tár gya lá sá ba a Nép szö vet ség ben és nem zet kö zi szer ve ze tek ben.41

1928 nya rán pe dig a hol land kül ügy mi nisz ter, Beelaerts van Blokland fo -
gad ta nem hi va ta los meg be szé lé sen a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak jú -
li us 2–7-én tar tott há gai kon fe ren ci á ja alatt.42 Ter mé sze te sen na i vi tás len -
ne ezek nek és a ké sõb bi ta lál ko zók nak túl zott je len tõ sé get tu laj do ní ta ni,
ah hoz azon ban fel te he tõ en hoz zá já rul tak, hogy a sem le ges ál la mok ér zé -
keny sé ge a téma iránt va ló ban fel erõ sö dött, még ha ez a hoz zá já ru lás nem 
le het túl zot tan nagy mér té kû, és csak egy volt a sok ha tás kö zött. Az Unió
há gai kon fe ren ci á ja egyéb ként két szem pont ból is fon tos volt a Kong -
resszus szá má ra. A köz gyû lés ugyan is ha tá ro zat ban kö ve tel te a Nép szö -
vet ség tõl egy, a Ta nács mel lett mû kö dõ állandó bi zott ság fel ál lí tá sát, s üd -
vöz lõ be széd ében a hol land kül ügy mi nisz ter is ál lást fog lalt a garanciaeljárás
tö ké le te sí té sé nek szük sé ges sé ge mel lett. En nek va ló di je len tõ sé ge csak két
hónap múl va, szep tem ber ben, a Nép szö vet ség Köz gyû lé sén mu tat ko zott
meg, ami kor a mi nisz ter fel szó la lá sá ban hi va ta lo san is ja vas la tot tett egy
ál lan dó bi zott ság lét re ho zá sá ra. A ha tást fo koz ta, hogy a sváj ci Motta, il -
let ve Seipel, az oszt rák kan cel lár is fel ve tet te a pe tí ci ós el já rás ja ví tá sá -
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nak kér dé sét, igaz, a konk ré tu mok mel lõ zé sé vel. Ek kor még azon ban a
kér dés rõl a ki sebb sé gi kér dé sek kel fog lal ko zó VI. Bi zott ság ban egyik ál -
lam sem kez de mé nye zett vi tát.

A Kong resszus 1928-as ren dez vé nye (au gusz tus 29–31.) igye ke zett
tõle tel he tõ en hoz zá já rul ni ah hoz, hogy a Nép szö vet ség garanciaeljárásának
mû kö dé sét mind na gyobb kör ben te kint sék elég te len nek, s a hi á nyos sá -
go kat az eu ró pai béke tar tós sá gát ve szé lyez te tõ prob lé má nak lás sák.
Ammende au gusz tus 8-án, te hát már a Nép szö vet sé gi Li gák há gai kong -
resszu sa után, a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um be le egye zé sét kér te az ál -
lan dó bi zott ság kér dé sé nek pro pa gá lá sá hoz. A vá lasz ról nem ma radt
ugyan fel jegy zés, de egy részt a Kong resszus le fo lyá sa, más részt a ma -
gyar kül po li ti ka ér de kelt sé ge egy ér tel mû en arra utal, hogy a fõ tit kár kez -
de mé nye zé sé vel a Dísz té ren ab szo lút egyet ér tet tek. A kon fe ren cia en nek 
szel le mé ben rend kí vül kri ti kus han got ütött meg a Nép szö vet ség gel szem -
ben, s a re form ér de ké ben te vé keny ke dõ nem zet kö zi szer ve ze te ket to váb -
bi együtt mû kö dé sé rõl biz to sí tot ta.

Dön tõ fon tos sá gú volt azon ban, hogy a jö võ ben a Nép szö vet ség kü -
lön bö zõ fó ru ma in az ad dig meg le he tõs vissza fo gott sá got ta nú sí tó Né -
met or szág mi ként re a gál az újon nan ki ala kult hely zet re.43 A Köz gyû lé sén 
ta nú sí tott né met ma ga tar tást vizs gál va a Reichstag kül ügyi bi zott sá ga ok -
tó ber 4-én lé nye gé ben meg rót ta a kor mányt, s egyút tal fel szó lí tot ta, hogy
lép jen fel a Nép szö vet ség ben azért, hogy a ki sebb ség vé de lem kér dé se a
jö võ ben na gyobb fi gyel met kap jon.44 Ez a lé pés több vek tor ere dõ je volt:
sze re pet ját szott ben ne ter mé sze te sen a né met ki sebb sé gek fo ko zó dó elé -
ge det len sé ge, a tü rel met len né met köz vé le mény nyo má sa, va la mint a
stresemanni külpolitikát többé-kevésbé folyamatosan egyensúlyozásra
kényszerítõ nehéz belpolitikai helyzet is.

A né met kül ügy mi nisz té ri um te hát gõz erõ vel lá tott neki a de cem be ri,
Stresemann lá ba do zá sa mi att Lugánóba ki he lye zett ta nács ülés elõ ké szí -
té sé nek.45 A mi nisz té ri um a ki sebb sé gi kér dés ben vissza fo gott sá got ja va -
solt mi nisz te ré nek.46 Nem tar tot ta ta ná csos nak konk rét re form ja vas la tok
fel ve té sét, de fel hív ta a fi gyel mét arra, hogy ha egy má sik ta nács tag hoz -
ná szó ba a re form kér dé sét, ak kor cél sze rû len ne mel lé áll nia. Az ap pa rá -
tus eb ben az eset ben egy, a re form le he tõ sé gét min den ol dal ról meg vizs -
gá ló szak ér tõi bi zott ság lét re ho zá sát még vál lal ha tó, nem túl sá go san
ra di ká lis ja vas lat nak tar tot ta. A né met el kép ze lés Ammende ál lás pont ja
szem pont já ból is rend kí vül ér de kes nek te kint he tõ. A fõ tit kár ugyan is ok -
tó ber 29-én kelt le ve lé ben már ar ról szá molt be Beth len nek, hogy a jö võ -
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ben az ál lan dó bi zott ság kö ve te lé se he lyett egy ide ig le nes szak ér tõi bi -
zott ság kö ve te lé sét tû nik cél sze rûbb nek a Kong resszus zász la já ra tûz ni.47

In dok lá sá ban a Nép szö vet ség Tit kár sá gá nak mun ka tár sa i ra hi vat ko -
zott, akik sze rint en nek meg va ló sí tá sa könnyeb ben ke resz tül vi he tõ len -
ne, mint a be be to no zott, Ta nács mel lé ren delt ál lan dó bi zott ság szé les
körû el fo gad ta tá sa. A meg ál la pí tás két ség kí vül igaz volt, fel ve tõ dik azon -
ban a kér dés, hogy a ja vas lat va ló ban a Tit kár ság tól szár ma zott-e, vagy a
fõ tit kár kö ve te lé se it egy sze rû en hoz zá iga zí tot ta a né met kül ügy mi nisz té -
ri um stra té gi á já hoz. Per sze nem el kép zel he tet len, hogy tény leg ka pott ha -
son ló ta ná csot va la me lyik tit kár sá gi al kal ma zot tól, de szin te biz tos, hogy
az új tak ti ka ki dol go zá sá nál el sõ sor ban az Auswärtiges Amt el kép ze lé -
se it tar tot ta szem elõtt.

Nem tud ni, hogy Beth len nek sze mély sze rint mi volt er rõl a vál tás ról a
vé le mé nye, de na gyon va ló szí nû, hogy nem tu laj do ní tott neki kü lö nö -
sebb je len tõ sé get. A ja vas lat ugyan is tény leg éssze rû volt, hi szen az ál lan -
dó bi zott ság gon do la ta nem csak az el len ér de kelt ál la mok ban kon dít hat ta
meg a vész ha ran got, ha nem ma gá ban a Tit kár ság ki sebb sé gi szek ci ó já ban 
is, amely an nak lét re jöt te ese tén el ve szít het te vol na mun ká ja és be fo lyá sa
je len tõs ré szét.48 Rá adá sul egy ilyen jel le gû szak bi zott ság lét re jöt te már
ön ma gá ban véve is óri á si elõ re lé pést je len tett vol na az elõ zõ évek nép -
szö vet sé gi po li ti ká já hoz ké pest. Ammende ké sõb bi, kri ti kai meg jegy zés
nél kül ha gyott be szá mo lói, me lyek ben a szak ér tõi bi zott ság szük sé ges sé -
ge mel lett ér velt, arra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy Beth len és a kül ügy -
mi nisz té ri um mun ka tár sai is el fo gad ták a fõ tit kár „tak ti kai meg fon to lá -
sok ból” meg vál toz ta tott javaslatát.

A de cem be ri ta nács ülé sen Dandurand be je len tet te, hogy kor má nya a
kö vet ke zõ, 1929. már ci u si ta nács ülés al kal má val ja va sol ni fog ja a pa -
nasz el já rás rész le tes meg vi ta tá sát.49 Töb bek közt ez a fej le mény is hoz zá -
já rult ah hoz, hogy Zaleski len gyel kül ügy mi nisz ter, a szín fa lak mö gött
Stresemannal kö tött gentleman’s agreementet fel rúg va szó ba hoz ta a fel -
sõ-szi lé zi ai né me tek kér dé sét, s ke mé nyen kri ti zál ta, va la mint il lo já lis -
nak ne vez te a ki sebb ség ve ze tõ it. Erre a né met kül ügy mi nisz ter a hí res
Faustschlagot kö ve tõ in du la tos vá lasz be szé dé ben csat la ko zott ka na dai
kol lé gá já hoz, be je lent ve, hogy az õ kor má nya is re form ja vas la tok kal áll
elõ a Tanács következõ ülésén.50

Ammende Lugano alatt is mét be le ve tet te ma gát a sem le ges ál la mok
ve ze tõ po li ti ku sai ro kon szenv ének meg szer zé sé ért foly ta tott harc ba. De -
cem ber 13-án ar ról tá jé koz tat ta a ma gyar kül ügy mi nisz ter ál lan dó he -
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lyet te sét, hogy a Vá laszt mány meg ha tal ma zá sá ra Wilfannal együtt a
Nép szö vet sé gi Li gák tag szer ve ze te i nek meg hí vá sá ra rö vi de sen Svájc ba,
Hol lan di á ba, Svéd or szág ba, Nor vé gi á ba és Dá ni á ba uta zik, hogy a „mér -
ték adó kö rök kel” fel ve gye a kap cso la tot, s a re form ér de ké ben ak tí vabb
fel lé pés re ösz tö kél je õket.51 A fõ tit kár de cem ber vé gén, ja nu ár ele jén
még egye dül uta zott Finn or szág ba, ahol a ma gyar kö vet sze rint nagy
vissz han got vál tott ki a meg je le né se.52 Wilfan pe dig feb ru ár ban egy
William Mar tin ál tal ve ze tett ren dez vé nyen tar tott elõ adást Genf ben, ahol 
a Nép szö vet ség funk ci o ná ri u sai és a saj tó kép vi se lõ elõtt sík ra szállt az
ál lan dó bi zott ság elõ kép ének te kin tett szak bi zott ság szük sé ges sé ge mel -
lett.53 Ez után együtt utaz tak el Hol lan di á ba és a skan di náv ál la mok ba.
A kör út meg kez dé se elõtt Ammende a kö vet ke zõ kép pen fog lal ta össze
uta zá suk cél ját Wilfannak írott le ve lé ben: „Ami pe dig há gai, kop pen há -
gai és stock hol mi tar tóz ko dá sun kat il le ti, vé le mé nyem sze rint a kö vet ke -
zõ ket kell szem elõtt tar ta nunk. Min de nek elõtt ar ról van szó, hogy
szisz te ma ti ku san és kon zek ven sen tö re ked nünk kell arra, hogy ot ta ni
fel lé pé sünk rõl a saj tó be szá mol jon. Sõt az a vé le mé nyem, hogy itt nem -
csak egy ak tu á lis, al kal mi, ha nem hosszabb táv la tú fel ada tunk van. Saj tó -
mun ka tár sa kat és más sze mé lyi sé ge ket kell meg ta lál nunk és meg is mer -
nünk, aki ket az tán köz pon tunk kül de mé nyek kel és saj tó jegy ze tek kel
lát hat el… Vé ge ze tül en ged je meg még a kö vet ke zõ meg jegy zé se ket: mi -
vel az Ön fel lé pé se eze ken a he lye ken nem ma gán sze mély ként, ha nem a
leg hi va ta lo sabb mi nõ sé gé ben, a Nem ze ti sé gi Kong resszus el nö ke ként
tör té nik, nem fér hoz zá két ség, hogy min den ki je len té sét és lé pé sét a leg -
rész le te seb ben kom men tál ják majd.”54 Er rõl az uta zás ról egyéb ként a fõ -
tit kár mind a né met, mind a ma gyar kül ügy mi nisz té ri u mot elõ ze te sen tá -
jé koz tat ta.55

Eköz ben ter mé sze te sen Dandurand-ot sem vesz tet te szem elõl, mi vel
fel tett szán dé ka volt, hogy meg nye ri õt a szak ér tõi bi zott ság öt le té nek.
A ja nu ár 16-án kelt, Khuen-Hédervárynak cím zett le ve lé ben ar ról szá -
molt be, hogy bi zal mi em be re két szer is be szélt Ka na da kül ügy mi nisz te -
ré vel Pá rizs ban.56 Kö rül be lül egy hó nap ra rá pe dig már ar ról tá jé koz tat ta
a né met kül ügy mi nisz té ri u mot, hogy le vél ben for dult Dandurand-hoz,
kér ve an nak Tanács-beli in ter ven ci ó ját a bi zott ság kér dé sé ben. Mind két
eset ben op ti mis tán nyi lat ko zott a „ka na dai kap cso lat hoz” fû zött re mé -
nye ket illetõen.

A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um leg ké sõbb feb ru ár leg ele jén már ér te -
sült Stresemann ta nács ülé sen kö vet ni kí vánt tak ti ká já ról.57 Schiemann
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ugyan is el árul ta a vá laszt má nyi ülé sen részt ve võk nek, hogy be szélt a kül -
ügy mi nisz ter rel, aki el mond ta neki, hogy már ci us ban Dandurand lesz az,
aki kö ve tel ni fog ja a szak bi zott ság fel ál lí tá sát, õ pe dig azt egy nagy be -
széd ben kí ván ja tá mo gat ni, ja va sol va a kér dés na pi rend re tû zé sét a Köz -
gyû lés õszi idõ sza kán.58 A ki sebb sé gek kö ré ben 1929 ele jén el ural ko dó
op ti mis ta han gu la tot maga a finn or szá gi ma gyar kö vet is osz tot ta, mi kor
je len té sé ben az év vár ha tó fej le mé nye it a kö vet ke zõ képp fog lal ta össze:
„Ez az év, sze rin tem, arra van hi vat va, hogy egy ha tal mas lé pés sel vigye
elõre a kisebbségi kérdést…”59

A Ta nács már ci u si ülé sén Dandurand és Stresemann is be szé det tar tott
a ki sebb ség vé de lem el já rás rend jé nek re form já ról. A Ta nács töb bi tag ja
azon ban, amel lett, hogy ud va ri a san meg hall gat ta a re fe rá tu mo kat, jól ér -
zé kel he tõ en a szõ nyeg alá akar ta sö pör ni a kér dést.60 Ro má nia és Len -
gyel or szág kül döt te a szín fa lak mö gött ki lá tás ba he lyez te, hogy egy jo -
gász bi zott ság gal vizs gál tat ja meg, hogy a né met és ka na dai elõ ter jesz tés
mennyi ben fe lel meg a ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek nek. Stresemann és 
Schu bert pe dig az zal fe nye ge tõ zött, hogy min den olyan ha tá ro za ti ja vas -
la tot meg fog tor pe dóz ni, amely az zal fe nye get, hogy a kér dést egy szer s
min den kor ra le ve gyék a Ta nács na pi rend jé rõl. Eb ben a hely zet ben egy -
ér tel mû volt, hogy komp ro misszum ra van szük ség, s ez meg is szü le tett.
A Ta nács meg bí zott egy hár mas bi zott sá got, mely nek el nö ke a ja pán
Adatci, két má sik tag ja a brit Cham ber lain és a spa nyol de Leon let tek,
hogy a kö vet ke zõ, jú ni u si ülés re egy át fo gó be szá mo lót ál lít sa nak össze
azok ról a kér dé sek rõl, ame lye ket a két kül ügy mi nisz ter elõ adá sá ban érin -
tett.61 Ezen kí vül fel szó lí tot ta az ál la mo kat, hogy a ki sebb ség vé de lem mel
kap cso la tos ál lás pont ju kat hoz zák a bi zott ság tu do má sá ra, s le he tõ vé tet -
te azt is, hogy a kér dés sel fog lal ko zó nem zet kö zi szer ve ze tek – így a
kong resszus is – el jut tat has sák el kép ze lé se i ket a téma elõ adó já nak.

A Kong resszus Vá laszt má nya ki dol go zott egy me mo ran du mot, amely 
kö ve tel te az el já rás tel jes nyil vá nos sá gát, a ki sebb sé gi pa na szo sok rész -
vé tel ét az el já rás ban, a hár mas bi zott ság gya kor la tá nak ja ví tá sát, a Há gai
Ál lan dó Nem zet kö zi Bí ró ság vé le mé nyé nek rend sze res ki ké ré sét, egy, a
Nép szö vet ség mel lett mû kö dõ szak ér tõi bi zott ság fel ál lí tá sát és azt, hogy
a ki sebb ség vé de lem re nem kö te le zett ál la mok a ki sebb sé gi pa na szok
ügyé ben a ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek szel le mé ben jár ja nak el.62 Az
Adatcihoz el jut ta tott do ku men tum azon ban na gyon ne he zen szü le tett
meg. Ammende Khuen-Hédervárynak írt le ve lé ben az el len té tek re nem
tért ki, mind össze ar ról tett em lí tést, hogy si ke rült min den kit, „Szüllõtõl
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Motzkinig” egy plat form ra hoz ni.63 Szüllõ azon ban sok kal rész le te seb -
ben és a né met kép vi se lõk ma ga tar tá sát te kint ve rend kí vül kri ti ku san szá -
molt be a pá ri zsi ese mé nyek rõl: „ek kor a né me tek elõ ál lot tak az zal, hogy
õk már szer kesz tet tek egy me mo ran du mot. A me mo ran du mot tu laj don -
kép pen Hasselblatt és Bruns írta, de ben ne volt a mo dern né met ge ne rá ció-
nak min den za va ros sá ga, bom basz ti kus sá ga és konfúzusssága… Vi lá go -
san lát szott ben ne az Alldeutsch-mozgalom ten den ci á ja, mely nek az éle
bi zo nyos mér ték ben Ma gyar or szág el len is irá nyul. Lát szott ben ne az a
ten den cia is, hogy fõ tö rek vé se a kul tu rá lis ga ran ci ák meg szer zé se,
amely nél má sod ren dû a köz jo gi vál to zás, vagy plá ne a ha tár vál to zás nak 
a le he tõ sé ge… Erre én ha tá ro zot tan ki je len tet tem, hogy sem tar tal mi lag,
sem for ma i lag ezt a me mo ran du mot el nem fo gad ha tom, sõt ha olyan ér -
ve lést akar nak benn hagy ni, mely a re ví zi ó nak le he tõ sé gét és an nak le he -
tõ sé gét gyen gí ti, ak kor én le vo nom a kon zek ven ci á kat. Alá nem írom és
ott ha gyom az egész kon fe ren ci át. Mel lém áll tak a ka ta lá nok, és az én fe -
nye ge té sem ha tott. A né me tek mun ká ja fél re lett téve, s prak ti kus útra te -
rel tük az ügyet… A le vél ret te ne te sen ne he zen jött lét re, de vé gül lét re jött
né me tül. Ezt is mét fran ci á ra kel lett transponálni. Más nap meg jött már a
vá la sza Adatchinak, aki meg kö szön te a fi gyel mez te tést, és fel kér te bi -
zott sá gun kat, hogy egy me mo ran du mot szer kesszen egy elõ re meg, azt
jut tas sa el hoz zá, és a to váb bi lé pé se ket a hár mas bi zott ság gal való ta -
nács ko zás után fog ja a tu do má sunk ra hoz ni. Ez igen nagy ered mény,
mert ed dig tu laj don kép pen a tag ál lam okon kí vül a Nép szö vet ség ki sebb sé -
gi ügyek ben sen ki vel sem érint ke zett… A me mo ran du mot most szer -
keszt jük meg, és kb. 21-ig kész lesz. A ver bum regens a mun ká la tok ban
kb. fedi azt a gon do lat me ne tet, ame lyet a fran cia la pok köz lé se sze rint a
ma gyar kor mány nak a ja vas la ta kö ve tett.”64

Ammende Khuen-Hédervárynak kül dött hely zet ér té ke lé sé ben rend kí -
vül op ti mis tán te kin tett a kér dés ben vár ha tó an dön tést hozó mad ri di ta -
nács ülés elé.65 Ter mé sze te sen a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um is tisz tá ban
volt Mad rid je len tõ sé gé vel, ezért a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak szin -
tén a spa nyol fõ vá ros ban tar tan dó ülé sé re, a rend kí vü li hely zet re való te -
kin tet tel, a szo kott nál több ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus ki uta zá sát is tá -
mo gat ta anya gi lag.66

A vá ra ko zá sok hoz ké pest azon ban a Ta nács jú ni u si ülé se csa ló dást
oko zott. Az el fo ga dott re for mok ja ví tot tak ugyan kis sé az el já rás ad di gi
rend jén az ese ten kén ti Ötös Bi zott ság fel ál lí tá sá nak le he tõ sé gé vel és a pa -
na szok sor sá nak nyil vá nos ság ra ho zá sá val, de Dandurand és Stresemann
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az el já rás ar cu la tát je len tõ sen át raj zol ni kí vá nó ja vas la ta it lé nye gé ben fi -
gyel men kí vül hagy ták.67 A há gai bí ró ság nem ka pott az ad di gi nál na -
gyobb sze re pet, de nem lett sem mi a ki sebb sé gi pa na szo sok el já rás ba
való be vo ná sá ból, a na gyobb nyil vá nos ság ból, sõt a szak ér tõi bi zott ság
fel ál lí tá sá ból sem. Ez a Kong resszus szem pont já ból is egy ér tel mû ku -
darc ként volt ér té kel he tõ, bár Ammende ek kor még ko mo lyan re mény ke -
dett ab ban, hogy õsszel, a Köz gyû lé sen át fo gó vi tát ren dez nek a kér dés -
rõl.68 Bí zott ab ban, hogy az an gol Liga köz ben jár Lon don ban en nek
ér de ké ben, õ pe dig el uta zott Hel sin ki be, hogy Hjalmar Procopét rá be -
szél je az in ter ve ni á lás ra. Né met or szág fel lé pé sé ben már nem bí zott, mi -
vel a „Reich kül po li ti kai hely ze tét” ké nyes nek tar tot ta, de azt ja va sol ta,
hogy amennyi ben a fen ti ek kö zül sen ki sem kez de mé nyez vi tát, Apponyi
vál lal ja ma gá ra a fel ada tot.69

Min dent egy be vet ve azon ban Mad rid ban meg erõ sí tet ték az ad di gi
rend szert, s bár az el kö vet ke zõ évek ben több ször is na pi rend re ke rült még 
a re for mok ügye, nyil ván va ló vá vált, hogy a Ta nács és a tag ál lam ok je -
len tõs ré sze nem fog hoz zá já rul ni a lé nye gi vál toz ta tá sok hoz. Ez a tény
pe dig a Kong resszus egyik fon tos tö rek vé sé nek meg va ló sít ha tó sá gát, s
ez zel a szer ve zet ér tel mét is meg kér dõ je lez te. Ezért nem te kint he tõ vé let -
len nek, hogy a ma gyar kül döt tek a Madridot kö ve tõ kon fe ren ci án úgy
dön töt tek, hogy Ammendét ko moly nyo más alá he lye zik. Sze mük ben az
el mé le ti kér dé se ket bon col ga tó ap ró mun ka ide je le járt, s kö ve tel ték, hogy 
szer ve ze tük se gít sé gé vel leg alább a vi lág köz vé le mény ét meg is mer tet hes -
sék ki sebb sé ge ik tény le ges helyzetével.

6.2 AKADOZÓ ÖSSZJÁTÉK – SZAPORODÓ MAGYAR FENNTARTÁSOK (1929–32)

6.2.1 A te o re ti kus mun ka ma gyar kri ti ká ja

A ma gyar részt ve võk kö zül Szüllõ már 1929 elõtt is több ször sür get te a
ki sebb sé gek hely ze té nek nyil vá nos ság elõt ti be mu ta tá sát. 1928. szep tem -
ber 5-én pél dá ul a kö vet ke zõ kép pen fog lal ta össze a szer ve zet tel kap cso -
la tos fenn tar tá sát: „a ki sebb sé gi kon fe ren cia nem arra való, hogy ott aka -
dé mi kus el ve ket hir des se nek, s nem is arra való, hogy ní vó ja le száll jon
egy bo ta ni kus kong resszus ní vó já ra… Ki je len tet tem azt, hogy nem lá tom 
szük sé gét an nak, hogy mi részt ve gyünk egy ilyen aka dé mi kus ins ti tú ci ó -
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ban, mert ne künk a cé lunk az kell, hogy le gyen, hogy egy részt mu tas suk
Eu ró pá ban azt, hogy mi elé ge det le nek va gyunk, s mi tûz fé szek va gyunk
Eu ró pa kö ze pén.70 E fel fo gás mögé a töb bi ma gyar részt ve võ csak a kö -
vet ke zõ kon fe ren cia elõtt so ra ko zott fel egy sé ge sen. A hi va ta los prog -
ram ban ugyan nem szán dé koz tak bot rányt ka var ni, de fel ha tal maz ták
Deák Leót, hogy hoz zá szó lá sá ban „ja va sol ja” egy, a szer ve zet ben részt
vevõ ki sebb sé gek va ló di hely ze tét tag la ló könyv össze ál lí tá sát és ki adá -
sát a jövõ évi kong resszu sig.71 Mi kor a ma gyar kép vi se lõk kö zöl ték
Ammendével és Wilfannal, hogy mit kí ván nak el ér ni, ter mé sze te sen tisz -
tá ban vol tak vele, hogy a Kong resszus két ve ze tõ je nem fog lel ke sed ni az
öt le tért.72 En nek okát ab ban lát ták, hogy a fõ tit kár ag gó dik a szer ve zet
egy sé gé ért, Wilfan pe dig fél a ju go szláv kül ügy mi nisz té ri um biz tos ra ve -
he tõ szem re há nyá sa i tól. Ammendének azon ban vi lá go san ér té sé re ad ták, 
hogy a ma gyar cso port az ügyet sza kí tó pró bá nak te kin ti, s ha nem tel je sül 
kí ván sá guk, egy sé ge sen ki lép nek a szer ve zet bõl. A fel lé pés ko moly sá gát
je lez te, hogy a „konst ruk tív nak” tar tott Jakabffy is tel jes mell szé les ség -
gel a kö ve te lés mel lé állt.73 A Kong resszus vé gül vita nél kül el fo gad ta
Deák ja vas la tát, s a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz ta: „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 ho gyan vál to zott a ki sebb sé gek joga és hely ze te, a Kong -
resszus 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, mely 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.”74

Még ugyan ezen év de cem ber ele jén Jakabffy Bécs be uta zott, hogy
meg be szél je Ammendével és Wilfannal a je len té sek el ké szí té sé nél fi gye -
lem be ve en dõ irány el ve ket.75 En nek alap ján fel kér te Su lyok Ist vánt és
Fritz Lász lót, a párt ki sebb sé gi szak osz tá lyá nak elõ adó ját, hogy ké szít sék 
el a ro má ni ai ma gyar ság ra vo nat ko zó je len tés ter ve ze tét, majd vég le ges
vál to za tát.76 Szep tem ber re mind há rom ma gyar ki sebb ség be szá mo ló ja
el ké szült. A Vá laszt mány nyá ri ülé sén azon ban nyil ván va ló vá vált, hogy
to váb bi egyez te té sek szük sé ge sek a kö tet tel kap cso lat ban.77 Az elsõ tisz -
tá zan dó kér dés az volt, hogy mi lyen cso por to sí tás ban kö zöl jék a ta nul -
má nyo kat. Schiemann azt ja va sol ta, hogy nem ze ti sé gen ként, kü lön-kü lön
blokk ban sze re pel je nek. Szüllõ azon ban ezt nem volt haj lan dó el fo gad ni,
s vé gül si ke rült el ér nie, hogy a cso por to sí tás fõ ren de zõ el vé ül az ál lam -
pol gár ság szol gál jon, mi vel így az adott ál lam ki sebb ség po li ti ká ja kon -
cent rált kri ti kát kap ha tott. A má sik meg vi ta tan dó pont a ki adá sért való fe -

191



le lõs ség kér dé se volt. Wilfan ugyan is – Szüllõ be szá mo ló ja sze rint –
kö zöl te, hogy nem haj lan dó el nök ként el len je gyez ni a vár ha tó an nagy vi -
hart ka va ró mun kát, mi vel õ ez zel mint egy le gi ti mál ná a szláv ál la mok kal 
szem be ni konk re ti zált pa na szok jo go sult sá gát. Ez a meg jegy zés vi tát rob -
ban tott ki az egy mást egyéb ként sem ked ve lõ Szüllõ és Wilfan kö zött.
A ma gyar po li ti kus – nem kis de ma gó gi á val – úgy igye ke zett kol lé gá ját
jobb be lá tás ra bír ni, hogy a Vá laszt mányt Eu ró pa lel ki is me ret ének ne -
vez te, amit nem be fo lyá sol hat nemzetiségi hovatartozás.

Mi vel a ki sebb sé gek csak nagy ké sé sek kel jut tat ták el össze fog la ló i kat 
a Tit kár ság ra, s a kö tet szep tem be ri meg je le né se már gya kor la ti lag ki zárt -
nak volt te kint he tõ, a ma gya rok at tól tar tot tak, hogy az el nök és a fõ tit kár
egy más sal össze játsz va meg akar ják hi ú sí ta ni a könyv meg je len te té sét.
Gya nú juk azon ban alap ta lan volt. Ammende pon to san tud ta, hogy mi vel
járt vol na a kér dés szõ nyeg alá söp ré se. Rá adá sul már feb ru ár 27-én le -
vél ben for dult Patakyhoz, hogy a kö tet elõ ké szí té sé hez szük sé ges na -
gyobb hi va ta li he lyi ség bér lé sé hez a ma gyar kor mány is já rul jon hoz zá
anya gi lag.78 A 2000 fran kot a fõ tit kár áp ri lis ban meg is kap ta.79 Ezek
után nyil ván va ló an „ön gyil kos lé pés” lett vol na Ammendétõl a ki adás
el sza bo tá lá sa.

Tény azon ban, hogy a ki sebb sé gek je len tõs ré sze a szep tem be ri kong -
resszus kez de té re még nem adta le kéz ira tát. Jakabffy vi szont a ma gyar
hely zet je len té se ket elõ zõ leg már le hoz ta Glasul Minoritãþilor címû lap já -
ban né met nyel ven, s kü lönnyo ma tot is ké szít te tett be lõ lük. Eze ket szét is
osz tot ta az elsõ ülé sen.80 Így a ma gyar ki sebb sé gek hely ze té rõl elsõ kéz -
bõl tá jé ko zód hat tak a Kong resszus tag jai és a saj tó kép vi se lõi. Egyút tal
is mét fi gyel mez tet ték Ammendét, hogy amennyi ben a kö te tet a jövõ évi
kon fe ren ci án oszt ják ki, gon dol ko dás nél kül ki lép nek a szer ve zet bõl.81

Ilyen elõz mé nyek után je lent meg 1931-ben a Nem ze ti sé gek Eu ró pa
ál la ma i ban. Hely zet je len té sek gyûj te mé nye címû kö tet. A könyv ben az
összes tag szer ve zet egy-egy ta nul mánnyal je lent ke zett. A hely zet is mer -
te té sek ter je del me és szín vo na la egye net len volt ugyan, a szer kesz tõk
azon ban (el sõ sor ban Ammende és Wilfan) igye kez tek a je len té sek nek
leg alább meg kö ze lí tõ en egy sé ges szer ke ze tet adni. Min den ál la mi blok -
kot egy rö vid, szi go rú an csak a meg fog ha tó té nyek re kon cent rá ló össze -
fog la lás ve ze tett fel az érin tett ál lam nem ze ti sé gi sta tisz ti ká já ról, nem zet -
kö zi jogi kö te le zett sé ge i rõl és bel sõ ál la mi tör vény ho zá sá ról. Bár az
egyes be szá mo lók fel épí té sé ben vol tak kü lönb sé gek, nagy vo na lak ban a
kö vet ke zõ kér dés kö rök re kon cent rál tak: a né pes ség szám ala ku lá sa, a gaz -

192



da sá gi, kul tu rá lis, ok ta tá si, egy há zi és po li ti kai ér dek-kép vi se le ti hely zet
az ér vény ben lévõ tör vé nyek és ren de le tek, il let ve a gya kor lat tük ré ben.
A je len té sek mind nyel ve ze tük ben, mind az érin tett kö zös sé gek hely ze té -
nek le írá sá ban – a mély ben for ron gó in du la tok hoz ké pest leg alább is –
erõs vissza fo gott sá got mu tat tak. Az ön kor lá to zás egyik pél dá ja ép pen a
ju go szlá vi ai ma gya rok hoz köt he tõ. Deák ugyan is meg kér te Ammendét,
hogy a már le adott szö veg bõl bi zo nyos passzu so kat húz zon ki, mi vel
azok tár gyi bi zo nyí tá sa ko moly ne héz sé gek be üt köz ne.82

A ki ad vány sor sá ról nem so kat tu dunk. A ren del ke zés re álló ada to kat
Sabine Bamberger-Stemmann gyûj töt te össze.83 Ku ta tá sa i nak ered mé nye 
sze rint 1500 pél dány je lent meg a könyv bõl, amely bõl a né met kül ügy mi -
nisz té ri um, nem hi va ta los úton, rög tön 50 pél dányt meg is vá sá rolt. Ha -
son ló kép pen járt el a bol gár és a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um is. Ez utób -
bi vá sár lá sá ról mind össze annyit tu dunk, hogy az auszt ri ai kö vet ség 10
pél dányt ren delt.84 Az azon ban bi zo nyos, hogy a kö tet meg je le né se anya -
gi rá fi ze tés sel járt. Rá adá sul a 360 szét kül dött re cen zi ós pél dány el le né re
is csak ke vés is mer te tés vagy kri ti ka je lent meg a mû rõl. Az min den eset re 
tud ha tó, hogy mind Beneš, mind a ko ráb bi len gyel kül ügy mi nisz ter el -
ma rasz ta ló an nyi lat ko zott róla, egy ol da lú sá got, a té nyek el fer dí té sét,
prekoncepciózusságot róva fel a kö tet nek.85 Így te hát bár egy rend kí vül
fon tos kor do ku men tum szü le tett, az adott kö rül mé nyek kö zött még sem
ért, ér he tett el ko mo lyabb vissz han got. Az utód ál lam ok kor má nya i ra és a
Nép szö vet ség Tit kár sá gá ra lát ha tó an sem mi fé le ha tás sal nem volt, a köz -
vé le mény hez pe dig nem ju tott el.86

A rész le tek be menõ tár gya lás, a ke mény, kri ti kus, ál la mo kat is meg ne -
vez ni kí vá nó új hang kö ve te lé se nem me rült ki a Hely zet je len té sek meg je -
le né sé ért foly ta tott küz de lem ben. 1930-ban pél dá ul Jaross An dor elsõ
kong resszu si fel szó la lá sá ban a Briand-tervet meg vi ta tó na pi ren di pont -
hoz je lent ke zett, be szé de azon ban nagy részt a há bo rú ból te rü le ti nye re -
ség gel ki ke rü lõ kö zép-eu ró pai kis ál la mok diszk ri mi ná ci ós gya kor la tá val
fog lal ko zott.87 Ke mény kri ti ká val il let te Len gyel or szá got, Ro má ni át, Gö -
rög or szá got, Cseh szlo vá ki át és Ju go szlá vi át. Ez zel sú lyo san vé tett a
Kong resszus alap sza bá lya el len, ezért Wilfan fi gyel mez tet te, hogy tér jen
vég re a tárgy ra.88 Ilyen elõz mé nyek után va ló já ban egy ál ta lán nem volt
meg le põ, hogy az 1932-es bé csi kong resszu son az el nök, és az amúgy is
ra di ká lis cseh szlo vá ki ai ma gyar cso port kö zött ke nyér tö rés re ke rült sor.
Es ter házy Já nos ugyan is ahe lyett, hogy a na pi ren di pont ról kez dett vol na
be szél ni, a cseh szlo vák kor mány ma gyar ság el le nes at ti tûd jét ál lí tot ta pel -
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len gér re.89 Be szé dét Wilfan há rom szor is fél be sza kí tot ta, és élénk po lé mia
ala kult ki a fi a tal ma gyar és a szlo vén po li ti kus kö zött. Az el nök Es ter -
házyt a Kong resszus alap sza bály ára hi vat koz va több ször is rend reuta sí -
tot ta, az azon ban nem en ge dett, s az zal ér velt, hogy „a kong resszus azért
van itt, hogy szen ve dé sünk rõl és fáj dal munk ról be szá mol jon. A Kong -
resszus nem tán col!” Vé gül Wilfan fél be sza kí tot ta az ülést, és a te rem bõl
ki vo nul va rosszul lett. A dél utá ni ülé sen a le ve ze tõ al el nök, Schiemann
újra meg ad ta a szót Es ter házy nak, aki vé gig mond hat ta elõ re el ké szí tett
szö ve gét. Még ugyan ezen az ülé sen egy rö vid, de an nál ke mé nyebb hoz -
zá szó lás ban Jaross is fel so ra ko zott Es ter házy vé le mé nye mögé: „El jön az 
idõ – mond ta –, ami kor a Kong resszus nak ra di ká li sabb ál lás pont ra kell
he lyez ked nie. A sok te o re ti kus vita ma már nem ér dek li a ki sebb sé gi né -
pe ket. Ezek je len tõs, az egész föld fi gyel mét fel kel tõ sza vak ra vár nak.”90

A kong resszus jegy zõ köny ve nem adja vissza a te rem ben ural ko dó
tény le ges han gu la tot. Az ese mé nyek tö ké le tes re konst ru á lá sa utó lag már
nem le het sé ges, de né hány ma gyar tu dó sí tó és a szin tén je len lé võ Jakabffy
el be szé lé se arra utal, hogy a jegy zõ könyv kis sé koz me ti ká zott nak te kint -
he tõ. Elõ ször is, mind a ro má ni ai ma gyar po li ti kus, mind a Pester Lloyd
tu dó sí tó ja úgy em lé ke zett Es ter házy meg le he tõ sen ci ni kus ki je len té sé re,
amellyel vég képp ma gá ra ha ra gí tot ta az el nö köt, hogy úgy lát szik, a
„Kong resszus tán col!”91 Ez vi lá gos és egy ál ta lán nem hí zel gõ uta lás volt
egy, a bé csi kong resszus sal fog lal ko zó di va tos film re, me lyet a ma gyar
de le gál tak egy ré sze elõ zõ este né zett meg a mo zi ban.92 Ezen kí vül a jegy -
zõ könyv nem szá mol be ar ról a za var ról és moz go ló dás ról sem, ami a
szó vál tás nyo mán ala kult ki a te rem ben. Ha túl zó nak tû nik is a töb bi ki -
sebb sé gi je lölt Es ter házy mel let ti ki ál lá sá nak ecse te lé se a Prá gai Ma gyar
Hír lap ha sáb ja in, az könnyen el kép zel he tõ, hogy meg le he tõ sen nagy ide -
ges ség és zaj tá madt az ülés te rem ben.93 Ezt tá maszt ja alá az ügy rõl
vissza fo got tan be szá mo ló Pester Lloyd is, mely sze rint Es ter házy szét
akar ta osz ta ni elõ adá sá nak szö ve gét a saj tó kép vi se lõi kö zött, de eb ben –
ál lí tó lag – meg aka dá lyoz ták.94

A cseh szlo vá ki ai ma gyar saj tó ban az ülés nek min den eset re rend kí vül
rossz vissz hang ja volt. A Prá gai Ma gyar Hír lap jú li us 5-én cik ket kö zölt
az in ci dens rõl, s eb ben a két érin tett sze mély össze csa pá sát a vé dett és a
nem vé dett ki sebb sé gek kép vi se lõ i nek ér dek el len té té bõl ere dez tet te. A cikk
lé nye ge azon ban a be ve ze tõ ben volt, s bár ne gá ció for má já ban, a so rok
közt ol vas ni tu dók szá má ra azon ban a nap nál vi lá go sab ban fog lal ta össze
azt, hogy a cseh szlo vá ki ai ma gyar po li ti ku sok és új ság írók va ló já ban mit
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is gon dol nak a konf lik tus gyö ke re i rõl. „Nem akar juk föl té te lez ni Wilfanról,
hogy tem pe ra men tu mát tu dat alat ti szláv szo li da ri tás ér ze te tü zel te föl a
ma gyar szó nok föl szó la lá sa kor oly annyi ra, hogy a tu dat alat ti szláv ösz -
tön em ber el né mí ta ni sze ret te vol na azt a kri ti kát, ami más szlá vok ra vo -
nat ko zott. Nem té te lez zük föl Wilfanról azt sem, hogy a ma gyar szó nok
lát tán – szin tén a tu dat alat ti kép zet kap cso lás fre u di tör vé nyei sze rint –
arra gon dolt vol na, hogy a ma gya rok él ve zik an nak az olasz nem zet nek a
ro kon szenv ét, amellyel õ oly he ves ki sebb ség po li ti kai har co kat ví vott
meg, s ez az ér zel mi fe szült ség ho má lyo sí tot ta vol na el tisz tán lá tá sát és
el nö ki ob jek ti vi tá sát.”95 Há rom nap pal ké sõbb már ke vés bé sze mé lyes ke -
dõ hang nem ben, a ma gyar tö rek vé sek lé nye gét õszin tén tár ta fel a lap
szem le író ja, mi kor a kö vet ke zõ ket írta: „Két úr nak nem le het egy szer re
szol gál ni. Egy szer ve zet nem tûz het ki maga elé egy idõ ben po li ti kai és
tu do má nyos cé lo kat. Vá lasz ta ni kell a ket tõ kö zött. A ma gyar ki sebb sé -
gek ve ze tõi he lyes po li ti kai ösz tön nel az elõb bi le he tõ sé get vá lasz tot ták.
Ezért kö ve tel ték már 1929-ben is, hogy a kong resszus a ki sebb sé gek va -
ló sá gos hely ze té rõl ad jon ki je len té se ket.”96

Ammende az ülés után rend kí vül ide ges volt, s min de nütt Jakabffyt
ke res te, hogy a fi a tal ma gyar po li ti kus, Es ter házy Já nos vi sel ke dé se mi att 
fe le lõs ség re von ja.97 At tól tar tott ugyan is, hogy egy ilyen ese mény a
nyolc éves együtt mû kö dést pil la na tok alatt rom ba dönt he ti. Vé gül fé lel me 
nem iga zo ló dott be. Nem tud juk biz to san, hogy Es ter házy és Jaross ön -
ként mon dott-e le a ké sõb bi rész vé tel rõl, vagy ki vá lá suk hát tér be szél ge -
té sek ered mé nyé nek kö szön he tõ. In kább az elõb bi tû nik va ló szí nû nek,
mi vel a kö vet ke zõ kong resszus ra Ká nya kül ügy mi nisz ter már amúgy
sem bán ta vol na, ha a szer ve zet el tû nik a po li ti kai süllyesz tõ ben. Ebben
az esetben pedig a politikusok visszafogása valószínûleg egyáltalán nem
állt volna érdekében.

6.2.2 A kül ügy mi nisz té ri um szá má ra „prob le ma ti kus” kép vi se le tek kér dé se

A ma gyar kor mány sze mé ben a Kong resszus egyik leg fon to sabb ered mé -
nye az volt, hogy ál lan dó nem zet kö zi fó ru mot biz to sí tott a szom széd ál la -
mok ban élõ ma gyar po li ti ku sok szá má ra. Leg alább ilyen fon tos volt
azon ban, hogy a há rom ki sebb ség meg ha tá ro zó po li ti ku sai így éven te
leg alább egy szer biz to san ta lál koz hat tak egy más sal, in for má ci ó kat gyûjt -
het tek be a Nép szö vet ség te vé keny sé gé rõl, s adott eset ben pa na sza ik ál lá -
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sá ról is. Az a kö rül mény sem volt azon ban el ha nya go lan dó, hogy a gen fi
uta zá sok sa ját kö zös sé gük nek is po zi tív üze ne tet su gá roz tak, hisz’ a hír -
adás ok az egy sze rû új ság ol va sót meg erõ sí tet ték ab ban, hogy ve ze tõi
nem zet kö zi szin ten is min dent meg tesz nek hely ze tük javítására.

A ju go szlá vi ai Ma gyar Párt szá má ra kü lö nö sen fon tos volt ez a fó rum,
mi vel kép vi se lõ ik nem utaz hat tak olyan sza ba don kül föld re, mint a cseh -
szlo vá ki ai és ro má ni ai kül döt tek. Kü lö nö sen azu tán, hogy 1929-ben Sán -
dor ki rály fel osz lat ta a par la men tet, s be til tat ta az or szág va la mennyi po li -
ti kai párt ját. Ez a lé pés a ma gyar ki sebb sé get is rend kí vül sú lyo san
érin tet te, hi szen a ne he zen el ért ered mé nyek je len tõs ré szét egyik pil la -
nat ról a má sik ra el ve szí tet te. A ki ala kult hely ze tet jól mu tat ja, hogy a ma -
gyar párt ve ze tõk út le vél hez ju tá sát bi zal ma san ke zelt ren de let ben til tot ták 
meg.98 Amennyi ben azon ban még is el hagy hat ták az or szá got, lé pé seiket fo -
ko zott fi gye lem mel kí sér ték.

A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um is tisz tá ban volt az zal, hogy a ki rá lyi
dik ta tú ra kor lá to zó in téz ke dé sei prob lé mát okoz hat nak De ák ék 1930-as
Kong resszu son való meg je le né sé vel kap cso lat ban, ezért elõ re fi gyel mez -
tet ték Wilfant en nek ve szé lyé re, és kér ték, hogy ve gye igény be belg rá di
kap cso la ta it az ügy el ren de zé se ér de ké ben.99 El jött az elsõ ülés nap, a ma -
gyar kép vi se lõk azon ban nem ér kez tek meg, ho lott a ju go szlá vi ai né met
ki sebb sé gi po li ti kus, Georg Grassl már Genf ben tar tóz ko dott. Az el nök
Jakabffy nyo má sá ra kény te len volt meg nyi tó be szé dé ben kö zöl ni a je len -
lé võk kel, hogy ér te sü lé sei sze rint a ju go szlá vi ai ma gya rok és né me tek
nem kap tak út le ve let, ezért nem vesz nek részt az ülé sen.100 Wilfant azon -
ban biz to san kel le met le nül érin tet te az eset – nem csak el nö ki mi nõ sé gé -
ben, ha nem a szlo vén cso port ve ze tõ je ként is –, ezért érint ke zés be lé pett a 
ju go szláv kor mány gen fi mi nisz ter re zi den sé vel, aki azon nal el in téz te
Deák és Strelitzky ki uta zá si en ge dé lyét.101 Meg könnyeb bül ten je len tet te
be a Kong resszus plé nu ma elõtt még az nap dél után, hogy a ma gyar kép -
vi se lõk már meg kap ták út le ve le i ket, bár tény, hogy csak késéssel.102

A két magyar politikus végül a konferencia berekesztése után érkezett
meg Genfbe.

Az eset nek az lett a kö vet kez mé nye, hogy et tõl kezd ve a ma gyar cso -
port ve ze tõi és Ammende meg be szé lé se in éve kig fon tos na pi ren di pont -
ként sze re pelt De ák ék út le vél hez ju tá sá nak kér dé se. Az Ammendére ne -
he ze dõ nyo más meg le he tõ sen nagy le he tett, mert et tõl kezd ve több ször
kér te Wilfan és Besednjak köz ben já rá sát ez ügy ben. Elõ ször rög tön a kö -
vet ke zõ év má ju sá ban, rá adá sul nem is köz vet le nül a Kong resszus ér de -
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ké ben.103 Nyá ron ugyan is Bu da pes ten ren dez ték a Nép szö vet sé gi Li gák
Uni ó já nak ülé sét, s a fõ tit kár a szlo vén kép vi se lõk belg rá di össze köt te té -
se i re apel lál va kér te Deák Ma gyar or szág ra uta zá sá nak en ge dé lye zé sét.
Ammende nyil ván va ló an tisz tá ban volt a ju go szlá vi ai ma gyar po li ti ku so -
kat súj tó in téz ke dé sek jól prog nosz ti zál ha tó kö vet kez mé nye i vel, mert
amel lett, hogy le ve lé ben a szer ve zet re jel lem zõ szo li da ri tás ki hang sú lyo -
zá sá val igye ke zett Besednjakra hat ni, a ju go szláv útlevélpolitikát ele ve
el hi bá zott nak ne vez te, olyan nak, ami csak árt a ju go szláv kor mány nem -
zet kö zi meg íté lé sé nek. Ér ve lé sé ben sze mé lyes hú ro kat is meg pen dí tett:
„Ma gyar ba rá ta ink ra biz to san nagy ha tást gya ko rol na, ha ju go szláv kong -
resszu si kül döt te ink se gít sé gé vel si ke rül ne ezt az ügyet ren dez ni. Egy ál -
ta lán nem tud hat juk, hogy va la mely más ügy ben nem szo ru lunk-e ha -
son ló kép pen ma gyar ba rá ta ink se gít sé gé re.”104 Hi á ba vál lalt azon ban
Ammende sze mé lyes ga ran ci át Deák lo já lis vi sel ke dé sé re, a ma gyar po li -
ti kus ez út tal nem ka pott út le ve let, pe dig Besednjak és Wilfan mel lett
Ruyssen, a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja belg rá di uta zás ra ké szü lõ el nö -
ké nek fi gyel mét is fel hív ta Deák ki uta zá sá nak fon tos sá gá ra.105 A ki sebb -
sé gi szo li da ri tás ha té kony sá gá nak lát vá nyos csõd je kí nos volt Ammende
szá má ra, ezért azon nal si e tett biz to sí ta ni Khuen-Héderváryt ar ról, hogy sze -
mé lye sen ga ran tál ja De ák ék út le vél ké rel mé nek po zi tív el bí rá lá sát még a
kong resszus kö vet ke zõ ülé se elõtt.106

Deák és Strelitzky azon ban Wilfan sze mé lyes köz ben já rá sa el le né re is
csak a kon fe ren cia utol só nap ján ér ke zett meg. Ez ön ma gá ban véve is fel -
há bo rí tot ta a töb bi ma gyar részt ve võt, a hely zet azon ban az elõ zõ évi hez
ké pest még bo nyo lul tabb és egy ben sú lyo sabb is volt. Amíg ugyan is
Deákékat csak nagy ké sés sel en ged ték át a ha tá ron, az új re zsim mel
együtt mû kö dõ Szán tó Gá bor idõ ben el utaz ha tott Genf be.107 Mi vel te hát a
be til tott ma gyar párt ve ze tõi nem ér kez tek meg a meg nyi tó ra, a sza bad kai 
politikus a ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb ség kép vi se le té ben be is nyúj tot ta
fel vé te li ké rel mét. Két ség sem fért hoz zá, hogy Szán tó a ju go szláv ha tó -
sá gok tud tá val elõ re ké szült az ese mény re, mi vel nyolc meg ha tal ma zást
és pár meg bí zó le ve let is bemutatott a Választmánynak.108

Jakabffy és Szüllõ eré lye sen til ta ko zott a ju go szlá vi ai ma gyar fel vé te -
le el len, és si ke rült el ér ni ük, hogy for mai okok ra való hi vat ko zás sal je -
lent ke zé sét el uta sít sák.109 Az eset azon ban rá mu ta tott a Kong resszus
alap sza bá lyá nak egyik fon tos hi á nyos sá gá ra. Ne ve ze te sen, a részt vevõ
kép vi se lõk le gi ti mi tá sá nak ne he zen tisz táz ha tó kér dé sé re. Az elsõ kong -
resszus elõ ké szí té se so rán Ammende a ki sebb sé gek or szá gos szer ve ze te i -
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nek, leg több eset ben párt ja i nak ve ze tõ i hez for dult a meg hí vó val. Ez után
pe dig az a szo kás jog ala kult ki, hogy az elõ ször meg je len tek le gi ti mi tá sát
el fo ga dott nak te kin tet ték, a fel vé tel re je lent ke zõk tõl pe dig el vár ták, hogy 
ha té ko nyan mû kö dõ szer ve ze te ik le gye nek, és az ál ta luk kép vi selt cso -
port több sé ge ne le gyen el le ne a Kong resszu son való rész vé tel nek. A ju -
go szlá vi ai ma gyar kép vi se lõk ügyé ben egy fe lõl ugyan ér vény ben volt a
szo kás jog, más fe lõl azon ban a Szán tó ál tal fel mu ta tott do ku men tu mok
el mé le ti leg meg fe le lõ le gi ti má ci ós bá zist iga zol tak. Jakabffyék az zal ér -
vel tek az ál ta luk áru ló nak te kin tett po li ti kus el is me ré se el len, hogy De ák ék
nem mond tak le kép vi se le ti jo guk ról, tá vol ma ra dá suk pe dig egy ér tel mû en
ál la mi be avat ko zás kö vet kez mé nye. Ér te lem sze rû te hát, hogy ma rad a
szo kás jog: az elõ ször meg hí vott szer ve zet kül döt tei kép vi sel he tik a ma -
gyar ki sebb sé get.110 A ve ze tõ ség re erõs ma gyar nyo más ne he ze dett. Vé -
gül a for mai kri té ri u mok be nem tar tá sa (Szán tó ké sõn adta le a je lent ke -
zé si la pot) szol gál ta tott ürü gyet ah hoz, hogy meg ta gad ják tõle a tel jes
jogú kép vi se le tet.111

A Dísz tért per sze nem érte tel je sen vá rat la nul az ese mény. Mi sem bi -
zo nyít ja ezt job ban, mint hogy a nem sok kal ko ráb ban Ju go szlá vi á ból át -
te le pült Prokopy Im rét, volt fõ is pánt, a Ma gyar Párt egy kor is mert po li ti -
ku sát is ki küld ték Genf be az zal a cél lal, hogy se gít sé gé re le gyen az ott
már meg je lent ma gyar po li ti ku sok nak Szán tó ter vé nek ke resz tül hú zá sá -
ban. Prokopy ki tû nõ en is mer te a ju go szlá vi ai vi szo nyo kat, s át te le pü lé se
után õ volt az, aki a ma gyar ki sebb ség sé rel me i nek or vos lá sát kö ve te lõ pe -
tí ci ó kat össze ál lí tot ta, s el küld te a Nép szö vet ség Tit kár sá gá ra.112 Prokopy
csak „pót-kül dött ként” volt je len, s a hát tér ben igye ke zett Szán tót rá be -
szél ni, hogy hagy jon fel a ju go szláv kor mánnyal való együtt mû kö dés sel,
s ne bont sa meg a ma gyar ki sebb sé gen be lül amúgy is csak ne he zen meg -
te rem tett egy sé get.113 Szán tó azon ban fel hív ta a fi gyel mét arra, hogy sze -
rin te a ma gyar ság elõtt nincs más út, mint az ak ti vi tás, a kor mány zat tal
való együtt mû kö dés. Kész nek mond ta ugyan ma gát alá ren del ni a régi
párt ve ze tõ ség nek, arra azon ban igényt for mált, hogy egy eset le ges po li ti -
kai szer ve zet ben õ is meg ha tá ro zó sze re pet kap jon. Prokopy be szá molt
Jakabffynak, Strelitzkynek és De ák nak, va la mint a szin tén Genf ben idõ -
zõ Patakynak meg be szé lé se i rõl. A ma gyar po li ti ku sok egy han gú lag el -
uta sí tot tak min den egyez ke dést Szán tó val, mi vel a vele való ko ope rá ci ót
szük ség te len nek és ká ros nak ítél ték meg.

A kül ügy mi nisz té ri um és a mi nisz ter el nök ség a tör tén te ket nem néz te
jó szem mel, s az így elõ állt hely zet nem ve tett jó fényt Ammendére sem.
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Prokopy írás be li be szá mo ló ja, va la mint Pataky elõt ti szó be li tá jé koz ta tó -
ja pe dig ki fe je zet ten ne ga tív meg ál la pí tá so kat tar tal ma zott a fõ tit kár ról,
akit kép mu ta tó, két ku la csos, meg bíz ha tat lan em ber nek fes tett le.114 Bár
Prokopyból két ség kí vül az in du lat be szélt, meg ál la pí tá sai Ammendével
kap cso lat ban va ló ban két fon tos igaz ság ra mu tat nak rá: hely ze té nél fog -
va a fõ tit kár kény te len volt fo lya ma to san egyen sú lyoz ni, hogy „vál lal ko -
zá sát” élet ben tart sa. Nem csak a tag cso por tok kö zött, ha nem raj tuk ke -
resz tül a kor má nyok kö zött is. A cél ér de ké ben pe dig egy ál ta lán nem
ret tent vissza a csúsz ta tá sok tól, sõt ese ten ként a fül len té sek tõl sem.115

Et tõl kezd ve a más pár tok kal együtt be til tott Ma gyar Párt ve ze tõ sé ge
min den év ben idõ ben meg kap ta az út le ve le ket, s kép vi se lõi nem hi á nyoz -
tak töb bé egyet len kon fe ren ci á ról sem. A prob lé ma azon ban nem egyik
pil la nat ról a má sik ra ol dó dott meg. Jakabffyn ke resz tül Bu da pest több -
ször is Ammende tu do má sá ra hoz ta, hogy a ma gyar cso port rész vé te-
lének egyik elõ fel té te le a ju go szlá vi ai po li ti ku sok idõ be ni meg je le né -
se.116 Ammende ek kor min dig Wilfanhoz for dult, aki pe dig el in téz te a ki -
uta zá si en ge dé lye ket Ju go szlá via bé csi kö vet sé gén, il let ve a ju go szláv
kül ügy mi nisz té ri um ki sebb sé gi ügye kért fe le lõs osztályán keresztül.117

A har min cas évek leg ele jén nem csak a ju go szlá vi ai ma gya rok ki uta zá -
sa kö rül ki ala kult bo nyo dal mak bor zol ták a „ma gyar ke dé lye ket”, ha nem
a ma gyar or szá gi szlo vá kok kép vi se le té nek fris sen fel ve tõ dött kér dé se is.
Bár Ammende 1925 ta va szán ké szí tett em lék ira tá ban a meg hí van dó ki -
sebb sé gek kö zött a ma gyar or szá gi szlo vá ko kat is fel tün tet te, a hú szas
évek ben sen ki sem je lent ke zett a nép cso port ból, hogy hi va ta lo san is fel -
vé tel ét kér je a szer ve zet be.118 En nek egy sze rû oka volt. A szlo vák ki sebb -
ség szer ve zett sé ge még messze nem érte el azt a szin tet, amit az egyéb ként
szin tén sú lyos gon dok kal küsz kö dõ ma gyar or szá gi né me te ké. Anya -
nyelv hasz ná la tuk a he lyi kö zös sé gek re és az is ten tisz te le tek re kor lá to zó -
dott, az ál lam pe dig min dent el kö ve tett an nak ér de ké ben, hogy az amúgy
is egy re in kább te ret nye rõ asszi mi lá ci ós tren det fel gyor sít sa.119 Igaz
ugyan, hogy lé te zett egy hi va ta los szlo vák szer ve zet, a Ma gyar or szá gi
Szlo vák Köz mû ve lõ dé si Tár su lat, en nek azon ban vaj mi ke vés köze volt
ma gá hoz a ki sebb ség hez. Egy részt nem fej tett ki ér de mi te vé keny sé get,
más részt nem sze re pelt va ló di cél jai kö zött, hogy je len tõs tag lét szá mú,
or szá gos ha tó kö rû szer ve zet té nõje ki ma gát. Épp el len ke zõ leg, a mi nisz -
ter el nök ség arra hasz nál ta fel, hogy sa ját em be re it ve ze tõ po zí ci ók ba ül -
tet ve ele jét ve gye egy va ló ban a ki sebb ség ér de ke i nek kép vi se le tét szem
elõtt tar tó szlo vák egye sü let meg ala ku lá sá nak.120 Nem meg le põ te hát,
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hogy ez a nem va ló di ér de ke ket kép vi se lõ szer ve zet nem kér te fel vé tel ét a 
Kongresszus tagjai közé.

Ahogy nem volt vé let len, hogy a fen ti szer ve zet nem nyúj tott be fel vé -
te li ké rel met a Kong resszus nak, az sem te kint he tõ tel je sen vá rat lan lé pés -
nek, hogy a ma gyar or szá gi szlo vá kok kép vi se le té nek kér dé se ép pen
1930-ban ke rült na pi rend re. 1929 au gusz tu sá ban ugyan is négy ame ri kai
szlo vák szer ve zet egy-egy, a ma gyar or szá gi szlo vá kok el nyo má sát fel pa -
na szo ló pe tí ci ót jut ta tott el a Nép szö vet ség hez.121 A nem zet kö zi ak ció
mö gött ter mé sze te sen a cseh szlo vák kor mány állt. A ma gyar kül ügy mi -
nisz té ri um ér te sü lé sei sze rint Beneš el ha tá roz ta, hogy a ma gyar or szá gi
szlo vák kér dés meg pisz ká lá sá val a ma gyar ki sebb sé gek hely ze tét fo lya -
ma to san na pi ren den tar tó ma gyar kor mányt kel le met len hely zet be hoz za
a nem zet kö zi po ron don.122 En nek fé nyé ben több mint va ló szí nû, hogy a
po zso nyi szék he lyû, a Ma gyar or szág ról át te le pült szlo vá ko kat tö mö rí tõ 
egye sü let, a Jednota Slovakov z Madarska a cseh szlo vák kor mány in -
ten ci ó ja alap ján kér te fel vé tel ét a Kong resszus ba.

Az emig ráns szer ve zet tag sá gá ért in dí tott ak ció 1930. már ci us 21-én
kez dõ dött, ami kor az auszt ri ai cse hek két ve ze tõ je, Anton Machát és
František Strnad egy bé csi ká vé zó ban Wilfannal foly ta tott be szél ge té sük
so rán meg bi zo nyo so dott ar ról, hogy a Kong resszus 1929-ben mó do sí tott
alap sza bá lya ér tel mé ben le he tõ ség nyílt arra, hogy egy ki sebb sé get adott
eset ben kül föld ön élõ sze mé lyek kép vi sel je nek.123 A két po li ti kus azon -
nal tá jé koz tat ta a po zso nyi szer ve ze tet a meg be szé lés ered mé nyé rõl.
Wilfan még má jus fo lya mán fel hív ta a fi gyel mü ket arra, hogy a fel vé tel -
nek van nak for mai kri té ri u mai is, va la mint, hogy tisz te let ben kell tar ta ni -
uk a ké rel mek be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott ha tár idõt.124 Az el is me rés hez
szük sé ges do ku men tu mo kat azon ban a Jednota csak au gusz tus 9-én, a
ha tár idõ le jár ta után adta pos tá ra.125 Ezek után a fõ tit kár, is mét a bé csi
cse hek köz re mû kö dé sé vel, tu dat ta a po zso nyi ak kal, hogy a ha tár idõ be
nem tar tá sa mi att csu pán meg fi gye lõ ként ve het nek részt a kon fe ren ci án.
A szer ve zet ilyen kö rül mé nyek kö zött nem küld te el kép vi se lõ it Genf be.126

A szer ve zet tá vol ma ra dá sa azon ban nem je len tet te azt, hogy a ma gyar -
or szá gi szlo vá kok ér de ke i nek kép vi se le te ürü gyén in dult ak ció egy szer s
min den kor ra le ke rült vol na a na pi rend rõl. Ammende ez zel tö ké le te sen
tisz tá ban volt, hi szen is mer te az ál la mi ki sebb ség po li ti kák in teg ráns ré -
szét ké pe zõ instrumentalizációs tö rek vé se ket. Nyil ván va ló vá vált elõt te,
hogy két tûz közé ke rült. Egy fe lõl ugyan is a cseh szlo vá ki ai egye sü let je -
lent ke zé sét Wilfan és az auszt ri ai cse hek is erõ tel je sen tá mo gat ták, más -
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fe lõl vi szont biz tos le he tett ab ban, hogy a ma gyar kor mány nem hagy ná
szó nél kül a szer ve zet be kap cso ló dá sát a Kong resszus mun ká já ba. Nem
vé let len te hát, hogy olyan meg ol dást igye ke zett ke res ni, amely nem ve -
szé lyez tet te a szer ve ze tet. Ezért au gusz tus vé gén az zal for dult Macháthoz,
hogy Jakabffy köz lé se sze rint van Ma gyar or szá gon egy bé kés csa bai szlo -
vák es pe res, aki az el múlt par la men ti vá lasz tá son a kor mány párt el le né -
ben(!) in dult, s aki a Ma gyar Ki sebb ség elõ fi ze tõ je.127 A fõ tit kár szán dé ka 
a nap nál vi lá go sabb volt: el ha tá roz ta, hogy az „el len zé ki”, te hát a cseh -
szlo vák kor mány nak re mél he tõ leg meg fe le lõ es pe rest meg nye ri a Kong -
resszu son való rész vé tel nek, s re mél te, hogy a ma gyar kor mány ezt a
meg ol dást még min dig szí ve seb ben lát ja, mint a po zso nyi emig ráns
csoport részvételét.

A for rá sok hi á nyos sá ga mi att nem ál la pít ha tó meg pon to san, hogy
Ammende mi kor lé pett kap cso lat ba Szeberényi La jos bé kés csa bai szlo -
vák es pe res sel, az azon ban biz tos, hogy már 1930. de cem ber ele jén ér te -
sí tet te a ma gyar kül ügy mi nisz té ri u mot a po zso nyi emig rán sok ter ve zett
ak ci ó já ról.128 Mi vel a fõ tit kár vi szony lag gyak ran je lent meg Bu da pes ten, 
s ta lál ko zó i ról csak rit kán ké szül tek fel jegy zé sek, nem tud hat juk, mi lyen
mély ség ben és mi lyen gya ko ri ság gal tá jé koz tat ta, ha egy ál ta lán tá jé koz -
tat ta ma gyar „tár gya ló part ne re it” az ügy fej le mé nye i rõl. Áp ri lis 9-én
azon ban már do ku men tál ha tó an fi gyel mez tet te Khuen-Héderváryt a ma -
gyar or szá gi szlo vák kép vi se let ren de zé sé nek sür gõs sé gé re.129 Két do log
biz tos nak lát szik: 1. Jakabffy fel vi lá go sí tá sát nem ab ból a cél ból adta
Ammendének, hogy az az es pe rest fel ke res se, 2. a fõ tit kár a kül ügy mi nisz -
té ri um és a mi nisz ter el nök ség elõ ze tes en ge dé lye nél kül bo csát ko zott tár -
gya lás ba Szeberényivel.

Szeberényi kez det ben kész nek mu tat ko zott arra, hogy a ma gyar or szá -
gi szlo vá kok kép vi se le té ben a Kong resszu son meg je len jen. Ammende
rá be szé lé sé re még a Bernolák Nán dor ál tal ve ze tett, bu da pes ti szék he lyû
vir tu á lis szer ve zet be is be lé pett, sõt a neki fel kí nált vá laszt má nyi tag sá got 
is el fo gad ta.130 A szer ve zet tel szem ben ere den dõ en meg lé võ fenn tar tá sai
azon ban az idõ mú lá sá val csak erõ söd tek, mi vel iga zo lód ni lát ta an nak
gya nú ját, hogy az sem mi lyen lé nye gi te vé keny sé get nem fejt ki, s alap ve -
tõ en csak esz köz nek te kint he tõ a ma gyar kor mány ke zé ben. Rá adá sul úgy 
érez te, hogy a mi nisz ter el nök ség sem néz né jó szem mel kül föl di út ját.131

Eköz ben a fõ tit kár min dent el kö ve tett azért, hogy a kül ügy mi nisz té ri -
um és a mi nisz ter el nök ség mun ka tár sa it meg gyõz ze az ügy ren de zé sé nek 
sür gõs vol tá ról. Mi kor azon ban lát ta, hogy az idõ ro ha mo san fogy, a ma -
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gyar fél pe dig csak ha lo gat ja a dön tést, sze mé lye sen Beth len hez for -
dult.132 Biz to sí tot ta a mi nisz ter el nö köt a bé kés csa bai lel kész lo ja li tá sá ról,
s arra kér te, hogy leg alább a szlo vák egye sü let va la me lyik ve ze tõ jé vel
együtt en ged jék ki a kö vet ke zõ kon fe ren ci á ra. Egyút tal a fej le mé nyek
ked ve zõt len ala ku lá sa ese té re min den fe le lõs sé get el há rí tott ma gá tól. A kér -
dést vé gül maga Beth len dön töt te el jú li us má so dik fe lé ben: Szeberényi csak
Bernolákkal együtt utaz ha tott Genf be.133

Köz ben azon ban az idõs szlo vák po li ti kus meg elé gel te a bi zony ta lan -
sá got, és jú li us 12-én kö zöl te Ammendével, hogy bár je lent ke zé si ké rel -
mét be nyújt ja, nem je le nik meg sze mé lye sen a kon fe ren ci án.134 Dön té sét
a mi nisz ter el nök ség vele szem ben meg nyil vá nu ló bi zal mat lan sá gá val,
va la mint a Bernolák-féle szer ve zet tel jes elég te len sé gé vel in do kol ta, me -
lyet – mint mond ta – Genf ben nem hagy hat na szó nél kül. Eb ben az
eset ben vi szont szá mol nia kel lett vol na az zal, hogy Ma gyar or szá gon
ha za áru ló nak bé lyeg zik. Dön té sét au gusz tus 8-án kelt le ve lé ben is mét
meg erõ sí tet te.135

Ammende Szeberényi má so dik le ve lé nek kéz hez vé te le után azon nal
tá jé koz tat ta Beth lent és Patakyt a fej le mé nyek rõl.136 Igye ke zett õket meg -
gyõz ni ar ról, hogy en nek a lé pés nek rend kí vül ked ve zõt len saj tó vissz -
hang ja lesz, s hogy azt a cseh szlo vák pro pa gan da gé pe zet a leg messzebb -
me nõ kig ki fog ja hasz nál ni Ma gyar or szág le já ra tá sá ra.137 Meg pró bál ta
rá ven ni õket, hogy uta sít sák Bernolákot arra, hogy sze mé lye sen kér je fel
az idõs szlo vák po li ti kust a részvételre, amivel egyszersmind annak
aggályait is eloszlatná.

Nincs írá sos nyo ma an nak, hogy tör tént-e bár mi fé le egyez te tés Sze-
berényivel. Fel te he tõ azon ban, hogy lét re jött egy elõ ze tes meg ál la po dás,
mert Bernolák az zal szá molt, hogy vele együtt a bé kés csa bai es pe res is
ki uta zik Genf be.138 Szeberényi azon ban be teg sé gé re hi vat koz va táv irat -
ban men tet te ki ma gát a Kong resszus ve ze tõi elõtt. Így meg le he tõ sen
komp li kált hely zet állt elõ. A po zso nyi emig rán sok és Szeberényi idõ ben
le ad ták je lent ke zé si ké rel mü ket, s csa tol ták hoz zá a szük sé ges do ku men -
tu mo kat is. Bernolák azon ban fi gyel men kí vül hagy ta az idõ be li kor lá tot
– vi szont meg je lent Genf ben. A vá laszt má nyi ülé sen ezért ke mény al ku -
do zás kez dõ dött. Jakabffy ele ve el uta sí tot ta a po zso nyi cso port fel vé tel ét, 
Wilfan pe dig nem volt haj lan dó el is mer ni Bernolákot, aki, azon kí vül,
hogy kés ve jut tat ta el je lent ke zé sét a fõ tit kár hoz, ál lí tó lag nem is tu dott
szlo vá kul.139 Vé gül komp ro misszu mos dön tést hoz tak: mi vel Szeberényi
egész sé gi ál la po ta mi att nem tu dott Genf be utaz ni, s nem hi vat ko zott a
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kor mány nyo má sá ra, ezért el uta sí tot ták a po zso nyi ak je lent ke zé sét.
Ugyan ak kor azon ban Bernolák tag sá gát sem is mer ték el, a for mai kri té ri -
u mok fi gyel men kí vül ha gyá sa mi att.

Az ügy azon ban ez zel még nem ke rült nyug vó pont ra. Strnad ugyan is,
bár nem utalt a fel vé tel kö rü li bot rány sza gú ese mé nyek re, fel szó la lá sá -
ban na gyon ke mény kri ti kát gya ko rolt a ma gyar nem ze ti ség po li ti ka fe -
lett: „A ma gyar or szá gi szlo vák ki sebb ség, mely a hi va ta los sta tisz ti kai
ada tok sze rint 148 000 lel ket szám lál, ha ki nyom tat nák hely zet je len tés ét,
nem tud na so kat mon da ni kul tu rá lis ál la po tá ról. Re mél jük, hogy ez meg
fog vál toz ni. Nincs sa ját új ság ja, nin cse nek sa ját is ko lái, ok ta tá si in téz -
mé nyei, nincs po li ti kai szer ve ze te sem. Egye dül az egy há zak kö zös ség -
épí tõ té nye zõk. Ha e ki sebb sé gek hely ze te a ki adan dó pub li ká ci ó ban áb rá -
zol va len ne, az min den eset re na gyon hasz nos len ne a szom széd ál la mok ban 
ural ko dó vi szo nyok kal való össze ha son lí tást te kint ve.”140

Bár Ammende ért he tõ en meg nyu go dott a ren dez vény vé gén, Strnad
hoz zá szó lá sá ból is lát hat ta, hogy a „szlo vák kér dés” még nem te kint he tõ
le fu tott nak, ezért foly tat ta ak ci ó ját a kül ügy mi nisz té ri um és a mi nisz ter -
el nök ség felé Szeberényi hi va ta los tá mo ga tá sá nak meg szer zé se ér de ké -
ben. Nem sok ered ménnyel. A hely zet kí sér te ti es ha son ló sá got mu ta tott
az elõ zõ év ese mé nye i hez, de ha le het, még to vább rom lott. Bernolák
ugyan is áp ri lis fo lya mán le mon dott az egye sü let el nö ki tisz té rõl, töb bek
kö zött arra hi vat koz va, hogy Szeberényi õt Genf ben – ígé re te el le né re –
cser ben hagy ta, s ez zel ki szol gál tat ta a bel föld rõl és kül föld rõl ér ke zõ kri -
ti kák nak.141 Rá adá sul a mi nisz ter el nök ség fenn tar tá sai is csak fo ko zód tak 
a bé kés csa bai es pe res sel szem ben, mi vel Bernolákra fel tét le nül szük sé -
gük volt.142 Ammende ezért meg pró bál ta a ju go szlá vi ai ma gyar Deák
Leót is meg nyer ni cél ja tá mo ga tá sá ra.143 Nem vé let len, hogy ép pen õt ke -
res te fel, hisz’ az elõ zõ év ben az ot ta ni ma gyar kül döt tek is ha son ló prob -
lé má val néz tek szem be Szán tó Gá bor je lent ke zé se ide jén. Nem va ló szí nû 
azon ban, hogy Deák, azon kí vül, hogy tá jé koz tat ta a ma gyar kö ve tet
Ammendével foly ta tott be szél ge té sé rõl, bár mit is tett vagy te he tett vol na
Szeberényi ér de ké ben. Emel lett az MNNE ve ze tõ it is igye ke zett a fõ tit -
kár csa ta sor ba ál lí ta ni. Bleyer en nek ér de ké ben meg be szé lést kez de mé -
nye zett Gratz Gusz táv val, hogy a szlo vák ki sebb ség kép vi se le té vel, va la -
mint a szlo vák hely zet je len tés sel kap cso la tos kér dé se ket át be szél jék.144

Hogy Ammende a hely ze tet mi lyen sú lyos nak ítél te, jól bi zo nyít ja,
hogy jú ni us 7-én há rom le ve let is kül dött Bu da pest re. Egyet Patakynak,
egyet Apor nak, egyet pe dig Khuen-Hédervárynak.145 A két utób bi hoz
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csa tol ta Patakynak írt le ve lé nek má so la tát is, amely rész le te sen ele mez te
a ki ala kult vi szo nyo kat. Eb ben kö zöl te az ál lam tit kár ral, hogy ha Sze-
berényi bár mi lyen ok ból nem utaz na el Bécs be, csak ak kor fo gad hat nák
el más Ma gyar or szág ról ér ke zõ de le gált je lent ke zé sét, ha Szeberényi
írás ban kö zöl né, hogy egész sé gi ál la po ta tar tot ta vissza az uta zás tól, s a
he lyet te ki uta zó sze mély ma gá val hoz ná az es pe res írás be li meg ha tal ma -
zá sát. Ez a meg ol dás sem fog ná ki azon ban a sze let a cseh szlo vák pro pa -
gan da vi tor lá i ból, ezért a leg jobb meg ol dás nak azt tar ta ná, ha Szeberényit 
– a leg ma ga sabb szin ten – rábeszélnék az utazásra.146

Jú ni us elsõ fe lé ben Bernolák fel ke res te Szeberényit bé kés csa bai ott -
ho ná ban, min den bi zonnyal a mi nisz ter el nök ség uta sí tá sá ra.147 Kö zöl te
vele, hogy a kö vet ke zõ év ben re for mok vár ha tók az ok ta tás te rén, s az ál -
ta la ve ze tett szer ve zet is meg újul. Egyút tal fel kér te, hogy ve gyen részt a
szer ve zet tu do má nyos mun ká já ban. Az es pe res szkep ti ku san fo gad ta az
el nök kö ze le dé sét, de nem zár kó zott el tel je sen elõ le. Bernolák meg be szé -
lé sü kön a Kong resszus bé csi ülé sé nek kér dé sét nem ve tet te fel. Szeberényi
a ta lál ko zó ról ér te sí tet te Ammendét, s tu dat ta vele, hogy a kö vet ke zõ hé -
ten Bu da pest re uta zik. Nem tud ni, hogy a fõ vá ros ban ki vel ta lál ko zott, az
azon ban bi zo nyos, hogy tár gya lá sai nem hoz ták meg az ál ta la re mélt
ered ményt. Ezért eb ben az év ben sem uta zott el a kon fe ren ci á ra, s ha -
son ló an 1931-hez, ek kor is be teg sé gé re hi vat koz va, táv irat ban men tet te
ki ma gát.148

Ez után a ma gyar or szá gi szlo vá kok ügye egy szer s min den kor ra le ke -
rült a na pi rend rõl. Sem az éven ként ki adott kong resszu si be szá mo lók ban, 
sem Wilfan ha gya té ká ban, sem pe dig a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um ira -
tai kö zött nem ta lá lunk fel jegy zé se ket a kér dés rõl. Fel tû nõ azon ban, hogy 
az auszt ri ai cse hek et tõl kezd ve szi go rú an csak egy sze méllyel kép vi sel -
tet ték ma gu kat az éven kén ti ülé se ken, s 1935 után, a né met be fo lyás to -
vábbi erõ sö dé sé vel, a Szu dé ta né met Párt kép vi se lõ i nek meg je le né sé vel
egy idõ ben, tá vol ma rad tak a Kong resszus tól, s csak a mün che ni egyez -
mény után tér tek oda is mét vissza.149 Az eset azon ban Ammende és a
ma gyar kor mány szer vek kap cso la tá ra is rá nyom ta bé lye gét: a ma gyar or -
szá gi szlo vá kok kép vi se le te ér de ké ben ki fej tett te vé keny sé gét nem fe lej -
tet ték el neki.
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6.2.3 A ma gyar és né met ki sebb sé gek együtt mû kö dé sé nek kér dé se az utód ál lam ok ban

A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um és a mi nisz ter el nök szá má ra Ammende
kong resszus ala pí tá si ter ve nem csak vár ha tó pro pa gan da ér té ke mi att tûnt
jó be fek te tés nek, ha nem azért is, mert re mél he tõ volt, hogy egy ilyen jel -
le gû szer ve zet si ke res mû kö dé se ese tén ka ta li zá tor sze re pet tölt het be a né -
met és ma gyar ki sebb sé gi pár tok évek óta áhí tott stra té gi ai együtt mû kö dé -
sé nek meg te rem té sé ben.150 Bár a né met ki sebb sé gek hely ze te a há rom
utód ál lam ban messze nem volt egy for ma, egyi kük po li ti kai elit je szá má ra
sem volt ma gá tól ér te tõ dõ, hogy kap cso la ta it túl sá go san szo ros ra fûz ze a
ma gyar pár tok kal. At tól tar tot tak ugyan is, hogy ez zel a több sé gi tár sa da -
lom po li ti kai elit jé nek sze mé ben a tö rek vé se ik rõl ki ala kult kép össze mo -
só dik a ma gyar ki sebb sé gek nyil ván va ló an re vi zi o nis ta cél ja i val. En nek
az alap ál lás nak a ki ala ku lá sá ban több ok is köz re ját szott. Ro má ni á ban és
Ju go szlá vi á ban a né met ség – füg get le nül a ha tá rok múlt be li s eset le ges
jö võ be ni moz gá sá tól – föld raj zi el he lyez ke dé se foly tán örö kös ki sebb sé -
gi sors ra ren dez ke dett be. Több sé gük ben az im pé ri um vál tás nem oko zott
olyan fokú ér zel mi meg ráz kód ta tást, mint a több sé gi nép bõl egyik nap ról
a má sik ra ki sebb sé gi sor ba ke rü lõ ma gyar ság nál. Po li ti kai elit jük ért he tõ -
en igye ke zett gyor san al kal maz kod ni az új hely zet hez, s arra tö re ke dett,
hogy a né met ki sebb sé gek szá má ra mi nél több ked vez ményt csi kar jon ki
ab ból a tény bõl, hogy az új ál la mok ban a ma gyar ir re den tiz mus tól való
fé le lem mi att a kor má nyok min de nek elõtt a ma gyar ki sebb sé gek gaz da -
sá gi és tár sa dal mi po zí ci ó i nak erõ sza kos gyen gí té sé re tö re ked tek. Ez per -
sze egy ál ta lán nem je len tet te azt, hogy az új hely zet ben a né met ki sebb sé -
ge ket ne ér ték vol na na gyon is ko moly sé rel mek, az azon ban bi zo nyos,
hogy mi vel az ál la mok nem lát ták vol na szí ve sen a két ki sebb ség szo ros
össze fo gá sát, ezért el sõ sor ban kul tu rá lis és/vagy ok ta tá si té ren va la mi vel
na gyobb moz gás te ret hagy tak szá muk ra, mint a ma gya rok nak.

A szom széd ál la mok nak ítélt te rü le tek né met la kos sá ga kap csán mind
a ma gyar or szá gi, mind az utód ál lam ok ban élõ ma gyar ki sebb sé gi po li ti -
ku sok kö ré ben élén ken élt az a mí tosz, hogy a né met ki sebb sé gek nek a
tör té nel mi Ma gyar or szá gon sok kal jobb dol guk volt, mint az újon nan ala -
kult ál la mok ban. So ká ig ma gá tól ér te tõ dõ nek vet ték ezért, hogy ugyan -
olyan szí ve sen lát nák a te rü le ti re ví zi ót, mint a ma gya rok. Ez a meg kö ze -
lí tés azon ban a prob lé mát vég le te sen le egy sze rû sí tet te, rá adá sul nem is
fe lelt meg tel je sen a va ló ság nak. Fi gyel men kí vül ha gyott ugyan is egy
na gyon fon tos tényt: a bács kai és a bá ná ti né met la kos ság a vi lág há bo rú
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elõt ti idõ szak ban na gyon ko moly „asszi mi lá ci ós vesz te sé ge ket” köny vel -
he tett el, s je len tõ sen meg gyen gült iden ti tás sal ren del ke zõ ki sebb sé gi kö -
zös ség gé vált.151 Az új ál la mok ban vi szont már ön ma gá ban az a tény,
hogy a ma gyar ság hoz való asszi mi lá ció trend je meg tört, ko mo lyan hoz -
zá já rult a nem ze ti iden ti tás erõ sö dé sé hez. Ezt a ten den ci át to vább erõ sí -
tet te, hogy az egyes utód ál lam ok is szí ve seb ben lát ták, ha a né met kö zös -
sé gek össze tar tó ere je a ma gya rok ro vá sá ra erõ sö dik. Leg alább ilyen
fon tos sze re pet ka pott azon ban a fo lya mat ban az a né met kül po li ti ká ban
meg fi gyel he tõ irány vál tás, amely a bis marcki Né met or szág ide je alatt ta -
pasz tal ha tó kö zöm bös ség gel szem ben egy re na gyobb fi gyel met szen telt
a ré gió né met ki sebb sé ge i nek. En nek meg fe le lõ en anya gi lag is tá mo gat ta
õket, ha nem is olyan mér ték ben, mint aho gyan azt azok sze ret ték vol na.
Ká nya 1930-as hely zet ér té ke lé se pon tos volt, ami kor a ki sebb sé gek kel
fog lal ko zó né met or szá gi tár sa dal mi szer ve ze tek hoz zá ál lá sát a kö vet ke -
zõ kép pen fog lal ta össze: „A kül föl di né met ség sor sá val fog lal ko zó té -
nye zõk el is me rik ugyan, hogy a meg szállt te rü le tek né met ki sebb sé ge i -
nek gaz da sá gi lag és köz igaz ga tá si lag rosszabb sor suk van, mint volt a
ma gyar ura lom alatt; ez zel szem ben azt tart ják, hogy a nem ze ti szem pont -
ból leg fon to sabb kul tu rá lis te kin tet ben azon ban je len leg több sza bad sá got
él vez nek.”152 Bár a tár sa dal mi szer ve ze tek és a kül ügy mi nisz té ri um kö zött
nem rit kán ko moly fe szült ség ala kult ki, a Wilhelmstrasse sem tar tot ta vol -
na elõ nyös nek, hogy a né met ki sebb sé gek a ma gyar közösségekhez
kössék sorsukat.

Ro má ni á ban és Ju go szlá vi á ban a né met pár tok ko rán rá jöt tek arra,
hogy ha ki sebb sé ge ik sor sá ért ered mé nye sen akar nak lob biz ni, ak kor a
hely ha tó sá gi és par la men ti vá lasz tá so kon cél sze rû szö vet sé get köt ni ük a
nagy or szá gos pár tok va la me lyi ké vel, le he tõ leg a ha ta lom ra ke rü lés re
leg na gyobb eséllyel in du ló val. Erre a stra té gi á ra egyéb ként a ju go szlá vi ai 
ma gyar párt is rá kény sze rült, de a ro má ni ai Or szá gos Ma gyar Párt is ki -
pró bál ta.153 Cseh szlo vá ki á ban a ki sebb sé gi po li ti kai pa let ta sok kal ta gol -
tabb volt. A né me tek és a ma gya rok is több párt tal kép vi sel tet ték ma gu kat 
a tör vény ho zás két há zá ban. A né met pár tok kö zött nem ala kult ki egy ség
a kö ve ten dõ stra té gia kér dé sé ben. Vol tak ugyan olyan párt ja ik, ame lyek a 
ha ta lom mal min den fé le együtt mû kö dést el uta sí tot tak, azon ban a vá lasz -
tá sok so rán min dig akadt olyan né met párt, ame lyik az ak ti vi tás ban, te hát
a kor mánnyal való együtt mû kö dés ben ke res te a meg ol dást.154

Nem vé let len te hát, hogy a ma gyar és a né met pár tok kö zött az 1925 és
1933 kö zöt ti idõ szak ban az or szág gyû lé si vá lasz tá so kon mind össze két -
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szer köt te tett vá lasz tá si kar tell. 1925-ben a cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nem -
ze ti Párt és a Szu dé ta né met Ag rár párt mû kö dött együtt a vá lasz tá so kon,
1927-ben pe dig a ma gyar és a né met párt ve ze tõi Ro má ni á ban hív ták fel
vá lasz tó i kat, hogy kö zös lis tá juk ra sza vaz za nak. Az együtt mû kö dés azon -
ban egyik eset ben sem volt hosszú éle tû. Az MNP és az Ag rár párt kö zött
fe szült ség rob bant ki ami att, hogy utób bi a ma gyar kép vi se lõk kel való
egyez te tés el mu lasz tá sá val két mi nisz tert is de le gált a kor mány ba, a ma -
gyar párt pe dig ezek után fenn tar tot ta ma gá nak a jo got, hogy az egyes tör -
vény ja vas lat ok tá mo ga tá sá nál a par la men ti „klu bé tól”  el té rõ vé le ményt
fo gal maz zon meg, s a sze rint is sza vaz zon. Ilyen kö rül mé nyek kö zött az
együtt mû kö dés alig va la mi vel több mint más fél év után meg sza kadt.155

A ro má ni ai ki sebb sé gi blok kot pe dig az új vá lasz tá sok ki írá sa, a fe lek
köl csö nös elé ge det len sé ge és el té rõ stra té gi á ja mi att nem újí tot ták meg.156

Bár a ma gyar el kép ze lé sek sze rint mû kö dõ ki sebb sé gi blok kok el ma -
ra dá sa már ön ma gá ban véve is ér zé ke nyen érin tet te a ma gyar po li ti ku -
so kat, az egye ne sen fel há bo rí tot ta õket, hogy a Szepességben és a
Szatmár-vidéken né met ál la mi tá mo ga tás sal regermanizációs fo lya ma -
to kat in dí tot tak be. Ezek fe lett a cseh szlo vák és a ro mán ál lam sze met
hunyt.157 A már jó részt asszi mi lá ló dott és rész ben ma gyar pár tok ra sza va -
zó la kos ság eset le ges „visszanémetesedése” ugyan is csök ken tet te vol na a 
re ví zi ós tö rek vé sek tár sa dal mi bá zi sát.

Nem ma rad tak fent olyan do ku men tu mok, ame lyek bár mi fé le uta lást tar -
tal maz ná nak arra néz vést, hogy a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um Ammendével
szem ben el vá rá so kat fo gal ma zott vol na meg a né met és ma gyar ki sebb sé -
gek együtt mû kö dé sé vel kap cso lat ban. Fel tû nõ azon ban, hogy a fõ tit kár
je len té se i ben vi szony lag sû rûn ki tért az utód ál lam ok né met ki sebb sé ge i re,
il let ve a ki sebb sé gek le het sé ges együtt mû kö dé sé nek kér dé sé re. Ammende
hely ze te eb ben az össze füg gés ben egy ál ta lán nem volt könnyû, hi szen tö -
ké le te sen is mer te mind a né met, mind a ma gyar pár tok el kép ze lé se it a jö -
võ rõl. Jungerth a ma gyar kor mány kö rök ál lás pont ját a cseh szlo vá ki ai
Szu dé ta né met Ag rár párt kor mány ba lé pé se kap csán ha tá ro zot tan a tu do -
má sá ra is hoz ta, ami kor kö zöl te vele, hogy a né me tek ma guk komp ro -
mit tál ják a Kong resszus esz mé it a két mi nisz te ri tár ca el fo ga dá sá val.
A nyil ván va ló an za var ban lévõ Ammende erre mind össze annyit tu dott
vá la szol ni, hogy õ majd tesz róla, hogy az ak ti vi tást vá lasz tó párt ne se -
gít sen a „cse hek nek” a nem zet ál la mi gon do lat meg erõ sí té sé ben. A ma -
gyar kö vet a Dísz tér nek kö vet ke zõ kép pen in do kol ta fel lé pé sét: „Ezt az
egész ügyet Ammendének azért hoz tam fel ilyen for má ban, hogy meg -

207



ne he zít sem a né met cso por tok nak azon tö rek vé se it, mi sze rint õk a
kisentente ál la ma i ban al ka lo mad tán a töb bi ki sebb sé ge ket cser ben hagy -
va a kor má nyok kal való pak tá lás és jó ba rát ság alap ján a töb bi nem ze ti ki -
sebb sé gek kel szem ben hely ze tü ket ja vít sák, és így az egy fron ton való
küz del met fel ad ják.”158 Ez a Jungerth-jelentés a kül ügy mi nisz té ri um ál -
lás pont ját is tük röz te. Fel tû nõ, hogy a kö vet a cseh szlo vá ki ai né met párt -
pa let ta ta golt sá gát lé nye gé ben fi gyel men kí vül hagy ta, s be szá mo ló já ban
nem egy konk rét párt ról be szélt, ha nem som má san a cseh szlo vá ki ai né -
me tek rõl. Ez azon kí vül, hogy a kér dés le egy sze rû sí tett szem lé le tét tük -
röz te, arra is rá mu ta tott, hogy a ma gyar dip lo ma ta sze mé ben a kí vá na tos -
nak tar tott – de a gya kor lat ban va ló já ban so ha sem lé te zõ – egy ség
akár mi lyen szin tû meg bon tá sa a „kö zös ér de kek” el áru lá sá nak szá mí tott.

A cseh szlo vá ki ai né met pár tok stra té gi á ja egy-egy meg jegy zés ere jé ig
a ké sõb bi ek ben is szó ba ke rült Ammende Khuen-Hédervárynak kül dött
le ve le i ben, anél kül azon ban, hogy a fõ tit kár a tá jé koz ta tá son kí vül bár mit
is ígért (ígérhetett) volna.

Ju go szlá vi á ban a fõ tit kár leg fon to sabb ilyen jel le gû ak ci ó já ra 1927.
má jus kö ze pén ke rült sor, ami kor is Zomborban, Deák la ká sán a ma gyar
po li ti ku sok és Kraft, a né met párt ve ze tõ sze mé lyi sé ge kö zött igye ke zett
köz ve tí te ni a kö zel gõ par la men ti vá lasz tá sok al kal má val.159 Uta zá sa vé -
gez té vel ar ról szá molt be, hogy a ma gyar és né met po li ti ku sok elõ ze te sen
meg ál la pod tak ab ban, hogy párt ja ik a jö võ ben össze han gol ják po li ti kai
lé pé se i ket, s en nek elõ ké szí té sé re egy bi zott sá got hoz nak lét re, amely az
ér de kel tek kép vi se lõ i bõl áll na. A terv azon ban – nem utol só sor ban a ma -
gyar po li ti ku sok hely zet ér té ke lé se mi att – kút ba esett. A pár tok ugyan is
csak úgy láttak esélyt a parlamentbe kerülésre, ha valamelyik országos
párt támogatójaként vesznek részt a választási küzdelemben.

A Kong resszus ke re tei kö zött a né me tek és ma gya rok ugyan együtt -
mû köd tek egy más sal, de a kong resszu si tag ság az or szá go kon be lü li párt -
kö zi együtt mû kö dést egy ál ta lán nem se gí tet te elõ. A hú szas évek má so dik 
fe lé ben azon ban még is tör tént két olyan kí sér let, amely a Kong resszus ál -
tal meg te rem tett kap cso la ti háló nél kül biz to san nem jö he tett vol na lét re.

Ru dolf Brandsch, a ro má ni ai szász po li ti kai élet egyik meg ha tá ro zó
sze mé lyi sé ge, az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek el nö ke
1927. de cem ber kö ze pén fel ve tet te egy, az utód ál lam ok ban élõ né met és
ma gyar ki sebb sé gek rész vé te lé vel szer ve zen dõ ta nács ko zás öt le tét.160

A meg be szé lés nek az lett vol na az el sõd le ges cél ja, hogy tisz táz za a ki -
sebb sé gek közt fenn ál ló fe szült sé ge ket, és amennyi ben ez le het sé ges, el -
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há rít sa az aka dá lyo kat a jö võ be ni együtt mû kö dés út já ból.161 A kap cso la -
tok ko or di ná lá sá ra Brandsch cél sze rû nek lát ta vol na egy ál lan dó össze kö tõ 
szerv lét re ho zá sát is.162 A ro má ni ai Or szá gos Ma gyar Párt elõ ze te sen ki -
kér te a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um ál lás fog la lá sát. A Dísz tér ezt kö ve tõ -
en uta sí tot ta a belg rá di és a prá gai ma gyar kö ve tet, hogy in for mál ják a
ma gyar ki sebb sé gek ve ze tõ it a szász kez de mé nye zés rõl, és kö zöl jék ve -
lük a kül ügy mi nisz té ri um po zi tív ál lás fog la lá sát.163 Az OMP Jakabffyt,
Ba log hot és Jó si kát je löl te ki arra, hogy részt ve gyen a már ci us vé gén
Bécs ben ter ve zett ta lál ko zón. Vi szont a belg rá di ma gyar kö vet nek nem
si ke rült fel ven nie a kap cso la tot a ma gyar kép vi se lõk kel, mi vel azok nem
tar tóz kod tak a fõ vá ros ban, és amúgy sem mer tek el lá to gat ni a kö vet ség -
re. Ammende azon ban, aki Sza bad kán, Zomborban, Nagybecskereken és
Új vi dé ken igye ke zett meg gyõz ni a ma gyar és a né met pár tok kép vi se lõ it
a ter ve zett ta lál ko zón való rész vé tel fon tos sá gá ról, a se gít sé gé re si e tett.164

Tár gya lá sai ered mé nye ként azt kö zöl te a kö vet tel, hogy né met rész rõl
Kraft és Moser, ma gyar rész rõl pe dig Deák uta zik Bécs be.

A ta lál ko zó öt le te azon ban nem ju tott túl a ter ve zés fá zi sán. A ro má ni -
ai ma gyar párt ugyan is le mond ta a meg be szé lé sen való rész vé telt, s a ma -
gyar dip lo má ci ai csa tor ná kat fel hasz nál va arra kér te a töb bi ma gyar pár -
tot is, hogy õk se te gye nek ele get a meg hí vás nak.165 A ro mán kor mány
ugyan is idõ köz ben el ren del te, hogy a Szatmár-vidék te le pes köz sé ge i ben 
a né met le gyen az ál la mi ok ta tás nyel ve, mire a ma gyar párt kép vi se lõi
fel kér ték né met kol lé gá i kat, hogy ve lük együtt kö ve tel jék a kor mány dön -
tés vissza vo ná sát. Mi kor azok erre ne met mond tak, a ma gyar párt ve ze tõ -
ség – amúgy is a né me tek „mes ter ke dé sét” sejt ve az ügy hát te ré ben – a
bé csi ta lál ko zón való rész vé tel ellen foglalt állást.166

A fi as kó el le né re a ro má ni ai né met, ma gyar, zsi dó, uk rán és bol gár
kül döt tek au gusz tus 30–31-én, a Kong resszus ke re tei kö zött meg be szé lé -
se ket foly tat tak egy más sal. A tár gya lás ered mé nyét írás ba fog lal ták, s a
kon fe ren cia hall ga tó sá ga elõtt Wilfan el nök kel fel ol vas tat ták.167 A már -
ci u si né met–ma gyar vi tát az a fej le mény szo rí tot ta hát tér be, hogy a ro -
mán mi nisz ter el nök egy tör vény ja vas lat be ter jesz té sét he lyez te ki lá tás -
ba, amely nek tár gya a nem ze ti ki sebb sé gek nek nyúj tan dó sta tú tum lett
vol na. A Kong resszu son részt vevõ kül döt tek – ter mé sze te sen lo ja li tá -
suk ról biz to sít va a ro mán ál la mot – ki fe jez ték ab bé li re mé nyü ket, hogy a
kor mány a ter ve zet be nyúj tá sa elõtt egyez tet a ki sebb sé gi cso por tok ve -
ze tõ i vel. Emel lett el ha tá roz ták, hogy kap cso la ta i kat a jö võ ben szo ro -
sabb ra fû zik, s az egyez te té sek meg könnyí té sé re egy nem ze ti kul tu rá lis
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ügyek kel fog lal ko zó mun ka kö zös sé get hoz nak lét re. A for ma li zált együtt -
mû kö dés gon do la ta azon ban nem va ló sult meg. 1928. no vem ber 9-én
ugyan is a nem ze ti pa raszt pár ti Iuliu Maniu ka pott meg bí zást kor mány -
ala kí tás ra és a vá lasz tá sok le ve zény lé sé re. A né met po li ti ku sok ugyan
meg osz tot tak vol tak a vá lasz tá si szö vet ség kér dé sé ben (a szá szok egy ré -
sze a ma gya rok kal ki ala kí tott ki sebb sé gi blokk fenn tar tá sa mel lett fog lalt
ál lást, a bá ná ti svá bok ve ze tõ je a Nem ze ti Pa raszt párt tal való kar tellt
szor gal maz ta), vé gül a né me tek a ro mán párt mel lett dön töt tek, s ez meg -
pe csé tel te a to váb bi együtt mû kö dés sor sát.

A ma gyar po li ti ku sok fenn tar tá sai to vább nõt tek, ami kor az au gusz tus
31-i meg ál la po dást alá író Brandsch – egyéb ként a szász kép vi se lõk több -
sé gé nek vé le mé nyé vel szem ben – egyik 1929-es par la men ti fel szó la lá sá -
ban ar ról be szélt, hogy a ko ráb ban be ígért ki sebb sé gi tör vény nek nem
egy sé ge sen, ha nem dif fe ren ci ál tan kell ke zel nie a ro má ni ai ki sebb sé ge -
ket.168 El kép ze lé se it 1930. de cem ber 4-én, egy a Bukarester Tageblattban 
meg je lent írá sá ban konk re ti zál ta, ami óri á si vi hart ka vart el sõ sor ban a
ma gyar, de a szász po li ti kai elit kö ré ben is. Már az írás címe is so kat mon -
dó volt: Ve sze del mes ba rá tok.169 Cik ké ben kü lönb sé get tett a lo já lis és a
ha tár re ví zi ó ra tö rek võ ki sebb sé gek kö zött, majd a ki lá tás ba he lye zett ki -
sebb sé gi tör vényt szem elõtt tart va a kö vet ke zõ ket írta: „Ko mo lyan el hi -
szi bár ki is kö zü lünk, hogy egy tör vény vég re haj tá sa – és tel je sen mind -
egy, hogy az egy ke ret tör vény vagy ál ta lá nos ki sebb sé gi tör vény – nem
tesz kü lönb sé get pél dá ul a né me tek és a ma gya rok közt? Nem te szünk-e
ma gunk is lép ten-nyo mon kü lönb sé ge ket?” Bár a Né met Par la men ti Párt 
el ha tá ro ló dott Brandsch né ze te i tõl, a szász po li ti kus ez után ment he tet -
le nül nem kí vá na tos sze méllyé vált a ma gyar po li ti kai elit sze mé ben.170

Kü lö nö sen, mi u tán 1931. áp ri lis 23-án el vál lal ta a ki sebb sé gi ál lamtit kár -
he lyet tes tiszt sé gét, amit a ma gya rok kez det tõl fog va ki ra kat poszt nak tar -
tot tak, s ami tõl sem mi jót nem vár tak.171

Nem Ro má nia volt azon ban az egyet len utód ál lam, ahol a né met ki -
sebb ség ál tal ki har colt, a ma gyar ki sebb sé get fi gyel men kí vül ha gyó po -
zí ci ók szál kát je len tet tek a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um sze mé ben. Az
1929. de cem ber 5-én el fo ga dott, a ki sebb sé gek szá má ra ked ve zõt len vál -
to zá so kat hozó ju go szlá vi ai nép is ko lai tör vényt a né met ki sebb ség nek – a 
né met ál lam hat ha tós tá mo ga tá sá val – az évek so rán si ke rült négy ren de -
let tel mó do sít tat nia.172 A mó do sí tás azon ban nem ter jedt ki a ju go szlá vi ai
ma gyar ság ra.173 Ami kor a ma gyar ve ze tõk Srkiæ mi nisz ter tõl azo nos jo -
go kat kér tek a ma gyar ki sebb ség ok ta tá si há ló za tá nak is, el uta sí tó vá la -
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szát a ma gyar saj tó he ves és igaz ság ta lan kri ti ká i val in do kol ta.174 Deák
ezért a ki sebb sé gi szo li da ri tás kong resszu si esz mé jé re hi vat koz va Wilfan
köz ben já rá sát kér te.175 Nem tud ni, hogy a Kong resszus el nö ke lé pett-e
va la mit az ügy ben, de ez nem tû nik túl sá go san va ló szí nû nek. Nem el sõ -
sor ban a ma gyar ki sebb sé gek kel kap cso la tos fenn tar tá sai mi att, ha nem
mert en nek va ló já ban nem is lett vol na ér tel me: a ma gyar ki sebb ség mö -
gött ugyan is nem állt olyan erõs „védhatalom”, mint a német mögött.

A ju go szlá vi ai né me tek nek nyúj tott ked vez mé nyek rõl Ammende is el -
is me rõ en nyi lat ko zott az 1931-es kong resszu son, azt azon ban nem tet te
hoz zá, hogy a né met ki sebb ség ok ta tá si hely ze té nek ja vu lá sa nem járt
együtt a töb bi ki sebb ség kö ve te lé se i nek ha son ló szin tû ki elé gí té sé vel.176

Az el ért ered ményt be szé dé ben a ki sebb sé gek köz ötti szo li da ri tás nak tu -
laj do ní tot ta, alá húz va Wilfan és Besednjak évek óta tar tó „ön zet len se gít -
sé gét” az ügy ben. A ju go szlá vi ai ma gya rok ki uta zá sa kö rü li mi zé ria mi att 
amúgy is fel pap ri ká zott Prokopy je len té sé ben hely re tet te Ammende ki -
je len té sét: a té nyek tu da tos meg ha mi sí tá sá nak ne vez te, ami nek mind -
össze az volt a cél ja, hogy a né met kül ügy mi nisz té ri um és a né met gaz da -
ság nyo más gya kor lá sá nak tényét elfedje a hallgatóság elõtt.177

A fõ tit kár egy re hang sú lyo sab bá váló né met ori en tá ci ó já ra ek kor már
több je len tés is fel hív ta a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um fi gyel mét. A belg -
rá di ma gyar kö vet már 1928 ja nu ár já ban fi gyel mez tet te Bu da pes tet, hogy 
Ammende erõ sen né met be fo lyás alatt áll.178 Még ugyan ezen év szep tem -
be ré ben ha son ló kép pen nyi lat ko zott Szüllõ is.179 De ez volt a vé le mé nye
Jungerthnek is, aki 1929. ok tó ber 25-én a kö vet ke zõ ket je gyez te fel nap ló -
já ba: „Ammende ma ga tar tá sá ból azt a be nyo mást nyer tem, hogy az egész
ak ció a Wilhelmstrasse be fo lyá sa alá ke rült… Az egész ügy és an nak or ga -
ni zá ci ó ja fegy ver lett bi zo nyos te kin tet ben a Wilhelmstrasse ke zé ben.”180

A két ma gyar kö vet mind össze be nyo má sa it rög zí tet te, s nem ku tat ta
Ammende szá muk ra nyil ván va ló el kö te le zett sé gé nek moz ga tó ru gó it. Szüllõ
azon ban igye ke zett „mé lyebb re ásni”, s a fõ tit kár anya gi as sá gát sej tet te né -
met ori en tá ci ó já nak hát te ré ben.181 Meg ál la pí tá sa azon ban, amel lett, hogy a
fõ tit kár jel le mé nek ne ga tív meg íté lé sét tük röz te, tel je sen egy ol da lú volt.
Két ség te len, hogy Szüllõ hely zet ér té ke lé sé nek volt némi alap ja, hi szen az
Auswärtiges Amt va ló ban a hú szas évek vége felé dön tött a Kong resszus
anya gi biz to sí tá sá ról, s Ammendének fel tét le nül fi gye lem be kel lett ven nie
a szer ve zet élet ben tar tá sát le he tõ vé tevõ „tá mo ga tók” ér de ke it. A cseh -
szlo vá ki ai po li ti kus azon ban je len té sé ben fi gyel men kí vül hagy ta a kér dés
szub jek tív össze te võ jét. Ammende ugyan is, bár két ség kí vül egy nem ze ti sé -

211



gek fe lett álló szer ve zet fõ tit ká ra volt, nem vet kõz het te le – s fel te he tõ en
nem is akar ta le vet kõz ni – né met ki sebb sé gi mi vol tát. Nem kérdõjelezhetõ 
meg, hogy a Kong resszus tény le ges elsõ em be re ként nem zet kö zi szin ten az 
összes eu ró pai ki sebb ség ér de ké ben lé pett fel, de bi zo nyos, hogy a szín fa -
lak mö göt ti te vé keny sé gé ben gyak ran fel hasz nál ta po zí ci ó ját a né met ki -
sebb sé gek hely ze té nek ja ví tá sá ra. Ju go szlá vi á ban pél dá ul nem csak az
1929-es nép is ko lai tör vény vissza vo ná sá hoz sze re tett vol na maga is hoz zá -
já rul ni, ha nem már 1928-ban tár gya lá so kat kez de mé nye zett a szlo vé ni ai
né met és az auszt ri ai szláv ki sebb sé gek ve ze tõ i vel, va la mint az érin tett kor -
má nyok funk ci o ná ri u sa i val is, hogy a két ki sebb ség a re cip ro ci tás ta la ján
sze mé lyi elvû kul tu rá lis au to nó mi át kap has son.182 A ma gyar kül ügy mi -
nisz té ri um fi gyel mét pe dig a Ma gyar or szág el len irá nyu ló né met or szá gi
saj tó tá ma dá sok össze füg gé se i be ágyaz va több ször is fel hív ta a ma gyar or -
szá gi né met ki sebb ség ok ta tás ügy ének elég te len vol tá ra.183

Bár Ammende bu da pes ti kap cso la tai elõtt fo lya ma to san a né met és ma -
gyar ki sebb sé gi együtt mû kö dés meg te rem té sé nek szük sé ges sé gét hang sú -
lyoz ta, va ló szí nû azon ban, hogy a har min cas évek ele jé tõl már egy ál ta lán
nem volt meg gyõ zõd ve a ki sebb sé gi pár tok lé pé se i nek össze han gol ha tó -
sá gá ról.184 1930 vé gén a né met kül ügy mi nisz té ri um szá má ra ké szí tett
ugyan is egy nagy lé leg ze tû fel jegy zést a né met ki sebb ség po li ti ka fel ada -
ta i ról, s en nek füg ge lé ké ben rö vid át te kin tést nyúj tott a kö zép-eu ró pai ál -
la mok né met ki sebb sé ge i nek hely ze té rõl.185 Fel tû nõ, hogy egyik utód ál -
lam ese té ben sem tett ja vas la tot arra, hogy a né met ki sebb sé gi pár tok
mû köd je nek együtt a he lyi ma gyar po li ti kai szer ve ze tek kel. El vi leg nem
zár ha tó ugyan ki, hogy a fõ tit kár a Wilhelmstrasse el uta sí tó ál lás pont ját
is mer ve egy sze rû en ke rül te a té mát, még is sok kal va ló szí nûbb, hogy erre
az idõ re már õ is be lát ta, hogy ilyen együtt mû kö dést ma guk a né met pár -
tok sem tar ta nak kí vá na tos nak.
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resszus. Köz já ték: Es ter házy.) Pester Lloyd, 1932. jú li us 2. 3–4.
95 Wilfan és Es ter házy. Prá gai Ma gyar Hír lap, 1932. jú li us 5. 1.
96 Almásy Mi hály: A bé csi ki sebb sé gi kong resszus ta nul sá gai. Prá gai Ma gyar

Hír lap, 1932. jú li us 8. 1–2.
97 Jakabffy: Ada tok… i. m. 43.
98 A. Saj ti: i. m. 84.

217



99 Jakabffy: Ada tok… i. m. 32–33.
100 Uo. 33.
101 Jakabffy: Ada tok… i. m. 33.
102 Wilfan itt pon to sí tot ta dél elõt ti be je len té sét. Kö zöl te, hogy a né met ki sebb -

ség kül döt tei ese té ben fel sem me rült sem mi fé le prob lé ma az út le ve lek kel kap -
cso lat ban. Sitzungsbericht… 1930. 28.

103 Ammende le ve le Besednjaknak. Bécs, 1931. má jus 11. BA, N 1.250, Fasz.
5. 806.

104 Uo.
105 Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak. Bécs, 1931. jú ni us 11. MOL, K 64. 

1931-47-489.
106 Uo.
107 Jakabffy: Ada tok… i. m. 37.
108 Prokopy Imre je len té se a gen fi út ról. Bu da pest, 1931. szep tem ber 19. MOL, 

K 64. 1931-46-712.
109 Jakabffy: Ada tok… i. m. 37.
110 Az ak ko ri ma gyar ál lás pont re konst ru ál ha tó egy Wilfan ál tal Jakabffynak

írt le vél bõl. Ez 1937-bõl szár ma zik, s a ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le te kö rül
ki rob bant vita kap csán író dott, de vissza utal a ma gyar kép vi se lõk 1931-es ál lás -
fog la lás ára is. Wilfan le ve le Jakabffynak. Bécs, 1937. má jus 25. BA, N 1.250,
Fasz. 8. 846.

111 Prokopy Imre je len té se a gen fi út ról. Bu da pest, 1931. szep tem ber 19. MOL, 
K 64. 1931-47-712.

112 Csu ka Já nos: i. m. 401–405.
113 Prokopy „pót-küldötti” stá tu sá ról Ammende 1930. jú ni us 30-án egye zett

meg Patakyval, dél ke let-eu ró pai kör út já nak elsõ nap ján. Ammende: Bericht über
meine Reise nach Ungarn, Rumänien, Jugoslavien und Bulgarien vom 1. bis 14.
Juli 1930. (Be szá mo ló ma gyar or szá gi, ro má ni ai, ju go szlá vi ai és bul gá ri ai uta zá -
som ról. 1931. jú li us 1–14.) /II. Teil: Ostpreussen, Litauen, Estland, Polen und die
Gottschee./ PAAA, R 60528, Szá mo zat lan. A Szán tó val foly ta tott be szél ge tés rõl
lásd Prokopy Imre je len té se a gen fi út ról. Bu da pest, 1931. szep tem ber 19. MOL,
K 64. 1931-47-712.

114 Uo.
115 Erre ki tû nõ pél da a má so dik kong resszus idõ pont já nak ki tû zé se kö rü li vita

ke ze lé se. A né met cso port azt sze ret te vol na, ha a kon fe ren ci át a Nép szö vet ség
Köz gyû lé se után tart ják meg. Ammende vi szont at tól félt, hogy a szer ve zet tá ma -
dá sok ke reszt tü zé be ke rül, ha az össze jö ve telt köz vet le nül Né met or szág nép szö -
vet sé gi fel vé te le után tart ják meg. Ezért rá be szél te Wilfant, hogy kö zöl je
Schiemannal, hogy a szláv ki sebb sé gek szá má ra csak a Köz gyû lés elõt ti idõ szak
len ne el fo gad ha tó. Ez után Ammende már en nek meg fe le lõ en tá jé koz tat ta Ba ra -
nyai ré vén a kér dés ben egyéb ként kü lön vé le ményt nem nyil vá ní tó ma gyar kül -
ügy mi nisz té ri u mot. Tény ként ál lí tot ta be, hogy „egyes ki sebb sé gek” szá má ra
el fo gad ha tat lan a né met ki sebb sé gek ja vas la ta. Ammende le ve le Wilfannak.
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Pá rizs, 1926. má jus 11. BA, N 1.250, Fasz. 5. 159; Ammende le ve le Ba ra nya i nak. 
Pá rizs, 1926. má jus. MOL, K 64. 1927-47 (268/1926).

116 Ammende le ve le Wilfannak. Bécs, 1933. au gusz tus 10. BA, N 1.250, Fasz.
5. 1174.

117 Wilfan le ve le Strelitzkynek. Bécs, 1933. jú li us 4. BA, N 1.250, Fasz. 10.
578.

118 Eiler: i. m. 30.
119 A kér dés rõl lásd Tilkovszky Loránt: A szlo vá kok tör té ne té hez Ma gyar or -

szá gon 1919–1945. Kor mány biz to si és más je len té sek nem ze ti ség po li ti kai cél lal
lá to ga tott szlo vák la kos sá gú te le pü lé sek rõl. Bu da pest, 1989.

120 „A tár su lat mû kö dé sét új ból fel ven ni kérõ em lí tett sze mé lyi sé gek nek
[Szinyei-Merse Ist ván és Rakovszky Iván bel ügy mi nisz ter – E. F.] a fõ in do kuk,
hogy tar ta ni le het at tól, mi sze rint ilyen vagy ha son ló tár sa dal mi ala ku lás cél já ból
a nem tel je sen meg bíz ha tó cson ka ha zai tó tok kö ré ben bi zo nyos tö mö rü lés tör té -
nik, és mi vel igen ne héz vol na egy tót köz mû ve lõ dé si egye sü let ala kí tá sá ra irá -
nyu ló ké re lem elõl el zár kóz ni, ha az em lí tett tár su lat meg szû nik, nem ze ti szem -
pont ból kel le met len szi tu á ció állana elõ… Az ügy osz tály oszt ja ezt az ér ve lést, s
a maga ré szé rõl ezen in do kon kí vül azért is élet re hí van dó nak tart ja az egye sü le -
tet, mert an nak mû kö dé se a mai ve ze tõ ség ke zé ben sem mi fé le ve széllyel nem jár -
hat.” Pro domo. (Pechány Adolf?) A Ma gyar or szá gi Tót Köz mû ve lõ dé si Tár su lat 
mû kö dé sé nek újra mû kö dé se tár gyá ban. Bu da pest, 1926. jú ni us 26. MOL, K 28.
1941-325-E 15148.

121 A Szeberényi-akcióról vö. Tilkovszky: Szeberényi… i. m. 528–533.
122 Uo. 529.
123 Strnad le ve le Wilfannak. Bécs, 1930. de cem ber 12. BA, N 1. 250, Fasz. 3.

Szá mo zat lan.
124 Uo.
125 Az auszt ri ai cse hek és a po zso nyi szlo vá kok együtt mû kö dé sé re jól rá vi lá -

gít, hogy az emig ráns szer ve zet a hi va ta los je lent ke zést és a szük sé ges mel lék le tet 
nem egye ne sen a Tit kár ság nak, ha nem az Auszt ri ai Cseh szlo vák Ki sebb sé gi Ta -
nács el nö ké nek, Machátnak küld te el. Ammende fel jegy zé se a Kong resszus ra je -
lent ke zõ cso por tok ról, il let ve kép vi se lõk rõl. Bécs, 1930. au gusz tus 20. BA, N
1.250, Fasz. 5. 693.

126 Sitzungsbericht… 1930. Be ve ze tõ.
127 Strnad le ve le Wilfannak. Bécs, 1930. de cem ber 12. BA, N 1. 250, Fasz. 3.

Szá mo zat lan.
128 Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak. Bécs, 1930. de cem ber 1. MOL, K

64. 1930-47-830.
129 Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak. Bécs, 1930. áp ri lis 9. MOL, K 64.

1931-47-314.
130 Szeberényi le ve le Ammendének. Mis kolc, 1931. jú li us 12. BA, N 1.250,

Fasz. 5. 706.
131 Uo.
132 Ammende le ve le Beth len nek. Bécs, 1931. jú li us 9. MOL, K 64. 1931-47-579.
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133 Kristóffy szél jegy ze te jú li us 24-i dá tum mal Ammende Khuennak írt le ve -
lén. Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak. Bécs, 1931. jú li us 18. MOL, K 64.
1931-47-579.

134 Szeberényi le ve le Ammendének. Mis kolc, 1931. jú li us 12. BA, N 1.250,
Fasz. 5. 706.

135 Szeberényi le ve le Ammendének. Bé kés csa ba, 1931. au gusz tus 8. MOL, K
64. 1935-47 (634/1931).

136 Ammende le ve le Beth len nek. Bécs, 1931. au gusz tus 10. MOL, K 64.
1935-47 (634/1931).

137 A kér dés sel kap cso lat ban saj tó há bo rú rob bant ki a cseh szlo vá ki ai ma gyar
és cseh saj tó kö zött. A Prá gai Ma gyar Hír lap 1931. au gusz tus 29-én két cseh lap
vé le mé nyét is is mer tet te. A cseh nem ze ti de mok ra ta Národní Po li ti ka sze rint
„ezen a kong resszu son is ki fog tûn ni, hogy a leg szebb és leg jobb hely zet ben van
a ma gyar or szá gi szlo vák ki sebb ség, míg a leg rosszabb sors a cseh szlo vá ki ai ma -
gyar ki sebb sé get érte. Más ered ményt – úgy mond – az Ammende- és Szüllõ-féle
ren de zés tõl nem is le het vár ni.” A Lidové Noviny be je len té sé re, mely sze rint a
po zso nyi szer ve ze tet Ludevit Hrdlicka kép vi se li majd, a PMH a kö vet ke zõ képp
re a gált: „A Lidové Noviny köz le mé nye után úgy lát szik, hogy a ma gyar or szá gi
szlo vá kok nak két fé le kép vi se le te lesz Genf ben: hi va ta los és hí vat lan. Hrdlicka
ta nár csak is az utób bi le het – lé vén cseh szlo vá ki ai la kos. Kü lön ben meg nyug tat -
juk cseh lap tár sa in kat, hogy a ki sebb sé gi kong resszus el nök sé ge és plé nu ma is –
eb ben a kér dés ben is – tár gyi la gos lesz.” Ki kép vi se li Genf ben a ma gyar or szá gi
szlo vák ki sebb sé get? Szüllõ Géza nyi lat ko za tá nak cseh vissz hang ja. Prá gai Ma -
gyar Hír lap, 1931. augusztus 29. 2.

138 Fel jegy zés név nél kül. (Pechány?) Bu da pest, 1932. áp ri lis 12. MOL, K 28.
1941-325-E 15148.

139 Jakabffy: Ada tok… i. m. 36–37.
140 Sitzungsbericht… 1931. 56.
141 Fel jegy zés név nél kül. (Pechány?) Bu da pest, 1932. áp ri lis 12. MOL, K 28.

1941-325-E 15148.
142 „Te kin tet tel arra, hogy a szer ve zett egye sü let tak ti kai esz kö zül szol gál a

ma gyar kor mány ki sebb sé gi po li ti ká já nak meg vé dé sé ben, és Bernoláknál al kal -
ma sabb sze mé lyi sé get az el nö ki tiszt be töl té sé re ezidõszerint nem le het ta lál ni, az 
ügy osz tály tisz te let tel ja va sol ja, hogy a M. E. úr Õexcellenciája Bernolákot ma -
gá hoz ké res se, és le mon dá sá nak vissza vo ná sá ra bír ja.” Uo. Vé gül a mi nisz ter el -
nök ség in ter ven ci ó já nak kö szön he tõ en Bernolák ma radt az egye sü let el nö ke.

143 Alth je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Belg rád, 1932. má jus 27. MOL, K
64. 1932-41-322.

144 Bleyer le ve le Gratznak. Bu da pest, 1932. jú ni us 24. MTA Tör té net tu do má -
nyi In té zet, Gratz Gusz táv ira tai. 5. UDV, A ma gyar–né met kér dés. A né met se -
gít ség kér dé sé rõl nem áll nak ren del ke zés re to váb bi for rá sok, így nem tud juk,
hogy a ve ze tõk tény le ge sen in ter ve ni ál tak-e a mi nisz ter el nök sé gen.

145 Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak. Ammende le ve le Apor nak. Ammende
le ve le Patakynak. Bécs, 1932. jú ni us 7. MOL, K 64. 1932-41-340.
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146 Ammende le ve le Apor nak. Bécs, 1932. jú ni us 7. MOL, K 64. 1932-41-340.
147 A lá to ga tás ról Szeberényi szá molt be Ammendének, aki a le ve let má so lat -

ban el jut tat ta Apor hoz. Ammende le ve le Apor nak. Bécs, 1932. jú ni us 13. MOL,
K 64. 1932-41-357.

148 Sitzungsbericht… 1932. 165.
149 Az Ansch luss, a mün che ni egyez mény, va la mint az elsõ bé csi dön tés az

auszt ri ai cse hek szá má ra is új hely ze tet te rem tett. Ezért Machát a Vá laszt mány
1938. de cem ber 17-i ülé sén már is mét részt vett. Ezen töb bek kö zött fel me rül tek
a Bi ro da lom hoz ke rült cse hek szer ve ze ti kér dé sei is, és Machát kö zöl te a je len lé -
võk kel, hogy a cseh szer ve ze tek köz pont ja min den va ló szí nû ség sze rint Bécs
lesz. Uexküll fel jegy zé se a Vá laszt mány 1938. de cem ber 17-i ülé sé rõl. BA, N
1.250, Fasz. 11. Szá mo zat lan.

150 A né met kül ügy mi nisz té ri um ál lás pont já ról lásd Tilkovszky Loránt: Né -
met or szág és a ma gyar nem ze ti sé gi po li ti ka. Tör té nel mi Szem le, 1980. 1. sz.

151 Tilkovszky: A weimari Né met or szág… i. m. 201.
152 Ká nya je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Ber lin, 1930. már ci us 7. MOL,

K 28. 1930-16-T 5374.
153 A ro má ni ai Or szá gos Ma gyar Párt is kö tött vá lasz tá si meg ál la po dást ro mán

pár tok kal. Elõ ször 1923-ban, majd 1926-ban. Ez után azon ban Beth len György
irá nyí tá sa alatt az önál ló in du lás lett a párt vá lasz tá si stra té gi á ja, kü lö nö sen mi u -
tán a né me tek kel ala kí tott ki sebb sé gi blokk 1928-ban fel bom lott. Leg kö ze lebb
csak 1938-ban kö tött az OMP par la men ti vá lasz tá si meg ál la po dást ro mán párt tal.
Bár di: A ro má ni ai ma gyar ság… i. m. 37–44.

154 A cseh szlo vá ki ai né met pár tok hú szas évek be li stra té gi á já ról lásd Ladislav
Lipscher: Die parteipolitische Struktur der Minderheiten und ihre staatsrechtlichen
Vorstellungen zur Lösung der nationalen Frage in der Tschechoslowakei (1928–
1930). Bohemia, Band 22. 1981. 342–364.

155 Masirevich je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Prá ga, 1927. jú li us 11.
MOL, K 64. 1927-7-332.

156 A ki sebb sé gi blokk tör té ne té rõl lásd: Zsolt K. Len gyel: Auf der Suche nach
dem Kompromiß. Ursprünge und Gestalten des frühen Transsilvanismus 1918–
1928. Verlag Ungarisches Institut, Mün chen, 1993. 367–381; Hildrun Glass:
Zerbrochene Nachbarschaft: das deutsch-jüdische Verhältnis in Rumänien
(1918–1938). Oldenbourg Verlag, Mün chen, 1996. 234–245.

157 Az egy ko ri észak-ma gyar or szá gi te rü le tek né met la kos sá ga kö ré ben ki fej -
tett né met agi tá ci ós tö rek vé se ket ter mé sze te sen Szüllõ is ér zé kel te: „A né me tek
pe dig min de nütt a ma gya rok ban, kü lö nö sen ná lunk a Szepességben, Po zsony
kör nyé kén és a Turócban levõ svá bok nál az alldeutsch moz ga lom nak a ke rék kö -
tõ jét lát ják.” Szüllõ Géza je len té se a ber li ni in ter par la men tá ris kon fe ren ci á ról.
Po zsony, 1928. szep tem ber 5. OSZKK, Fond X, X/27. 5. Dok. A ro má ni ai
Szatmár-vidéken ki fej tett agi tá ció és tár sa da lom szer ve zés te mes vá ri né met kon -
zul ál tal el len õr zött fo lya ma tá nak alap ve tés ét tel jes erõ vel tá mad ta a Ma gyar Ki -
sebb ség. Cogitator 1928-ban több ter je del mes cikk ben fog lal ko zott a vi dék né -
met te le pe se i nek tör té ne té vel, nép moz gal mi ada ta i val, nem ze ti iden ti tá sá val.
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A bu ka res ti né met kö vet sze rint a né met ál lam 1926–28 kö zött több mint 100 000
már ká val tá mo gat ta a moz gal mat. A kö vet fel hív ta kül ügy mi nisz té ri u ma fi gyel -
mét a vissza né me te sí té si prog ram ké tes ered mé nye i re, s arra a nem kí vá na tos fe -
szült ség re, me lyet az a ma gyar po li ti kai kö rök ben ki vál tott. A bu ka res ti né met
kö vet je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri um nak. Bu ka rest, 1928. áp ri lis 22.
PAAA, R 96566, K 432414-K 432518.

158 Jungerth je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Reval, 1926. no vem ber 2.
MOL, K 64. 1927-47 (547/1926).

159 Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak. Bécs, 1927. má jus 23. MOL, K 64. 
1927-47-222.

160 Villani je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Bu ka rest, 1927. de cem ber 19.
MOL, K 64. 1928-47-190 (682/1927).

161 Uo.
162 Khuen-Héderváry fel jegy zé se Beth len nek. Bu da pest, 1928. feb ru ár 9. MOL,

K 64. 1928-47-190.
163 Kristóffy uta sí tá sa Villaninak. Bu da pest, 1927. de cem ber 22. MOL, K 64.

1928-47-190 (682/1927).
164 Forster je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Belg rád, 1928. ja nu ár 23. MOL,

K 64. 1928-47-190 (108/1928).
165 Kristóffy uta sí tá sa Forsternek. Bu da pest, 1928. már ci us 21. MOL, K 64.

1928-47-190 (108/1928).
166 Uo.
167 A meg ál la po dás szö ve gét lásd Sitzungsbericht… 1928. 158–159.
168 Glass: i. m. 244.
169 Ru dolf Brandsch: Gefährliche Freunde. (Ve sze del mes ba rá tok.) Bukarester 

Tageblatt. 1930. de cem ber 4.
170 Jakabffy a Ma gyar Ki sebb ség 1931. ja nu ár 1-jei szá má ban is mer tet te Brandsch

cik két, s an nak po li ti kai hát te rét, majd ve zér cik ke vé gén a kö vet ke zõ kér dést tet te
fel: „Va jon meg gon dol ta-e a né met ki sebb ség nek ez a po li ti ku sa, hogy ha ben -
nün ket – ma gyar ki sebb sé get – õ a ki sebb sé gi jo gok tel jé re ér de mes nek nem tart,
ugyan er re a sors ra íté li az olasz or szá gi, a szudéta- és a szi lé zi ai né met ki sebb sé get 
is, hi szen ha ró lunk fel té te lez he tõ, hogy ná lunk »a ki sebb sé gi kér dés csak má sod -
hely re szo rul és in kább mint agi tá ci ós esz köz jön te kin tet be«, ugyan ez leg alább is 
olyan mér ték ben áll az olasz, szudéta- és a szi lé zi ai né met ség re is.” Jakabffy
Elem ér: „Ve sze del mes ba rá tok” vagy ve sze del mes ba rát? Ma gyar Ki sebb ség,
1931. ja nu ár 1. 1–6.

171 Jakabffy lap ja ez után rend sze re sen tu dó sí tott min den Brandschot érõ szász
kri ti ká ról, a szász po li ti kai eli ten be lül dúló harc ról, majd elé ge det ten nyug táz ta,
mi kor a Szász Nép ta nács 1932. no vem ber 22-én ki zár ta so rai kö zül a po li ti kust.
A szá szok Brandsch el len. Ma gyar Ki sebb ség. 1933. szep tem ber 16. 547–548;
Brandschot ki zár ták az összes szász népi szer ve zet bõl. Ma gyar Ki sebb ség, 1933.
de cem ber 16. 681.

172 Hans-Ulrich Wehler: Nationalitätenpolitik in Jugoslawien. Die Deutsche
Minderheit 1918–1978. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1980. 24–25.
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173 1930-ban, az igaz ság ügy mi nisz té ri um ban foly ta tott tár gya lá son há rom mi -
nisz ter is je len volt, akik a kon takt sze mély ként fel lé põ Ammendével egye ne sen
kö zöl ték, hogy a kor mány ál tal el fo gad ha tó nak vélt mó do sí tá sok szi go rú an csak a 
né met ki sebb ség re ter jed het nek ki. Ammende bi zal mas fel jegy zé se dr. Milan
Srskiæ, Boža Maksimoviæ és Kumanudi mi nisz te rek kel. Belg rád, 1930. feb ru ár 6. 
BA, N 1.250, Fasz. 3. Szá mo zat lan.

174 Deák le ve le Wilfannak. Zombor, 1931. ok tó ber 27. BA, N 1.250, Fasz. 7.
419.

175 Uo. 418–420.
176 Sitzungsbericht… 1931. 142.
177 Prokopy Imre je len té se a gen fi út ról. Bu da pest, 1931. szep tem ber 19. MOL, 

K 64. 1931-47-712.
178 Forster je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Belg rád, 1928. ja nu ár 23. MOL,

K 64. 1928-47-190 (108/1928).
179 Szüllõ Géza je len té se a ber li ni in ter par la men tá ris kon fe ren ci á ról. Po zsony,

1928. szep tem ber 5. OSZKK, Fond X, X/27. 5. Dok.
180 Jungerth-Arnóthy Mi hály ha gya té ka. Po li ti ka tör té ne ti és Szak szer ve ze ti

Le vél tár. 972.f. 4. õe. 205. Bécs, 1929. ok tó ber 25.
181 Szüllõ Géza je len té se az 1933-as ki sebb sé gi kong resszus ról. Dá tum nél kül.

OSZKK, Fond X, X/28. 3. Dok.
182 Ammende: Zur Frage einer deutsch-jugoslavischen Annäherung. (A né -

met–ju go szláv kö ze le dés kér dé sé hez.) Dá tum nél kül, biz to san 1928-ban. BA, N.
1.250, Fasz. 2. Szá mo zat lan.

183 Ammende 1928. már ci us 8-án át nyúj tott egy fel jegy zést Jungerthnek, mely -
ben a né met saj tó tá ma dá sa it alap ve tõ en arra ve zet te vissza, hogy a ma gyar or szá gi
ki sebb ség po li ti ká ban meg tor pan tak a né met ki sebb ség – el sõ sor ban ok ta tás ügyi
– hely ze tét kon szo li dál ni kí vá nó re for mok. Jungerth je len té se a kül ügy mi nisz té -
ri um nak. Reval, 1928. már ci us 9. MOL, K 64. 1928-47-203.

184 Ammende még 1930 má ju sá ban ké szí tett egy elem zést a ma gyar kül ügy mi -
nisz té ri um szá má ra az utód ál lam ok ban ural ko dó ki sebb sé gi hely zet rõl, va la mint
a né met és ma gyar ki sebb sé gek rõl. A hely ze tet mind két fél szá má ra egy for mán
rossz nak ítél te, azt ál lí tot ta, hogy nincs va ló di kü lönb ség a ve lük szem ben al kal -
ma zott ál la mi stra té gi ák kér dé sé ben. Amennyi ben még is volt némi kü lönb ség –
így Ammende – az csak tak ti kai jel le gû, és rö vid táv ra szól. Nem le het vé let len,
hogy ezt az elem zést ép pen ak kor ve tet te pa pír ra, ami kor a ma gyar kor mány a né -
met ki sebb sé ge ket a ki sebb sé gi szo li da ri tás el áru lá sá val vá dol ta. A fel jegy zés ér -
de kes sé ge, hogy Ammende nem be szélt a ki sebb sé gi pár tok utód ál lam okon be lü -
li együtt mû kö dé sé nek kér dé sé rõl. Ammende je len té se a ki sebb sé gi kér dés rõl és a 
né met és ma gyar ki sebb sé gek rõl az utód ál lam ok ban. Bécs, 1930. má jus 23.
MOL, K 64. 1930-47-333.

185 Ammende: Die gegenwärtige Situation in den einzelnen Staaten des
Südostens. (Az egyes dél ke let-eu ró pai ál la mok je len le gi hely ze té rõl.) Dá tum
nél kül. PAAA, R 60528, szá mo zat lan.
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7. AZ 1933 ÉS 1938 KÖZÖTTI,
FESZÜLTSÉGEKKEL TERHELT IDÕSZAK FÕ KÉRDÉSEI

Az 1932-es bé csi kong resszus és az azt kö ve tõ hó na pok víz vá lasz tó nak
bi zo nyul tak az Ammende-projektben ér de kelt ma gyar kor mány za ti szer -
vek és a ma gyar cso port szer ve zet hez való vi szo nyu lá sá nak ala ku lá sá -
ban. 1933 ta va szá ra a bu da pes ti il le té ke sek ben meg is fo gal ma zó dott a
ki lé pés gon do la ta. Et tõl kezd ve min den egyes kon fe ren cia elõtt fel ve tõ -
dött a ma gyar tag ság fenn tar tá sá nak vagy meg szün te té sé nek kér dé se.
Több meg gon do lás is szólt a ki lé pés mel lett, mint aho gyan el le ne is. Az
ér vek és az el len ér vek kö zül vé gül az el len ér vek bi zo nyul tak erõ sebb nek, 
ezért a ma gyar cso port to vább ra is rend sze re sen el uta zott a ren dez vé -
nyek re, idõn ként azon ban ke mény, ul ti má tum sze rû kö ve te lé sek kel igye -
ke zett meg fi zet tet ni benn ma ra dá sa árát.

7.1 A KILÉPÉS ÉS A BENNMARADÁS FOLYAMATOSAN ISMÉTLÕDÕ DILEMMÁJA

7.1.1 Ér vek a ki lé pés mel lett és el len

1933 kora ta va szá ra a mi nisz ter el nök ség és a kül ügy mi nisz té ri um il le té -
ke sei szá má ra a Kong resszus el vesz tet te von ze re jét, ezért már ci us ban
Pataky és Ká nya az Ammendével fenn tar tott össze köt te tés fel szá mo lá sa
és a ma gyar tag ság be szün te té se mel lett dön tött. A for rá sok ta nú sá ga sze -
rint az azon na li ki lé pés öt le tét a fõ tit kár te vé keny sé gé vel elé ge det len Pataky
ve tet te fel elõ ször. Az ál lam tit kár több ok ból is ne hez telt Ammendére.1 El fo -
gad ha tat lan nak tar tot ta, hogy a Kong resszus az 1929-es ma gyar kö ve te lés
el le né re sem kezd te el a konk rét sé rel mek meg tár gya lá sát. Nem is be szél -
ve ar ról, hogy az évek fo lya mán a saj tó ér dek lõ dé se is erõ sen vissza esett.
Ez pe dig je len tõ sen csök ken tet te a szer ve zet pro pa gan da ér té két. Emel lett 
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azon ban az zal is meg vá dol ta Ammendét, hogy az a ma gyar ki sebb sé gek
ér de ke it hát tér be szo rí tot ta, és il le ték te le nül be avat ko zott a ma gyar or szá -
gi ki sebb sé gek ügye i be. Pataky meg jegy zé sei egy részt ki tû nõ en rá vi lá gí -
ta nak arra a tény re, hogy a mi nisz ter el nök ség nem egy for ma mér cé vel
mért a ma gyar or szá gi és a ha tá ron túli ma gyar ki sebb sé gek ügyé ben,
más részt arra, hogy a ma gyar és a ma gyar or szá gi ki sebb sé gek ér de ke i nek 
gya ko ri em le ge té se mö gött va ló já ban a ma gyar kor mány ér de kei és cél ki -
tû zé sei hú zód tak meg. A sé rel mek fel so ro lá sá ból az is vi lá go san ki ol vas -
ha tó, hogy Pataky a fõ tit kár ral fenn tar tott kap cso la tot szi go rú alá-fö lé
rendeltségi vi szony ke re té ben ér tel mez te. Esze rint Ammende lé nye gé ben 
sza ba don küzd he tett az 1925 nya rán pa pír ra ve tett ki sebb sé gi cé lo kért, de 
a szer ve zet ve ze té se so rán kö te les volt fi gye lem be ven ni a ma gyar kor -
mány min den ko ri ér de ke it, amennyi ben igényt tar tott az anya gi tá mo ga -
tás ra, és biz to sí ta ni akar ta a ma gyar cso port rész vé tel ét.

Ammende szá má ra az is ve szé lyes fej le mény volt, Pataky bi zal má nak
meg ren dü lé sé hez ha son ló an, hogy a kül ügy mi nisz té ri um élé re a ko ráb bi
ber li ni kö vet, Ká nya Kál mán ke rült. A ket te jük kö zöt ti fe szült vi szony ki -
ala ku lá sa még arra az idõ re te he tõ, ami kor a fõ tit kár a mi nisz ter el nök sé -
gen és a kül ügy mi nisz té ri um ban min den kö vet meg moz ga tott Szeberényi
ki uta zá sá nak en ge dé lye zé se ér de ké ben. En nek so rán min den olyan sze -
mélyt meg pró bált moz gó sí ta ni, aki nek be fo lyá sa le he tett a dön tés re. Fel -
te he tõ en ezért ke res te fel Ká nyát is Ber lin ben, aki nél az em lí tett 1935-ös
fel jegy zés ta nú sá ga sze rint „pa naszt tett” a ma gyar nem ze ti ség po li ti ká ra.
Ká nya ál lí tó lag tel je sen meg döb bent Ammende me rész sé gé tõl. Bár a be -
szél ge tés rõl nem ma radt fent köz vet len fel jegy zés, elég va ló szí nût len nek
tû nik, hogy a fõ tit kár rá ol vas ta vol na a kö vet fe jé re a ma gyar nem ze ti ség -
po li ti ka hi á nyos sá ga it. Az azon ban már sok kal in kább el kép zel he tõ, hogy 
a Khuen-Héderváryhoz, Apor hoz és Patakyhoz el jut ta tott le ve lek ben
fog lal tak hoz ha son ló an, Ká nya elõtt is fel vá zol ta a fe nye ge tõ hely ze tet,
is mer tet te vele az eset le ges kö vet kez mé nye ket, s el há rí tott ma gá tól min -
den ké sõb bi fe le lõs sé get. Az sem el kép zel he tet len, hogy a ma gyar or szá gi 
né me tek is ko la ügy ének kér dé sét is szó ba hoz ta. Ká nya azon ban nem csak 
hogy nem te kin tet te part ner nek Ammendét – amint hogy nem is volt az –,
ha nem mind össze egy ál la mi lag tit ko san do tált po li ti kust lá tott ben ne, s
még a gon do la ta is mé lyen fel há bo rí tot ta an nak, hogy egy ilyen fi ze tett,
te hát fel fo gá sa sze rint en ge del mes ség gel tar to zó sze mély fenn tar tá so kat
mer meg fo gal maz ni a ma gyar kor mány za ti szer vek mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban. Nem meg le põ te hát, hogy Ká nya egy Patakyval foly ta tott

225



1933. már ci us 18-i meg be szé lé sen a Kong resszus ár-ér ték ará nyá nak
elég te len vol tá ra hi vat koz va a ma gyar cso port azon na li ki lép te té sé rõl
dön tött.2

A vég re haj tás mód já ról ezek ben a he tek ben több el kép ze lés is szü le -
tett. Pataky meg elé ge dett vol na a tá vol ma ra dás egy sze rû be je len té sé vel.
Kristóffy ez zel szem ben sok kal cél sze rûbb nek tar tot ta vol na, ha a kül döt -
tek csak a Kong resszu son, a saj tó je len lét ében je len tet ték vol na be vég le -
ges tá vol ma ra dá su kat. Egy részt a lé pés pro pa gan da ér té ke mi att, más részt 
pe dig mert at tól félt, hogy az elõ ze tes be je len tés ese tén Ammendének
még len ne ide je a terv be vett an gol nyel vû kö tet ben a ma gyar ki sebb sé -
gek hely ze tét nem meg fe le lõ en tag lal ni.3 A ki lé pés kér dé sé ben azon ban a
vég sõ szó a kül ügy mi nisz tert il let te meg, õ pe dig az zal a ja vas lat tal állt
elõ, hogy a ma gyar részt ve võk a prog ram pont ok össze ál lí tá sá nál tá -
massza nak olyan kö ve te lé se ket, me lye ket Ammendének sem mi kép pen
sem áll mód já ban tel je sí te nie. Ez pe dig a külvilág szemében is felmenti a
magyar csoportot.4

A Vá laszt mány 1933. áp ri lis 1-jei ülé sé re Szüllõ mel lett Jakabffy is el -
uta zott Bécs be – az utób bi Ammende kü lön ké ré sé re.5 Ter mé sze te sen
mind két po li ti kus tisz tá ban volt a ma gyar kor mány el vá rá sa i val. A meg -
be szé lé sen ezért Szüllõ azt az ál lás pon tot kép vi sel te, hogy a nem zet kö zi
po li ti kai vi szo nyok mi att ab ban az év ben ne tart sák meg a szo ká sos kon -
fe ren ci át.6 Jakabffy a je len lé võk több sé gé nek til ta ko zá sát lát va fi no mí tott 
Szüllõ ja vas la tán, s azt in dít vá nyoz ta, hogy há rom hó nap múl va a Vá -
laszt mány is mét ül jön össze, mert ad dig a prog ram pont ok el fo ga dá sa te -
rén nem vár ha tó tel jes egyet ér tés a cso por tok kö zött, ugyan ak kor kö zöl te, 
hogy amennyi ben ad dig ra sem sikerül a tagcsoportok elképzeléseit közös 
nevezõre hozni, õ is csatlakozik Szüllõ elõterjesztéséhez.

A ma gya rok nak nem kel lett mond va csi nált ürü gyek rõl gon dos kod -
ni uk ál lás pont juk alá tá masz tá sá hoz. Nyil ván va ló volt ugyan is, hogy a
nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág zsi dó el le nes lé pé se it, jog fosz tást cél zó
disszi mi lá ci ós tö rek vé se it a Kong resszu son részt ve võ zsi dó cso port nem
hagy ja, nem hagy hat ja szó nél kül. Ugyan ak kor azon ban az is vár ha tó
volt, hogy a né met cso port nem lesz haj lan dó nyil vá no san el ítél ni Né met -
or szá got. Szüllõ ér ve lé sé ben el sõ sor ban erre a rob ba nás sal fe nye ge tõ
fe szült ség re hi vat ko zott, Schiemann és Ammende azon ban az Eu ró pai
Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek ber li ni ülé sén ho zott ha tá ro zat ér -
tel mé ben ra gasz ko dott a kon fe ren cia meg tar tá sá hoz.7 Mi vel a zsi dó cso -
port is az össze jö ve tel meg tar tá sa mel lett fog lalt ál lást, a Vá laszt mány
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tag jai el fo gad ták Jakabffy ja vas la tát, és a kö vet ke zõ meg be szé lést jú ni us
vé gé re–jú li us ele jé re tûz ték ki.

Az er dé lyi po li ti kus ké sõbb bi zal ma san Ammende tu do má sá ra hoz ta,
hogy a ma gyar tar tóz ko dás mö gött va ló já ban az áll, hogy a nem zet kö zi
po ron don je len leg sen ki sem tud ja biz to san, hogy a re ví zió ügye mi ként
ala kul a kö zel jö võ ben. En nek meg fe le lõ en pe dig bu da pes ti „il le té kes he -
lye ken” olyan han gu lat ural ko dik, amely nem ked ve zõ a szer ve zet szá -
má ra. Ugyan ak kor azt is kö zöl te vele, hogy õ sze mély sze rint meg van
gyõ zõd ve a kö zös mun ka szük sé ges sé gé rõl, s hogy Bu da pes ten há rom
hó na pon be lül biz to san szer te fosz la nak majd e „bi zo nyos il lú zi ók”.8

Ammende te hát áp ri lis 1-je után már tisz tá ban volt a ma gyar fi ze té si
ké se de lem és a sze mé lyes meg ke re sé sek al kal má val ka pott ki té rõ vá la -
szok va ló di oká val. 1933. áp ri lis 8-i, Khuen-Hédervárynak cím zett le ve -
lé ben be szá molt a bé csi meg be szé lé sen tör tén tek rõl, s kü lön ki tért a
Szüllõ ál tal kép vi selt ál lás pont ra.9 Ez zel kap cso lat ban arra kér te a mi nisz -
ter ál lan dó he lyet te sét, hogy amennyi ben Bu da pes ten olyan ál lás pont ke -
re ked nék felül, amely szük ség te len nek íté li az ad di gi kö zös mun kát, ab -
ban az eset ben a szep tem ber 1-jé vel kez dõ dõ mun ka év elõtt pár hó nap pal
fel tét le nül ér te sít sék õt er rõl a dön tés rõl. Ez ter mé sze te sen nem je len tet te
azt, hogy a fõ tit kár fel ad ta vol na a ma gyar il le té ke sek meg gyõ zé sé nek re -
mé nyét. Ez után is ugyan olyan gyak ran írt a kül ügy mi nisz té ri um ba, mint
ed dig, sõt rö vid idõn be lül leg alább két szer vo nat ra is ült, hogy az
ügyeket személyesen be szél je meg a magyar fõvárosban.10

Köz ben a bé csi meg be szé lés rõl ha za té rõ Jakabffy sze mé lye sen tá jé -
koz tat ta Patakyt a fej le mé nyek rõl, aki azon nal in for mál ta Ká nyát az új
hely zet rõl. Egyet ér tet tek ab ban, hogy a Kong resszus a né met or szá gi ese -
mé nyek ál tal ge ne rált fe szült ség mi att fel te he tõ en ma gá tól is szét esik
majd, ezért úgy dön töt tek, hogy be vár ják a né me tek re ak ci ó ját.11 A ma -
gyar cso por tot te hát egy elõ re nem lép tet ték ki, s a háromnegyed évi
tagdíjhátralékot is kiutaltatták Ammendének.

A fõ tit kár azon ban to vább ra sem le he tet biz tos ab ban, hogy a ma gya -
rok szep tem ber ben meg je len nek Bern ben. Az el ma radt hoz zá já ru lást
ugyan ki fi zet ték neki, s ez min den kép pen jó jel nek szá mí tott, Szüllõtõl
jú ni us kö ze pén még is olyan tar tal mú le ve let ka pott, amely a leg rosszabb
for ga tó könyv meg va ló su lá sát ve tí tet te elõ re. A ma gyar vá laszt má nyi tag
ugyan is a kö vet ke zõ táv ira tot küld te el bé csi iro dá já ba: „Mi vel a hely zet
lé nye gé ben nem vál to zott, tisz te let tel köz löm, hogy nem fo gunk meg je -
len ni az ülé sen.”12 Ez az ér te sí tés ugyan a jú li us 2–3-i vá laszt má nyi ülés re 
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vo nat ko zott, de a la ko ni kus stí lus ban meg fo gal ma zott üze net bõl egy ér -
tel mû en ki érez he tõ volt, hogy va ló já ban már a Kong resszu son való rész -
vé tel fo rog koc kán. Ammende ezért ah hoz az esz köz höz nyúlt, amit ad dig 
csu pán egy szer, a Szeberényi-ügyben ve tett be: ugyan azon a na pon négy
le ve let adott pos tá ra, hogy meg gyõz ze a ma gyar il le té ke se ket. Egyet
Khuen-Hédervárynak, egyet Kristóffynak, egyet pe dig Jakabffynak cím zett,
s ez utób bit el küld te Patakynak is.13 Ér ve lé sé ben Jakabffynál és Patakynál a
Kong resszus Nép szö vet ség nél el ért – egyéb ként sem mi vel sem alá tá maszt -
ha tó – ered mé nye i re he lyez te a hang súlyt, Khuen-Hédervárynál pe dig
arra, hogy a ma gyar cso port tá vol ma ra dá sa ese tén a ro má ni ai és a ju go -
szlá vi ai ma gya rok szán dé ka i val kap cso lat ban könnyen „ha mis el kép ze lé -
sek” kel het né nek szárny ra, ami pe dig ko mo lyan ve szé lyez tet het né hely -
ze tü ket.

A kül ügy mi nisz té ri um és a mi nisz ter el nök ség köz ti egyez te tés rõl vi -
szony lag ke ve set tu dunk, a kor mány szer vek ki sebb sé gi ve ze tõk kel foly -
ta tott meg be szé lé se i rõl, il let ve ezek ko or di ná ci ó já ról pe dig sem mit.14 Az
vi szont tény, hogy Szüllõ jú li us 2-án nem je lent meg a bé csi vá laszt má nyi 
ülé sen. Ammende le ve le i bõl min den eset re úgy tû nik, hogy Szüllõ és
Jakabffy el kép ze lé sei kö zött nem volt tel jes az össz hang. A fõ tit kár két -
szer is ta lál ko zott az er dé lyi po li ti kus sal, aki, úgy tûnt, min dent meg tesz a 
ma gyar cso port tag sá gá nak fenn tar tá sá ért. Au gusz tus 9-én be szélt vele
má sod szor, s ek kor Jakabffy egy hosszú esz me cse re után a ma gyar cso -
port rész vé tel ének elõ fel té te le ként azt kér te a szer ve zet ve ze tõ sé gé tõl – s
így köz ve tett úton Wilfantól –, hogy a ju go szlá vi ai ma gyar kül döt tek idõ -
ben kap ják meg út le ve le i ket a ber ni kon fe ren ci á ra.15 Ammende sze rint az
er dé lyi po li ti kus úgy ér té kel te a hely ze tet, hogy a rész vé tel el len zõi De ák -
ék ki uta zá sá nak is mé telt el le he tet le ní té se ese tén azon nal le von nák a
szük sé ges kon zek ven ci á kat.16 A mo za i kok ból úgy tû nik, hogy a hó nap
ele jé re las san a rész vé tel mel let ti ér vek ke rül tek túl súly ba, s nem két sé ges,
hogy ez el sõ sor ban Patakynak volt kö szön he tõ.17

A ber ni kong resszu son a ma gyar kép vi se lõk vé gül is hi ány ta la nul
meg je len tek. A né met és a zsi dó cso port kö zöt ti el len tét mi att ugyan pat -
ta ná sig fe szült volt a han gu lat, s a zsi dó kül döt tek tün te tõ leg tá vol is ma -
rad tak az ülé sek tõl, a Kong resszus még sem rob bant szét. Ez zel is mét
ak tu á lis sá vált a men ni vagy ma rad ni di lem má ja. Úgy tû nik, a kül ügy mi -
nisz ter volt az, aki ké sõbb is fo lya ma to san a ma gyar cso port ki lép te té se
mel lett tört lán dzsát, míg Pataky igye ke zett a kül ügyi tár ca ve ze tõ jét a
tag ság fenn tar tá sá nak szük sé ges sé gé rõl meg gyõz ni – min den al ka lom -
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mal si ke re sen. Az ál lam tit kár po zi tív hoz zá ál lá sa biz to san nem an nak
volt kö szön he tõ, hogy a szer ve zet tény le ges te vé keny sé gét kü lö nö seb ben 
ér té kes nek tar tot ta vol na. Eb ben fel te he tõ en az õ vé le mé nye sem kü lön -
bö zött Ká nyá é tól. Úgy tû nik azon ban, hogy ak cep tál ta a kon fe ren ci án
részt vevõ ki sebb sé gi po li ti ku sok vé le mé nyét. Szüllõ ugyan is köz vet le -
nül az 1933-as bot rány után a kö vet ke zõ kép pen össze gez te szem pont ja it
a Kong resszu son való rész vé tel kér dé sé rõl: „Lel ki is me re te sen vizs gál va
a dol got, hogy va jon részt ve gyünk-e raj ta vagy se, nem tu dok mást je len -
te ni, mint hogy ha nem ve szünk részt, el jön nek oda az ál ma gyar ok Ju go -
szlá vi á ból, Ro má ni á ból és Cseh szlo vá ki á ból, s olyan ha tá ro za to kat hoz -
nak, ame lyek ne künk ár ta nak; míg ha részt ve szünk raj ta, ak kor bár nem
sze re tik, hogy ott va gyunk, de fél nek tõ lünk és nem tud nak olyan re zo lú -
ci ó kat hoz ni, ame lyek ár ta ná nak akár a re ví zi ó nak, akár a nem ze ti gon do -
lat nak.”18 Más érv is szólt azon ban a rész vé tel mel lett. A há rom ma gyar
ki sebb ség ve ze tõ po li ti ku sai így éven te leg alább egy szer ta lál koz hat tak
egy más sal.19

Ezek kel az ar gu men tu mok kal ter mé sze te sen a kül ügy mi nisz té ri um is
tisz tá ban volt, de 1934 ele jén Ká nya még nem iga zán tö rõ dött ve lük.20

Már ci us 27-én ugyan is uta sí tot ta a ber li ni ma gyar kö ve tet, hogy kér dez -
zen rá a kül ügy mi nisz té ri um ban, va jon a ma gyar cso port ki lé pé se ese tén
to vább ra is tá mo gat nák-e a szer ve ze tet.21 Masirevich nem ka pott egye nes
vá laszt. Mind össze ar ról tá jé koz tat ták, hogy né met rész rõl azért tart ják
fon tos nak a szer ve ze tet, mert az a ki sebb sé gi prob le ma ti kát – egé szen ál -
ta lá nos szin ten – na pi ren den tart ja, s mert ez zel egy szer smind elõ ké szí ti a
ta lajt a ki sebb sé gi jo gok nak a gya kor lat ba való át ül te té sé re.22 Annyi min -
den kép pen ki de rült, hogy az Auswärtiges Amt egy ál ta lán nem ter ve zi a
szer ve zet meg szün te té sét. Ká nya így vé gül 1934-ben és 1935-ben is haj -
lan dó volt fi nan szí roz ni a ma gyar cso port tag sá gát. Idõ rõl idõ re ugyan
meg ma ka csol ta ma gát, és meg ta ga dott min den ki fi ze tést, de vé gül min -
dig en ge dett Pataky ké ré sé nek. Fel te he tõ en az is hoz zá já rult Ká nya meg -
pu hít ha tó sá gá hoz, hogy a kül ügy mi nisz té ri um által fizetett évenkénti
hozzájárulás összegének felét átvállalta a miniszterelnökség.23

A ma gyar kép vi se lõk ki uta zá sa kö rü li újra és újra ki úju ló mi zé ria
1936-ban né mi képp csil la pult. A Vá laszt mány ugyan is ek kor el ha tá roz ta, 
hogy a kö vet ke zõ év ben Lon don ban tart ják a kon fe ren ci át. Ezt a kez de -
mé nye zést a kül ügy mi nisz té ri um is tá mo ga tan dó öt let nek tar tot ta. Mind -
ez azon ban nem je len tet te azt, hogy a ki lé pés kér dé se vég leg le ke rült vol -
na a na pi rend rõl, hi szen a lon do ni kon fe ren cia elõtt né hány hó nap pal a
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ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té nek kér dé sé ben ki rob bant vita majd -
nem pon tot tett a tör té net végére.24

A Kong resszus ban ak tív sze re pet ját szó ma gyar po li ti ku sok nak a ki lé -
pés vagy ma ra dás kér dé sé ben meg fo gal ma zott ál lás fog la lá sai sem mu tat -
tak ál lan dó sá got a vizs gált idõ szak ban. A ju go szlá vi ai cso port po zi tív
hoz zá ál lá sá ról mind össze Ammende le ve le i bõl ér te sül he tünk, de mi vel
az eset le ges ki lé pés fel te he tõ en õket érin tet te vol na a leg hát rá nyo sab ban,
nem va ló szí nû, hogy bár mi kor is a Kong resszus fel szá mo lá sa mel lett ér -
vel tek vol na.25 A két meg ha tá ro zó ma gyar po li ti kus, Szüllõ és Jakabffy
hoz zá ál lá sa azon ban idõ vel vál to zott, még hoz zá el len té tes irány ban. Szüllõ 
1933-ban még szí ve sen lát ta vol na a Kong resszus meg szû né sét, ké sõbb
azon ban je len té se i ben már az zal ér velt, hogy a ma gyar cso port csak ab -
ban az eset ben je lent he ti be vég le ges tá vol ma ra dá sát, amennyi ben ez zel
maga a szer ve zet is meg szû nik. Ez zel lé nye gé ben a benn ma ra dás mel lett
tet te le a vok sát. Jakabffy ez zel szem ben 1933-ban még az együtt mû kö -
dés fenn tar tá sá ért lob bi zott. 1937-ben azon ban az utód ál lam ok ban élõ
né met és ma gyar ki sebb sé gek köz ti át hi dal ha tat lan el len té tek re, a Kong -
resszus né met tag ja in el ural ko dó nem ze ti szo ci a lis ta szel lem re, va la mint a 
ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té nek kér dé sé ben né met rész rõl ta nú sí -
tott hajt ha tat lan ság ra hi vat koz va ki lé pett a szer ve zet bõl, s át ad ta he lyét
Jó si ka Já nos nak.26

7.1.2 A ma ra dás ára: ma gyar kö ve te lé sek a szer ve zet meg re for má lá sá ra (1934)

A ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok 1934-es ha tá ro zott fel lé pé se nem volt
elõz mény nél kü li, s kö ve te lé se ik irá nya is erõs ha son ló sá got mu ta tott az
1929-es, Ammendéhez in té zett ul ti má tum ban fog lal tak hoz. Mind ket tõ
hát te ré ben az állt, hogy rá kí ván ták szo rí ta ni a fõ tit kárt, az el nö köt és ál ta -
luk a Vá laszt mányt, il let ve azon ke resz tül pe dig a Kong resszu si tag sá got,
hogy a ki sebb sé gi sé rel mek el mé le ti szin tû bon col ga tá sa he lyett a szer ve -
zet vég re va ló di közvéleményorientált fel vi lá go sí tó mun kát vé gez zen, s a 
prob lé má kat ne vén ne vez ve or szág vi lág elõtt fog lal jon ál lást a konk rét
jog sér té sek kel szem ben. A két fel lé pés mód já ban is volt némi ha son ló -
ság. A há rom ve ze tõ po li ti kus – Szüllõ, Jakabffy, Deák – ugyan is a kö ve -
te lé sek nyo ma té ko sí tá sá ból mind két eset ben ki vet te ré szét. Ez a tény pe -
dig is mét az egy sé get, az el ha tá ro zás ko moly sá gát köz ve tí tet te Ammende
és Wilfan felé.
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Két lé nye ges ponton azon ban kü lön bö zött egy más tól a hú szas évek
vé gén és a har min cas évek kö ze pén zaj lott ma gyar erõ de monst rá ció.
1929-ben a ki lé pés sel való fe nye ge tés va ló já ban blöff volt csu pán,
1934-ben azon ban már re á lis ve szély. Sen ki sem le he tett ugyan is tel je sen 
biz tos ab ban, hogy a ma gyar kül ügy mi nisz ter mi kor hoz meg má sít ha tat -
lan dön tést a tá vol ma ra dás ról. A má sik kü lönb ség a benn ma ra dás felté-
te le i ben volt: míg 1929-ben Szüllõék meg elé ged tek az zal, hogy ga ran ci át 
kap tak egy ki sebb sé gi hely zet je len té se ket tar tal ma zó könyv meg je len te -
té sé re, 1934-ben en nél jó val to vább men tek. Olyan kö ve te lést, il let ve kö -
ve te lé se ket fo gal maz tak meg, ame lyek ma ra dék ta lan tel je sü lé sük ese tén
gyö ke re sen át ala kí tot ták vol na a szer ve zet mû kö dé sét.

Ammende már ci us 28-án még ar ról tá jé koz tat ta Wilfant, hogy a ma -
gya rok „fe let tébb ér tel me sen vi sel ked nek”, és „még Szüllõ is” azt az ál -
lás pon tot kép vi se li, hogy szük ség van az együtt mû kö dés fenn tar tá sá ra.27

A cseh szlo vá ki ai po li ti kus vé le mé nyét a fõ tit kár a va ló ság nak meg fe le lõ -
en adta to vább, ám a hely zet még sem volt ennyi re ró zsás.28 Ká nya ugyan -
is egy hó nap pal ko ráb ban már arra uta sí tot ta be osz tot ta it, hogy mi nél
elõbb szá mol ja nak fel min den kap cso la tot a szer ve zet tel. Nem tud ni,
hogy Ammende tisz tá ban volt-e ez zel, azt azon ban fel tét le nül kons ta tál -
nia kel lett, hogy a szo ká sos ma gyar ne gyed éves anya gi hoz zá já ru lás is -
mét csak nem ér ke zett meg ha tár idõ re.29 Az is igaz ugyan ak kor, hogy ez
nem fel tét le nül kel lett, hogy fel kelt se a gya nú ját, hi szen a ki fi ze té sek ha -
tár ide jé nek tiszteletben tartása terén tapasztalható lazaság erre az idõre
már egyáltalán nem számított rendkívüli eseménynek.

A ma gyar ki sebb sé gek ul ti má tu mát 1934. jú ni us 8-án a fõ tit kár tá vol -
lét ében Jakabffy jut tat ta el az il le té kes el nök höz.30 A to váb bi együtt mû -
kö dés elõ fel té te le ként fel so rolt kö ve te lé sek meg fo gal ma zá sá nak kö rül -
mé nye i bõl mind össze annyi re konst ru ál ha tó, hogy az er dé lyi po li ti kus a
hó nap ele jén Bu da pes ten ta lál ko zott De ák kal, aki vel „át be szél ték” a Kong -
resszus sal kap cso la tos ma gyar ál lás pon tot. Nyil ván va ló azon ban, hogy a
két po li ti kus nem egye dül ju tott a Bécs be kül dött kö vet kez te té sek re, ha -
nem elõ zõ leg egyez te tett Patakyval.

Jakabffy meg le he tõ sen ha tá ro zott hang vé te lû le ve lé ben há rom kü lön -
bö zõ sú lyú, és kü lön bö zõ célt szol gá ló ké rést sze ge zett az el nök nek.
A leg ke vés bé prob le ma ti kus az az el vá rás volt, amely a konnacionális ki -
sebb sé gek ér de ké ben kö tött, az or szág te rü le tén élõ más nem ze ti sé gû ki -
sebb sé gi cso por to kat azon ban fi gyel men kí vül ha gyó ál lam kö zi szer zõ -
dé sek meg vi ta tá sát kö ve tel te. A téma annyi ban min den kép pen ké nyes
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volt, hogy azt az er dé lyi po li ti kus ki mon dot tan az egy más ki sebb sé ge i nek 
ok ta tás ügy ét sza bá lyo zó ju go szláv–ro mán egyez mény ro má ni ai sze ná tu -
si sza va zá sá ra hi vat koz va ter jesz tet te elõ, ami pe dig el vi leg sért het te vol -
na az el nök ér zé keny sé gét.31 Ez a pont azon ban sem mi fé le fenn tar tás sal
nem ta lál ko zott sem Wilfan, sem a jú ni us 29-én össze ült Vá laszt mány ré -
szé rõl. Oly annyi ra nem, hogy rög tön fel is kér ték Jakabffyt egy re fe rá tum 
meg tar tá sá ra és egy ha tá ro zat ter ve zet meg fo gal ma zá sá ra.32

A ma gyar cso port má sik két fel té te le azon ban már ko moly fej tö rést
oko zott a szer ve zet ve ze tõ i nek. Az egyik ké rés lé nye ge az volt, hogy a
bé csi iro dát ala kít sák át egy olyan fo lya ma to san mû kö dõ hi va tal lá, amely 
ki vizs gál ja a ki sebb sé gek konk rét sé rel me it, s ha azo kat jo gos nak ta lál ja,
pe tí ci ó kat nyújt be a Nép szö vet ség Tit kár sá gá nak. A má sik ké rés pe dig
arra irá nyult, hogy amennyi ben meg tör té nik a bé csi köz pont át ala kí tá sa,
egy ma gyar bi zal mi sze mélyt is ve gye nek fel mun ka társ nak. Bár a két fel -
té telt össze kap csol ták, s az ér ve lés ben a má so dik szük ség sze rû ség ét az
el sõ bõl ve zet ték le, a ké ré sek nyil ván va ló an más és más célt kö vet tek.
A Tit kár ság fel adat kör ének át ala kí tá sa olyan kö ve te lés volt, amely alap -
ja i ban vál toz tat ta vol na meg az ak kor ra már tíz éves szervezet mûködését.
A másik követelés célja egyszerûen az volt, hogy a magyar kisebbségek
szervezeten belüli súlyát növelje.

A ma gyar mun ka társ ra Jakabffynak ter mé sze te sen már meg volt a
je lölt je a Pataky bi zal mát is él ve zõ Prokopy Imre sze mé lyé ben.33

Wilfan Lugosra kül dött vá lasz le ve lé ben lé nye gé ben ugyan azt az ál lás -
pon tot fo gal maz ta meg, amit ké sõbb a Vá laszt mány hi va ta lo san is ki -
ala kí tott a kér dés sel kap cso lat ban.34 Az öt le tet el vi leg ugyan meg va ló -
sít ha tó nak mond ta, de csak há rom elõ fel té tel tel je sü lé se ese tén. Azt
kér te a ma gya rok tól, hogy je löl je nek meg egy ál ta luk al kal mas nak tar -
tott sze mélyt, vál lal ják ma guk ra az így elõ ál ló több let költ sé ge ket, s az
egész tranz ak ció ki in du ló pont já ul azt szab ta, hogy a ma gyar se géd erõ
al kal ma zá sa sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött ne je lent hes sen a töb bi
nem ze ti ség szá má ra hi vat ko zá si ala pot ha son ló kö ve te lé sek meg fo -
gal ma zá sá ra.

A bé csi iro dá nak vé gül nem lett ma gyar mun ka tár sa. Több ok ból sem.
Egy részt erõ sen két sé ges volt, hogy a mi nisz ter el nök ség vagy a kül ügy -
mi nisz té ri um va ló ban haj lan dó lett vol na-e bár mi fé le je len té keny több -
let ki adás vál la lá sá ra. Úgy biz to san nem, hogy Jakabffy ja vas la tát a Tit -
kár ság át ala kí tá sá ra a Vá laszt mány lé nye gé ben meg tor pe dóz ta. En nek
el le né re a ma gyar mun ka társ be ál lí tá sá nak le he tõ sé ge nem ke rült le vég -
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leg a na pi rend rõl, az 1937-es lon do ni kon fe ren cia után Szüllõ még egy -
szer vissza tért a kér dés re.35

Az 1934-es ma gyar ul ti má tum leg lé nye ge sebb ele me ter mé sze te sen a
Kong resszus ed di gi te vé keny sé gé nek meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló el vá rás 
volt. Wilfan azon ban ez zel a ja vas lat tal szem ben már ko moly ag gá lyo kat
fo gal ma zott meg.36 Fel hív ta Jakabffy fi gyel mét arra, hogy a szer ve zet ál -
lás fog la lá sai na gyon könnyen fe szült sé get ge ne rál hat ná nak az egyes
nem ze ti sé gek kö zött. Emel lett azt is meg fon to lan dó nak tar tot ta, hogy a
pe tí ci ós te vé keny ség kö zép pont ba ál lí tá sá val a nem vé dett ki sebb sé gek -
nek nem len ne töb bé ér de kük a szer ve ze ti tag ság, mi vel az õ ne vük ben
sen ki sem jut tat hat el pa naszt Genf be. Min dent egy be vet ve azt ja va sol ta,
hogy mi e lõtt az ügy ben lé pé sek tör tén né nek, vizs gál ják meg, hogy az
1932-ben ala pí tott, el vi leg Estelrich, Graebe és Ba logh ál tal fel ügyelt ál -
lan dó bi zott ság mû kö dé sé bõl mi lyen ta nul sá gok vonhatók le.

Az el nök re ak ci ó já ból egy ér tel mû en ki ol vas ha tó volt, hogy nem ért
egyet a szer ve zet te vé keny sé gé nek ilyen irá nyú át ala kí tá sá val. Kü lön fi -
gyel met ér de mel azon ban le ve lé nek az a passzu sa, amely a ma gyar po li -
ti kus fi gyel mét rá irá nyí tot ta az 1932-ben élet re hí vott bi zott ság ra. Ez zel 
ugyan is lé nye gé ben ki je löl te azt az utat, amely men tén a kez de ti ra di ká lis
ma gyar ja vas la tot vé gül si ke rült meg sze lí dí te ni, s a sú lyos konf lik tu sok -
kal fe nye ge tõ kér dés mé reg fo gát kihúzni.

A ja vas lat sor sát te kint ve meg ha tá ro zó je len tõ sé gû volt az 1934. jú ni -
us 29-i vá laszt má nyi ülés, ahol Szüllõ kép vi sel te a ma gyar cso por tot.37

A meg be szé lés alatt több ször is szót ka pott, és el lent mon dást nem tûrõ
meg jegy zé sei vé gül még az egyéb ként vissza fo gott Wilfant is ki bil len -
tet ték lel ki egyen sú lyá ból.38 A kér dés meg vi ta tá sa so rán Schiemann,
Hasselblatt, Roth, Wilfan és Besednjak kér tek szót, s meg jegy zé se ik bõl
gyor san nyil ván va ló vá vált, hogy Jakabffy ja vas la tát ere de ti for má já ban
alig ha fog ják tá mo gat ni.

A hoz zá szó lók lé nye gé ben egyet ér tet tek ab ban, hogy a bé csi hi va tal
nem al kal mas arra, hogy pe tí ci ó kat ál lít son össze vagy akár vé le mé nyez -
zen, majd azo kat el jut tas sa a Nép szö vet ség hez. El te kint ve az egyéb ne -
héz sé gek tõl, már a ren del ke zés re álló inf rast ruk tu rá lis hát tér elég te len
vol ta sem tet te ezt le he tõ vé. Hasselblatt mind össze azt tar tot ta el kép zel -
he tõ nek, hogy a bé csi köz pont olyan jog sér té sek ese tén ter jeszt het ne be
pe tí ci ót a Nép szö vet ség Tit kár sá gá ra, me lyek nél egy ál lam a tör vény ho -
zás szint jén vét a ki sebb ség vé de lem nem zet kö zi nor mái el len. Egyéb jog -
sér té sek ki vizs gá lá sá ra a szer ve zet le he tõ sé ge it elég te len nek tar tot ta.39
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Roth sze rint pe dig a Kong resszus ma xi mum úgy tá mo gat hat ná a pe tí ci ó -
kat, hogy egy át te kin tõ vizs gá lat után nyil vá no san ki je len te né: a pa na szo -
kat meg ala po zott nak tartja.

Wilfan és Besednjak el sõ sor ban a ki sebb sé gi szer zõ dé sek ál tal nem
vé dett kong resszu si ta gok ér de ké ben emelt szót. Az el nök fel hív ta Szüllõ
fi gyel mét arra, hogy mi lyen ne héz hely zet be ke rül né nek sa ját cso port juk
elõtt, ha más ki sebb sé gek pa na sza it alá írá suk kal tá mo gat nák, s en nek a
gesz tus nak – a do log ter mé sze té nél fog va – vi szon zat lan nak kel le ne ma -
rad nia. Há rom hét múl va le vél ben tá jé koz tat ta Jakabffyt a Vá laszt mány
ülé sé rõl, és fel kér te, hogy a dol goz zon ki rész le tek be menõ ja vas la tot ar -
ról, mi ként le het ne a szer ve zet el mé le ti kér dé se ket bon col ga tó mun ká ját a 
gya kor la ti kér dé sek felé kö ze lí te ni.40 Egyút tal azt is tu do má sá ra hoz ta,
mi vel az ügy a szer zõ dé sek ál tal vé dett és nem vé dett cso por to kat nem
egy for mán érin te né, a két tá bor köz ti együtt mû kö dés to váb bi fenn tar tá sa
ér de ké ben bármiféle érdemi döntés csak akkor hozható, amennyiben
minden egyes csoport megjelenik a szavazásnál, és beleegyezését adja a
reformhoz.

Jakabffy s mö göt te Pataky min den bi zonnyal tisz tá ban volt az zal,
hogy a ja vas lat tal szem ben fel ho zott ér vek he lyén va ló ak vol tak, s a kez -
de mé nye zés vál to zat lan for má ban való el fo ga dá sa egyet je len tett vol na a
szer ve zet gyors szét hul lá sá val. Annyit azon ban min den kép pen si ke rült
el ér ni ük, hogy a Vá laszt mány haj lan dó nak mu tat ko zott arra, hogy az el -
mé le ti mun ka mel lett a konk rét sé rel mek kel is fog lal koz zék, s nem zár kó -
zott el ele ve a köz vé le mény rész le te sebb tá jé koz ta tá sá tól sem. Fel te he tõ -
en en nek tud ha tó be, hogy Jakabffy nem erõl tet te töb bé az iro da pe tí ci ós
te vé keny sé gé nek kö ve te lé sét. Ere de ti ja vas la tát a szep tem ber ele ji kon fe -
ren ci á ra két pon ton is mó do sí tot ta.41 Már nem ra gasz ko dott a bé csi köz -
pont te vé keny sé gé nek át struk tu rá lá sá hoz, ehe lyett egy, a Kong resszus
tag ja i ból és te kin té lyes nem zet kö zi szak ér tõk bõl álló bi zott ság lét re ho zá -
sát kez de mé nyez te. Ami pe dig a pe tí ci ós te vé keny sé get il le ti, bár en nek
el mé le ti le he tõ sé gét to vább ra sem zár ta ki, már nem te kin tet te egye dül
ered mény re ve ze tõ út nak. Al ter na tív meg ol dás ként el fo gad ha tó nak tar -
tot ta azt is, hogy a bi zott ság a jog sér tés té nyé nek meg ál la pí tá sa után vizs -
gá la tá nak ered mé nyé rõl tá jé koz tas sa a Nép szö vet sé get és a nemzetközi
sajtót.42 A Kongresszus a kezdeményezést elfogadta, és az elõterjesztõt
megbízta egy részletes tervezet elkészítésével.

A Jakabffy jú ni us 8-i kö ve te lé sét el len zõk meg nyu god hat tak, mi vel
ez zel lé nye gé ben el há rult a fe nye ge tõ ve szély. Az új el kép ze lés min den ki 
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szá má ra el fo gad ha tó volt, mi vel ma gát a szer ve ze tet nem le he tet le ní tet te
el, s egyéb ként is, a Kong resszus nak volt már egy né mi képp ha son ló bi -
zott sá ga – igaz, az nem vál tot ta be a hoz zá fû zött re mé nye ket. A ma gyar
cso port pe dig bi za kod ha tott ab ban, hogy az új szerv fel ka var ja majd a ki -
ala kult ál ló vi zet. Jakabffy az OMP el nök sé gé nek ké szí tett, a Kong -
resszus után ké szült be szá mo ló já ban már nem is tett em lí tést ere de ti kö -
ve te lé se i rõl, s az au gusz tus ele ji bé csi lá to ga tá sa al kal má val át nyúj tott
ul ti má tu mát il le tõ en már csak a bi zott ság fel ál lí tá sá nak szükségességérõl
beszélt.43

A Kong resszus be re kesz té se után a szak bi zott ság gal kap cso la tos ja vas -
lat ki dol go zá sa a fõ tit kár és Jakabffy ke zé be ke rült. Ok tó ber 12-én ta lál -
koz tak is Bu da pes ten, s meg vi tat ták Ammende elõ re el ké szí tett ter ve ze tét.
Jakabffy ezek után „il le té kes té nye zõk” be vo ná sá val meg szer kesz tet te az
ál ta la el fo gad ha tó nak te kin tett szö ve get.44 Leg kö ze lebb az 1935. feb ru ár
17-i vá laszt má nyi ülé sen ta lál koz tak. A két na pig tar tó meg be szé lé sen
vég le ge sen meg szö ve gez ték „Az egyes nem zet cso por tok ügye i nek szak -
bi zott sá ga” címû ja vas la tot.45 Ab ban is meg ál la pod tak, hogy a szak bi zott -
ság el já rá si rend jét az ala ku ló ülé sen dol goz zák ki, va la mint hogy az új
szerv elõ ször az olasz or szá gi szlo vé nek ál ta lá nos hely ze té vel, a ro má ni ai
ma gyar ki sebb ség egyik sé rel mé vel és a hely ség ne vek sza bad hasz ná la tá -
nak ál la mi kor lá to zá sá val fog lal ko zik majd.46

A szak bi zott ság ala ku ló ülé sét má jus 4-ére tûz ték ki. A kér dé ses na pon 
va la mennyi, még rend sze re sen meg je le nõ na gyobb cso port el küld te kép -
vi se lõ it Bécs be.47 Jakabffyt a meg be szé lé sen Prokopy he lyet te sí tet te, aki
az elõ ze tes tár gya lá sok ered mé nye it maga is ki tû nõ en is mer te. Elõ zõ év
ok tó be ré ben ugyan is õ is je len volt azon a bu da pes ti meg be szé lé sen,
ame lyen a fõ tit kár és az er dé lyi po li ti kus ala po san át be szél te a kér dés
min den as pek tu sát.48 A je len lé võk is mé tel ten meg ál la pod tak ab ban,
hogy a szak bi zott ság leg elõ ször a ro má ni ai ma gya rok és az olasz or szá gi 
szlo vé nek hely ze té vel fog lal ko zik majd, s emel lett még a szep tem be ri
kon fe ren cia elõtt át ta nul má nyoz za a hely ség ne vek sza bad hasz ná la tá -
nak kor lá to zá sá val kap cso la tos ta pasz ta la to kat. Prokopy egy Jakabffy
ál tal össze ál lí tott át fo gó anya got rög tön át is nyúj tott Wilfannak a ro má -
ni ai ma gyar ki sebb ség nyelv hasz ná la tá nak kér dé sé rõl.49 Ké sõbb más cso -
por tok ré szé rõl is ér kez tek a Tit kár ság ra anya gok eb ben a tárgy kör ben.
A vizs gá lat egyik ered mé nye ként át fo gó cik ket je len tet tek meg a Nation
und Staat 1935. szep tem be ri szá má ban.50 A szep tem be ri kon fe ren ci án
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pe dig Jakabffy és Wilfan (va la mint a né met ki sebb sé gek ré szé rõl Emil
Neugeboren) elõ adást tar tott a kér dés össze füg gé se i rõl.51

Bár Ammende a hely ség ne vek kér dé sé rõl tar tott elõ adá sok be ve ze tõ -
jé ben ar ról szá molt be, hogy a ro má ni ai ma gyar és az olasz or szá gi szlo -
vén ki sebb ség ügyé vel kap cso lat ban az érin tet tek már el jut tat ták anya ga i -
kat Bécs be, s a szak bi zott ság már fog lal ko zott is elõ ter jesz té se ik kel, ez a
ki je len tés a leg óva to sabb meg fo gal ma zás ban is erõs túl zás nak te kint he tõ. 
Fur csa mó don ugyan is en nek nincs nyo ma sem Wilfan ha gya té ká ban,
sem a ma gyar ak ták ban, de még Jakabffy vissza em lé ke zé se i ben sem. Rá -
adá sul Ammende utol só Jakabffynak kül dött le ve le egye ne sen meg kér -
dõ je le zi a ki je len tés hi te lét. Eb ben ugyan is a be teg sé ge mi att vi lág kö rü li
útra in du ló fõ tit kár egye bek kö zött a kö vet ke zõ ket írta: „Az a be nyo má -
som, hogy a szlo vé nek vég re el ha tá roz ták ma gu kat, hogy ügyü ket a szak -
bi zott ság elé ter jesz tik: eset leg a dél-ti ro li a két is. Ön mit fog ten ni?”52

Esze rint az ügy ben ad dig egy ál ta lán nem tör tént lé nye gi elõ re lé pés. Ké -
sõbb sincs nyo ma an nak, hogy a szak bi zott ság ér de mi mun kát vég zett
vol na. Az azon ban biz tos, hogy a két konk rét ügyet so ha sem vi tat ta meg a 
Kong resszus. Igaz, hogy Jakabffy 1936-ban a „Nem ze ti sé gek és a Nép -
szö vet ség re form ja” té ma kör ben tar tott elõ adá sá ban ke mény kri ti ká val
il let te a ro mán ál la mot ki sebb ség el le nes po li ti ká ja mi att, ez azon ban nem
a bi zott ság ban meg vi ta tás ra ja va solt kér dés meg tár gya lá sa volt. A szak -
bi zott ság vé gül nem sok kal meg ala kí tá sa után ugyan olyan gyor san el is
halt, mint az 1932-es, Genf be ter ve zett ál lan dó bi zott ság.

A kez de mé nye zés zá tony ra fu tá sá nak több oka is volt. Egy részt a ma -
gya ro kon kí vül va ló já ban egyik vá laszt má nyi tag sem mu ta tott kü lö nö -
sebb lel ke se dést az öt le tért. Más részt ob jek tív ne héz sé gek is adód tak: egy 
ilyen szerv ha té kony mû kö dé sét ugyan is az in for má ció áram lás ak ko ri
fel tét elei mel lett ele ve szin te le he tet len né tet te, hogy tag jai több száz ki lo -
mé ter re lak tak egy más tól. Vé gül: a Kong resszust ad dig össze tar tó, hi he -
tet le nül ak tív fõ tit kár 1936 áp ri li sá ban vá rat la nul el hunyt, így egy ide ig
még az is kér dé ses nek tûnt, hogy a szer ve zet egy ál ta lán túl éli-e ezt a
vesz te sé get. Ilyen kö rül mé nyek kö zött nem cso da, ha a bi zott ság kér dé se
töb bé nem ka vart vi tát. Rövidesen a Választmány figyelme is Anglia felé
fordult, s ez a fejlemény a magyar érdekeknek is megfelelt.
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7.1.3 A „lon do ni ak ció” (1937)

Ammende 1929–30-ban több he tet is el töl tött Ang li á ban, rész ben hi va ta -
los mi nõ ség ben, rész ben ro kon lá to ga tá si cél lal.53 A for rá sok ta nú sá ga
sze rint kora ta vasszal és jú ni us ban is meg for dult Nagy-Bri tan ni á ban. Fõ
tö rek vé se min den bi zonnyal a kap cso lat épí tés re irá nyult, hisz’ uta zá sai
so rán fel ke res te a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja an gol szer ve ze té nek ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ it, és új ság írói kap cso la ta it ki hasz nál va több szer kesz tõ ség ben
is meg for dult. Elsõ uta zá sa al kal má val meg is mer ke dett Seton-Watsonnal
is, aki rend kí vül jó be nyo mást tett rá, s aki nek fi gyel mét ál lí tó lag igye ke -
zett rá irá nyí ta ni a cseh szlo vá ki ai, ju go szlá vi ai és ro má ni ai jog sér té sek -
re.54 Jú ni u si útja al kal má ból pe dig elõ adást tar tott a Royal Institut for
International Affairs meg hí vá sá ra az eu ró pai ki sebb sé gi prob lé mák ról.
A kö zön ség so ra i ban je len volt Sir Dickinson mel lett Seton-Watson és
Wickham Steed is.55 A fõ tit kár ered mé nyes nek ítél te út ját, s az irán ta
meg nyil vá nu ló ér dek lõ dést an nak tu laj do ní tot ta, hogy – leg alább is meg -
íté lé se sze rint – a szi get or szág ban nõtt az ér dek lõ dés a ki sebb sé gek hely -
ze te iránt. A ma gyar kül ügy mi nisz té ri u mot úgy tá jé koz tat ta, hogy a
Kong resszus nak sem le ges hang vé te lû, kor rekt fel lé pés ese tén len ne mit
ke res nie Ang li á ban.56

Bár Ammende ter vez te a Pressewochenschau zur Nationalitätenfrage
és a Hely zet je len té sek an gol nyel vû meg je len te té sét is, egyik el kép ze lé se
sem va ló sult meg. 1936-ig va ló já ban nem is tör tént olyan ér de mi lé pés,
ami azt cé loz ta vol na, hogy a Kong resszus te vé keny sé gét és az ál ta la kép -
vi selt cé lo kat a szi get or szág köz vé le mé nyé vel és po li ti ku sa i val job ban
meg is mer tes se. En nek a nyil ván va ló pénz hi ány mel lett több más oka is
volt. Egy részt ki de rült, hogy a fõ tit kár hely zet ér té ke lé sé vel el len tét ben a
ki sebb sé gi kér dés iránt Lon don to vább ra sem mu ta tott szá mot te võ ér dek -
lõ dést. A ki sebb sé gi pa nasz el já rás re form ja 1929-ben lé nye gé ben le zá -
rult, s bár idõ rõl idõ re nap vi lá got lát tak újabb ja vas la tok, va ló já ban sem -
mi sem utalt arra, hogy a Foreign Office ko moly haj lan dó sá got mu tat na
egy újabb hossza dal mas és bi zony ta lan ki me ne te lû egyez te tés kez de mé -
nye zé sé re. Rá adá sul Né met or szág ki lé pett a Nép szö vet ség bõl, Len gyel -
or szág pe dig be szün tet te együtt mû kö dé sét a szer ve zet tel a ki sebb sé gi
szer zõ dés ben fog lal tak vég re haj tá sát il le tõ en. A né met or szá gi bel po li ti -
kai ese mé nyek – el sõ sor ban a zsi dó ül dö zés – sem ké pez tek jó hát te ret egy 
né me tek ál tal irá nyí tott nem zet kö zi ki sebb sé gi szer ve zet nagy-britanniai
belépõjéhez.
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Fur csa mód azon ban még is a né met kül po li ti kai tö rek vé sek an gol fo -
gad ta tá sa és ez zel össze füg gés ben a cseh szlo vá ki ai né met ki sebb ség
hely ze té nek ala ku lá sa ve ze tett oda, hogy Ammende és Hasselblatt el ér -
ke zett nek lás sa az idõt egy ang li ai ak ció meg szer ve zé sé re. A Saar-vidék
1935-ös vissza szer zé se és az ál ta lá nos had kö te le zett ség be ve ze té se el le -
né re Nagy-Bri tan nia meg kö töt te Né met or szág gal a flot ta egyez ményt,
majd 1936-ban a Raj na-vi dék re mi li ta ri zá lá sát is lé nye gé ben tu do má sul
vet te. Ez min den de monst rá ci ós szán dé kú an gol lé pés da cá ra arra en ge -
dett kö vet kez tet ni, hogy a hit le ri Né met or szág tö rek vé se i nek egy ré szét a
csa tor na túl ol da lán hall ga tó la go san tu do má sul ve szik.57 A má sik fon tos
ese mény sor a Szu dé ta né met Párt 1935-ös vá lasz tá si elõ re tö ré se, majd az
ön ma gát ve szély ben érzõ cseh szlo vák ál lam erre adott vá la sza volt, ami -
nek ha tá sá ra az an gol kül ügy mi nisz té ri um ban egy re in kább te ret nyert az
a né zet, hogy erre az akut prob lé má ra a ki ala kult nem zet kö zi kons tel lá ció
mi att fel tét le nül meg ol dást kell ta lál ni. Vansittart brit kül ügyi ál lam tit kár
ezért 1936 jú li u sá ban sze mé lye sen fo gad ta Henleint Lon don ban, s meg -
ígér te neki, hogy a szu dé ta né me tek tö rek vé se it or szá ga de le gá ci ó ja a
Nép szö vet ség ben fel tét le nül fel fog ja ka rol ni.58 Az ál lam tit kár azért
szen telt je len tõs fi gyel met a kér dés nek, mert a Foreign Office tar tott at -
tól, hogy ha a cseh szlo vá ki ai né met ki sebb ség hely ze te nem ja vul, a szu -
dé ta né me tek vissza for dít ha tat la nul el kö te le zik ma gu kat a Har ma dik Bi -
ro da lom mel lett.59

A Né met or szág gal szem ben kö ve tett brit po li ti ka, a szu dé ta né met kér -
dés fo ko za tos ki éle zõ dé se és a szi get or szá gi ér dek lõ dés mel lett az ang li ai
terv har ma dik moz ga tó ru gó ja az volt, hogy a har min cas évek má so dik fe -
lé ben is mét na pi rend re ke rült a Nép szö vet ség re form já nak kér dé se. Ez
utób bi szol gál tat ta vé gül a Kongresszus angliai fellépésének közvetlen
ürügyét is.

A Nagy-Bri tan ni á hoz fû zõ dõ gaz da sá gi és po li ti kai kap cso la tok nem -
csak Né met or szág, ha nem Ma gyar or szág szá má ra is rend kí vül fon to sak
vol tak mind a hú szas, mind a har min cas évek ben. Ter mé sze te sen a
Foreign Office ál lás pont ja a te rü le ti re ví zió kér dé sé ben sem volt kö zöm -
bös a ma gyar ve ze tés szá má ra.60 A min den ko ri ma gyar kor mány szín fa -
lak mö göt ti tár gya lá sai és pu ha to ló zá sai mel lett kez det tõl fog va hi va ta los 
tá mo ga tást él ve zett a re ví zi ós cél ki tû zé sek an gol köz vé le ménnyel való
meg is mer te té sé nek és el fo gad ta tá sá nak gon do la ta is. A pro pa gan da ke -
re tei közé il lesz ke dett a Ma gyar Re ví zi ós Liga an gol nyel vû ki ad vá nya i -
nak meg je len te té se és a Liga lon do ni iro dá já nak te vé keny sé ge, de ha -
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son ló cé lo kat szol gált a Liga ki ad vá nya i nál jó val igé nye sebb Hungarian
Quarterly ter jesz té se is.61 A Nagy-Bri tan ni á ra fó ku szált pro pa gan da azon -
ban nem érte el cél ját: az an gol köz vé le mény ben nem ala kult ki olyan han -
gu lat, mely a ma gyar tö rek vé sek fel ka ro lá sá nak irá nyá ba be fo lyá sol ta
vol na a brit kor má nyo kat. Nem cso da hát, hogy a ma gyar kül ügy mi nisz -
ter is üd vö zöl te 1936-ban egy olyan lon do ni kon fe ren cia öt le tét, amely
le he tõ sé get nyújt ha tott a ma gyar ki sebb sé gek hely ze té nek szi get or szá gi
ar ti ku lá lá sá ra, s ez zel egy szer smind „az igaz sá gos ren de zés fon tos sá gá -
nak” bur kolt pro pa gá lá sá ra.

A Kong resszus 1937-ben tar tot ta össze jö ve tel ét a brit fõ vá ros ban, az
ak ció elõ ké szü le ti mun ká la tai azon ban már az elõ zõ év kora ta va szán, sõt
tu laj don kép pen 1935 õszén meg kez dõd tek. A Nép szö vet ség Köz gyû lé se ál -
tal nyúj tott le he tõ sé ge ket ki hasz nál va ugyan is Hasselblatt 1935. szep tem ber
14-én fel ke res te Genf ben Lord Cranborne brit kül ügyi államtitkárhelyettest,
aki haj lan dó volt meg hall gat ni a né met ki sebb sé gi po li ti kus hely zet ér té -
ke lé sét.62 Hasselblatt rö vi den össze fog lal ta az eu ró pai ki sebb sé gek prob -
lé má it, mi köz ben a Nép szö vet ség ki sebb sé gi po li ti ká ját ko moly bí rá lat
tár gyá vá tet te. Egyút tal arra kér te a brit kor mány ma gas ran gú tiszt vi se lõ -
jét, hogy a Foreign Office ha tá ro zot tab ban fog lal jon ál lást a ki sebb sé gek
sor sá nak ja ví tá sá ra irá nyu ló tö rek vé sek mel lett, s lép jen fel maga is kez -
de mé nye zõ en a Nép szö vet ség re form ja ér de ké ben.

Cranborne ter mé sze te sen né hány ud va ri as meg jegy zé sen túl sem mi fé -
le konk rét ígé ret tel nem kö te lez te el ma gát, s Hasselblattnak adott vá la -
szai is csu pán az ál ta lá nos sá gok szint jén mo zog tak.63 A be szél ge tés még -
is ar ról gyõz te meg a né met po li ti kust, hogy a Kong resszus nak ér de mes
len ne ener gi át fek tet nie a brit köz vé le mény és a Foreign Office „meg dol -
go zá sá ba”. Úgy dön tött te hát, hogy a szer ve zet né hány meg ha tá ro zó po li -
ti ku sá val a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak glas gow-i kon fe ren ci á ját ki -
hasz nál va 1936-ban el lá to gat Lon don ba. El kép ze lé sét a vi lág kö rü li úton
lévõ Ammende is tel jes mér ték ben tá mo gat ta. A fõ tit kár min den eset re
fel hív ta Hasselblatt fi gyel mét arra, hogy az ang li ai fel lé pés nek ha tá ro -
zott nak, de egyút tal vissza fo gott nak is kell len nie. Min den kép pen el ke rü -
len dõ nek tar tot ta, hogy a saj tó ban és a brit kül ügy mi nisz té ri um ban az a be -
nyo más ke let kez zék, hogy a szer ve zet va ló já ban a né met ki sebb sé gek
ér de ke it szol gál ja, ezért Wilfan és a töb bi cso port ki uta zá sá nak szük sé ges -
sé gét több ször hang sú lyoz ta.64

A ma gya rok va la mi kor feb ru ár–már ci us fo lya mán sze rez het tek tu do -
mást Hasselblatt ter vé rõl. Az egyez te té sek rõl nem so kat tu dunk, az azon -
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ban bi zo nyos, hogy Szüllõ mel lett Jakabffyt is rá akar ták be szél ni a szi get -
or szá gi uta zás ra.65 Az er dé lyi po li ti kus a fel ké rést gyen ge an gol tu dá sá ra
hi vat koz va el há rí tot ta, Uexküll ké ré sé nek vi szont ele get tett, s az út egy -
faj ta elõ ké szí té se ként a Nation und Staat má jus ban meg je le nõ és 200 brit
sze mé lyi ség nek el kül den dõ an gol nyel vû kü lön szá má ba a ma gyar cso -
port ré szé rõl írt egy rö vid esszét.66

A glas gow-i kon fe ren ci á ra az an gol nép szö vet sé gi liga meg hí vá sá ra
ven dég ként ér ke zõ kül dött ség ben egye dül Szüllõ Géza kép vi sel te a ma -
gyar cso por tot. Õ is alá ír ta azt a Hasselblatt ál tal szer kesz tett me mo ran du -
mot, ame lyet sze mé lye sen sze ret tek vol na át ad ni a brit kül ügy mi nisz ter -
nek. A Foreign Office azon ban nem volt haj lan dó fo gad ni a kül dött sé get,
csu pán né hány ki sebb sé gi po li ti kus kü lön-kü lön és ala cso nyabb szin ten
való fo ga dá sá ra mu tat ko zott kész nek. En nek az volt az oka, hogy a szer -
ve zet ve ze tõ it pro fesszi o ná lis baj ke ve rõk nek tar tot ták, s még a lát sza tát is 
el akar ták ke rül ni bár mi fé le együtt mû kö dés nek.67 Igaz ugyan, hogy a
részt ve võk tisz te le té re Lord Noel-Buxton va cso rát adott, még is, re á li san
néz ve Hasselblattnak ész re kel lett vol na ven nie a kül ügy mi nisz té ri um tá -
vol ság tar tó ma ga tar tá sát. Ah hoz, hogy ez még sem így tör tént, az a tény is
hoz zá já rult, hogy né hány nap pal ké sõbb a brit kül ügyi ál lam tit kár sze mé -
lye sen fo gad ta Konrad Henleint.

Nyil ván va ló, hogy Hasselblatt szá má ra a lá to ga tás a né met ki sebb sé -
gek és Né met or szág ang li ai meg íté lé se mi att volt fon tos. Nem cso da hát,
hogy az uta zás ról ké szí tett je len tés ben nagy te ret szen telt a cseh szlo vá ki -
ai né me tek ügyé nek. A Foreign Office nép szö vet sé gi osz tály ve ze tõ jé vel,
Stranggal foly ta tott meg be szé lé sén Cseh szlo vá ki át Eu ró pa „vak be lé nek” 
ne vez te, amely könnyen be gyul lad hat, s a be teg ha lá lát is okoz hat ja, ha az 
nem ala kul át még idõ ben sváj ci min tá jú szö vet sé gi ál lam má.68 Meg be -
szé lé se in né hány szó ere jé ig a ma gyar or szá gi ki sebb sé gek hely ze te is
szó ba ke rült. Hasselblatt ek kor – sa ját be val lá sa sze rint – nem spórolt a
kritikával.69

A lá to ga tást kö ve tõ év lé nye gé ben az 1937-re Lon don ba ter ve zett
kon fe ren cia elõ ké szí té sé nek je gyé ben telt. Az egy per cig sem volt két -
sé ges, hogy a né met cso port ve ze tõi a brit fõ vá rost szí ve sen lát nák a kö -
vet ke zõ kong resszus hely szí né ül, a töb bi ek ál lás fog la lá sá ban azon ban
nem le het tek tel je sen biz to sak. Az uk rá nok tól nem kel lett tar ta ni uk, mi -
vel azok már évek óta mû köd tet tek egy iro dát Lon don ban.70 A ma gyar
és a szlo vén–hor vát cso port ál lás fog la lá sa azon ban egy ál ta lán nem volt
ilyen egy ér tel mû. A ma gya rok kal a Tit kár ság nak évek óta idõ rõl idõ re
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meg gyûlt a baja, Wilfan pe dig nem füg get le nít het te ma gát a ju go szláv kül -
ügy mi nisz té ri um ál lás fog la lá sá tól. Rá adá sul az el nö köt ért he tõ en meg vi -
sel te Ammende Kí ná ban be kö vet ke zett ha lá la, s az ez zel be ál ló bi zony -
ta lan ság is, ami csak to vább nö vel te a meg ol dan dó kér dé sek szá mát.

Wilfan már az 1936. au gusz tus ele jén tar tott vá laszt má nyi ülé sen is bi -
zony ta lan volt az ak ci ót il le tõ en, és ez jó val több volt egy rö vid távú
célki tû zés ra ci o na li tá sát meg kér dõ je le zõ ál lás pont nál. Az Ammendével
való több mint egy év ti ze des együtt mû kö dés tel je sen vá rat lan meg sza ka -
dá sa le ver te és el bi zony ta la ní tot ta a szlo vén po li ti kust, s a fel ve tõ dõ szer -
ve ze ti kér dé sek ko mo lyan nyo masz tot ták. Ammende utód lá sá nak egy -
elõ re ren de zet len vol ta mel lett rá adá sul az is egy re va ló szí nûbb nek tûnt a
szá má ra, hogy a ma gyar cso port a rész vét elé ért elõbb-utóbb is mét be -
nyújt ja a szám lát, s a bé csi iro dá ban egy ma gyar al kal ma zott fel vé tel ét
kö ve te li majd. Eh hez pe dig nem szí ve sen já rult vol na hoz zá.71 Rá adá sul
egy ál ta lán nem volt ínyé re, hogy a Kong resszust egy re in kább a nem ze ti -
szo ci a liz mus be fo lyá sa alá ke rült né met ki sebb sé gek tö rek vé se i vel azo -
no sít ják. Ezért fel ve tet te, hogy 1936-ban ne tart sák meg a szo ká sos össze -
jö ve telt. Vé gül ugyan a je len lé võk til ta ko zá sá nak ha tá sá ra meg gon dol ta
ma gát, de a Lon don ba ter ve zett ülés sel kap cso lat ban csak hosszas té pe lõ -
dés után ígér te meg a szlo vén cso port rész vé tel ét.72

Ag gá lyai az el kö vet ke zen dõ hó na pok so rán csak to vább erõ söd tek,
bár Hasselblatt min dent el kö ve tett azért, hogy eze ket el osz las sa. Az el -
nök ko mo lyan tar tott at tól, hogy a cseh és a ju go szláv saj tó ízek re szed né,
ha a cseh szlo vák ál lam lé tét is fe nye ge tõ szu dé ta né met cso port élén utaz -
na el a brit fõ vá ros ba.73 Rá adá sul a belg rá di szlo vén emig rá ció is egy re
na gyobb bi zal mat lan ság gal szem lél te a szer ve zet ben vég zett mun ká ját.74

Nem sok kal a ter ve zett kon fe ren cia elõtt, az utol só vá laszt má nyi ülé sen
ezért ke rek pe rec kö zöl te, hogy bár hoz zá já rul a lon do ni út hoz, õ maga
nem megy el. Leg fon to sabb ok ként azt je löl te meg, hogy a Kong resszus
egy re in kább a né met nem ze ti szo ci a liz mus inst ru men tu má vá kezd vál ni;
a nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág és a fa sisz ta Olasz or szág egy más hoz
való kö ze le dé se pe dig egy ér tel mû en rossz ómen a szlá vok nak, s õ ezt a
tendenciát még passzívan sem hajlandó támogatni.75

A ma gya rok rész vé tel ét il le tõ en ek kor ra már Hasselblattnak nem iga -
zán kel lett tar ta nia sem mi tõl, hi szen Szüllõ az 1936. au gusz tu si vá laszt -
má nyi ülé sen a ma gyar cso port ne vé ben lé nye gé ben be le egye zett a jövõ
évi lon do ni terv be. Sõt azt is a töb bi ek tu do má sá ra hoz ta, hogy mi vel a
szer ve zet te vé keny sé gé nek ha té kony sá gá val kap cso lat ban sem mi fé le il -
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lú zi ót nem táp lál, az az évi kon fe ren cia meg tar tá sá hoz is csak azért já rul
hoz zá, mert az 1937-es nagy-bri tan ni ai ak ci ót va ló ban jó öt let nek tart ja.
A ma gyar kép vi se lõk meg je le né sét azon ban egy fel té tel hez kö töt te: egy
lon do ni iro dá hoz, ahol a bal ti orosz–né met szár ma zá sú új ság író, Ge or ge
Popoff ügy ve ze tõ ként képviselné a szervezet ügyeit.76

Popoff és Szüllõ, il let ve a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um elõ ze tes kap -
cso la tá ról sem mit sem tu dunk. Az vi szont min den kép pen meg le põ, hogy
a ma gyar po li ti kus mi lyen ve he men ci á val kö ve tel te a né met új ság író ki -
ne ve zé sét: „Da cá ra an nak, hogy Popoff orosz, ebbe Wilfan se hogy sem
akart be le egyez ni. Da cá ra an nak, hogy Popoffot tu laj don kép pen az oro -
szok ha lász ták fel, sem Rutha, sem Hasselblatt nem nyi lat ko zott egé szen
nyíl tan, mert nem mer tek. Én erre egé szen ha tá ro zot tan ki je len tet tem,
hogy ak kor mi ki lé pünk.”77 Vé gül a né me tek is ki áll tak Popoff mel lett,
bár úgy tû nik, nem túl lel ke sen. Eb bõl Szüllõ azt a kö vet kez te tést von ta
le, hogy ez még in kább a ma gya rok mel lé ál lít ja majd az új ság írót.
A hely zet elem zé se Szüllõ tel jes tá jé ko zat lan sá gát bi zo nyít ja az ügy -
ben. Popoff ugyan is, aki több nyel ven is be szélt, s jó meg je le né sû, kel -
le mes mo do rú fi a tal em ber nek szá mí tott, évek óta az Eu ró pai Né met
Nép cso port ok Szö vet sé gé nek ér de ke it kép vi sel te Ang li á ban, ha son ló -
kép pen Nicolai von Berghez, aki ko ráb ban ha son ló fel ada to kat lá tott el
Pá rizs ban. Hasselblatt és Rutha vissza fo gott sá ga csak úgy ér tel mez he tõ,
hogy Popoff va ló di fel ada tát nem akar ták le lep lez ni a ma gyar po li ti kus
elõtt. Ar ról nem is be szél ve, hogy az így leg alább ab ban a hit ben rin gat -
hat ta ma gát, hogy si ke rült aka ra tát ke resz tül vin nie a he zi tá ló né met és
szláv po li ti ku sok el le né ben. Va ló já ban a fej le mé nyek na gyon is meg fe -
lel tek a né met cso port tö rek vé se i nek, ugyan is Hasselblatt is fel tét le nül
szük sé ges nek lát ta egy ál lan dó lon do ni iro da meg nyi tá sát.78 Az 1936-os
kon fe ren cia a Vá laszt mány elõ ze tes meg ál la po dá sá nak meg fe le lõ en fel is 
ha tal maz ta a Kong resszus ve ze tõ sé gét, hogy Lon don ban hoz zon lét re
egy ide ig le nes iro dát, amely nek élén Popoff elõ ké szít he ti a Kong resszus
ha té kony szín re lé pé sét.79

Szüllõ és a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um po zi tív hoz zá ál lá sa an nak
volt kö szön he tõ, hogy a lon do ni ak ció a nem zet kö zi pro pa gan da szem -
pont já ból jól ki hasz nál ha tó nak tûnt.80 A cseh szlo vá ki ai po li ti kus emel -
lett an nak is nagy je len tõ sé get tu laj do ní tott, hogy egy jól elõ ké szí tett
nem zet kö zi kon fe ren ci á ban ben ne rej lett an nak a le he tõ sé ge is, hogy a
ma gyar kül döt tek a brit köz élet fon tos sze mé lyi sé ge i vel is fel ve he tik a
kap cso la tot.81
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Szüllõ szá má ra az ang li ai uta zás sem mi kép pen sem je len tett „ug rást a
sö tét be”. Az an go lul jól be szé lõ po li ti kus a nem zet kö zi szer ve ze tek ben
el fog lalt tag sá ga ál tal kí nált le he tõ sé ge ket ki hasz nál va az évek so rán
több ször is meg for dult Lon don ban. Lá to ga tá sa i ról rend sze re sen be szá -
molt a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um nak is, hi szen uta zá sai a kül ügy mi -
nisz té ri um elõ ze tes tud tá val és be le egye zé sé vel zaj lot tak, és el sõ sor -
ban az in for má ció szer zést cé loz ták. 1929-ben, 1930-ban, 1933-ban és
1936-ban is el lá to ga tott a brit fõ vá ros ba, ahon nan ki me rí tõ je len té se ket
kül dött lé pé se i rõl és az ál ta la ér zé kelt köz han gu lat ról. Lá to ga tá sai so rán
fel ke res te a cseh szlo vák és a ma gyar kö vet sé get, va la mint azo kat a po li ti -
ku so kat és köz éle ti sze mé lyi sé ge ket, aki ket az évek so rán meg is mert.
1930-ban pél dá ul Lord Rothermere-nél tett lá to ga tá sá ról szá molt be,
majd az azt kö ve tõ vil lás reg ge li rõl Lord Runcimannél. Õ is meg erõ sí tet te
azt a tényt, amit egyéb ként Bu da pes ten már tud tak, hogy Rothermere-t
nem tart ják ko moly em ber nek, s tény ke dé sé nek Nagy-Bri tan nia po li ti ká -
já ra sem mi lyen lé nye ges ha tá sa sincs.82 1933-ban pe dig Hit ler ha ta lom ra
ke rü lé se és a zsi dó el le nes in téz ke dé sek ál tal ki vál tott ne ga tív vissz hang -
ról tá jé koz tat ta a Dísz tér ve ze tõ it. Ek ko ri be szá mo ló ja lé nye gé ben már
elõ re ve tí tet te 1936-os ál lás fog la lá sát a ter ve zett lon do ni ak ci ó val kap cso -
lat ban: „Ang lia olyan, mint a nap, amely re azt mond ják, hogy ki hûl, de
azért vál to zat la nul ont ja su ga ra it, és hi á ba mond ják, hogy ha ló dó nagy ha -
ta lom, az élet svung ja bá mu la tos nagy ben ne.”83

A ma gyar kor mány tá mo ga tó hoz zá ál lá sát maga a kül ügy mi nisz ter és
a mi nisz ter el nök ség ki sebb sé gi osz tá lyá nak ve ze tõ je is meg erõ sí tet te a
Nép szö vet ség 1936-os köz gyû lé si idõ sza ka alatt Genf ben tar tóz ko dó
Popoffnak. Ká nya a szu dé ta né met elõ re tö rést a ma gyar ki sebb ség ér de -
kei szem pont já ból po zi tív fej le mény ként ér té kel te, s eb ben az össze füg -
gés ben ma gá tól ér te tõ dõ nek tar tot ta, hogy a ma gyar ki sebb sé gek is el kül -
dik kép vi se lõ i ket – még hoz zá nagy szám ban – Lon don ba.84 A ma gyar
dip lo má cia ve ze tõ jé nek po zi tív hoz zá ál lá sát erõ sít het te Anthony Eden,
brit kül ügy mi nisz ter fel szó la lá sa is, amely ben az nem tar tot ta ele ve ki zárt -
nak azt a le he tõ sé get, hogy a ver sailles -i bé ke szer zõ dést a Nép szö vet ség
alap ok má nya alap ján fe lül vizs gál ják.85

Bár a ma gyar tá mo ga tás biz tos nak lát szott, 1937 ta va szán nem várt ne -
héz sé gek me rül tek fel a ma gyar cso port egyik leg ak tí vabb tag já nak ré -
szé rõl. Jakabffy ugyan is fel há bo rod va az Eu ró pai Né met Nép cso port ok
Szö vet sé gé nek a ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le tét érin tõ, a Gratz-féle 
ve ze tést vissza uta sí tó ál lás pont ján, meg fe nye get te mind az el nö köt, mind 
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az ide ig le nes fõ tit kárt, hogy ha a né met és ma gyar ki sebb sé gek kö zöt ti vi -
szony nem vál to zik, ki lép a szer ve zet bõl, s erre biz tat ja a ma gyar cso port
töb bi kép vi se lõ jét is.86 Jakabffy ko mo lyan gon dol ta a szer ve zet bõl való
ki lé pés le he tõ sé gét, vé gül azon ban egye dül ma radt. Sem a töb bi ki sebb -
sé gi ve ze tõ, sem a mi nisz ter el nök ség nem állt mögé. A ki uta zást le he tõ vé
tevõ cso por tok kö zöt ti meg ál la po dást vé gül Szüllõ és Rutha hoz ta nagy ne -
he zen tetõ alá.87 Jakabffy pe dig a szer ve zet ben Jó si ká nak adta át he lyét.88

Az 1936-os kon fe ren cia után Popoff azon nal hoz zá lá tott a lon do ni fel -
lé pés elõ ké szí té sé hez. Meg hí vó kat nyo ma tott, he lyi sé ge ket ke re sett az
ülé sek szá má ra, és a saj tó ban igye ke zett be ha ran goz ni a ké szü lõ ren dez -
vényt.89 Hasselblatton kí vül, aki a kong resszust meg elõ zõ idõ szak ban
több ször is el lá to ga tott Lon don ba, ter mé sze te sen tar tot ta a kap cso la tot
Wilfannal, de idõn ként a vá laszt má nyi ta go kat is in for mál ta az elõ ké szü -
le tek ál lá sá ról.90 Bár a szer ve zés jól ha ladt, a ren dez vény pár hét tel a
meg nyi tó elõtt majd nem kút ba esett. Az MI 5 ugyan is a Foreign Office
be le egye zé sé vel jú ni us ban ház ku ta tást tar tott Popoff iro dá já ban, akit
Né met or szág nak való kém ke dés sel vá dol tak.91 Popoff a pró bál ko zás mö -
gött a cseh szlo vák kö vet, Masaryk kez de mé nye zé sét sej tet te.92

A ne héz sé gek el le né re 1500 pro mi nens brit sze mé lyi ség ka pott meg hí -
vót a há rom na pos ren dez vény re, köz tük 615 kép vi se lõ.93 Az elõ ké szí tés -
hez és a le bo nyo lí tás hoz szük sé ges összeg túl nyo mó ré szét biz to san az
Auswärtiges Amt áll ta.94 Nem va ló szí nû ugyan is, hogy a ma gya ro kon kí -
vül más is be szállt vol na a lon do ni ak ció fi nan szí ro zá sá ba. Rá adá sul a
ma gyar fél sem kap kod ta el a rá esõ rész ki fi ze té sét. Szüllõ ugyan is 1937.
má jus 30-án még ar ról pa nasz ko dott a kül ügy mi nisz té ri um nak írott le ve -
lé ben, hogy csak most fi zet te ki a Tit kár ság nak a ta va lyi évre ese dé kes
össze get.95 For rá sok hí ján sem mit sem tu dunk ar ról, hogy vé gül a ma gyar 
kor mány mek ko ra összeg gel szállt be a kon fe ren cia meg tar tá sá ba. Mind -
össze annyi bi zo nyos, hogy Ká nya ren del ke zé sé re a lon do ni kö vet ség
köz vet le nül a kon fe ren cia elõtt 50 an gol fon tot jut ta tott el Popoffnak a
miniszter rendelkezési alapjának terhére.96

A ma gyar ki sebb sé ge ket vé gül is hi va ta lo san Szüllõ, Jó si ka, Su lyok és 
Deák kép vi sel te Lon don ban. Bár Jakabffy jú ni us kö ze pén még azt kö zöl -
te Wilfannal, hogy a ro má ni ai ma gyar ság ré szé rõl Ba logh és Jó si ka uta -
zik a brit fõ vá ros ba, a hely zet a hát ra lé võ idõ ben meg vál to zott. Ba logh
ugyan el ké szí tet te an gol nyel vû elõ adá sát, még sem uta zott el Jó si ká val,
ezért re fe rá tu mát az an go lul tö ké le te sen be szé lõ, ná lá nál jó val fi a ta labb
ma gyar kép vi se lõ nek kel lett fel ol vas nia.97 A ma gyar kül ügy mi nisz té ri -
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um is csak jú li us 12-én ér te sí tet te a lon do ni kö vet sé gen tar tóz ko dó
Körmendy-Ékes mi nisz ter el nök sé gi tit kárt a ki uta zó ma gyar kül döt tek
vég le ges név so rá ról. Egyút tal fel kér te, hogy mi vel Jó si ká nak az idõ rö -
vid sé ge mi att nem biz to sí tot tak for má lis man dá tu mot, a he lyet te sí tés kér -
dé sét be szél je meg bi zal ma san Popoffal.98

A Lord Dickinson ál tal meg nyi tott kong resszus vé gül az elõ zõ kon fe -
ren ci ák hoz ha son ló an zaj lott le. Az elõ adók el sõ sor ban arra kon cent rál -
tak, hogy pel len gér re ál lít sák a Nép szö vet ség elég te len mû kö dé sét, ki -
hang sú lyoz zák az idõ sze rû vé vált re form szük ség sze rû ség ét, va la mint a
ki sebb sé gi au to nó mia le het sé ges konf lik tus ren de zõ vol ta mel lett ér vel je -
nek.99 Emel lett kö ve tel ték, hogy az eset le ges nép szö vet sé gi re form kér -
dé sé ben a szer ve ze tet is mer jék el tel jes jogú tár gya ló part ner nak. Fel tû nõ
volt ugyan ak kor, hogy a meg je lent kép vi se lõk fele né met volt, s kö zü lük
is ki emel ke dett a Cseh szlo vá ki á ból érkezettek száma.100

Ma gá nál a kon fe ren ci á nál va ló já ban fon to sabb nak szá mí tott az a já ru -
lé kos ren dez vény, amely re az al só há zi kép vi se lõk egy cso port já nak meg -
hí vá sá ra az al só ház egyik bi zott sá gi ter mé ben ke rült sor. A kül döt tek nek
teát szol gál tak fel, majd a brit kép vi se lõk ér dek lõ dé sé nek kö szön he tõ en
le he tõ sé gük nyílt a ki sebb sé gi prob le ma ti ka kü lön bö zõ szeg men se i rõl
be szél ni. Szüllõ rö vid össze fog la ló já ban el sõ sor ban a „ki sebb sé gek lel ki
meg nyo mo ro dá sá nak” ve szé lyét emel te ki, Jó si ka pe dig ar ról be szélt,
hogy Genf ben a ma gyar pe tí ci ók jó ré sze egy ál ta lán sem mi ered ményt
nem ért el idá ig, s ezt a fi as kót el sõ sor ban az el já rás rend hi á nyos sá ga i ra
és visszás sá ga i ra ve zet te vissza.101 Az an gol kép vi se lõk pa nasz el já rást
fir ta tó kér dé se i re ugyan csak Jó si ka adta meg a vá laszt.

A ren dez vényt a részt ve võk több sé ge összes sé gé ben véve ered mé -
nyes nek tar tot ta, s a jú li us 16-i zárt ülé sen egy ön te tû volt a vé le mény,
hogy meg ér te Lon don mel lett dön te ni.102 Az an gol po li ti ku sok és a saj tó
ér dek lõ dé sét is ki elé gí tõ nek ítél ték. To vább ra is tá mo gat ták azt az öt le tet, 
hogy a szer ve zet tart son fent a brit fõ vá ros ban egy iro dát, a né met cso port
azon ban fel hív ta a fi gyel met a vég sõ dön tés meg ho za ta la elõtt az anya gi
vo nat ko zá sok tisz tá zá sá nak szük sé ges sé gé re. (Ez az óva tos ság ter mé sze -
te sen egy ál ta lán nem volt vé let len, hi szen az egész szer ve zet ek kor ra már
szin te tel je sen a né met kül ügy mi nisz té ri um ál lás fog la lá sá tól s fi nan szí ro -
zá sá tól füg gött.) Emel lett el ha tá roz ták azt is, hogy fel ve szik a kap cso la tot
az an gol front har cos ok szer ve ze té vel, s hogy a kö zel jö võ ben a tag cso por -
tok újabb hely zet je len té se ket ad nak ki. A jövõ évi kong resszus hely szí né -
ül pe dig Stock hol mot jelölték meg.
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A kon fe ren ci á ról és a hoz zá kap cso ló dó nem hi va ta los tár sa dal mi ese -
mé nyek rõl ter mé sze te sen a né met és a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um is
meg kap ta a maga csa tor ná in a be szá mo ló kat. A né me tek – Hasselblatt és
Popoff – a Wilhelmstrasse felé egy ér tel mû si ker ként ér té kel ték az össze -
jö ve telt. Popoff el sõ sor ban arra he lyez te a hang súlyt, hogy a Kong -
resszus összes sé gé ben jó be nyo mást tett mind a köz vé le mény re, mind a
po li ti ku sok ra.103 A saj tó ér dek lõ dé sét is ki elé gí tõ nek ne vez te. A né met ki -
sebb sé gi ve ze tõk va ló di tö rek vé sét, s szá muk ra a ren dez vény va ló di ér té -
két Hasselblatt a kö vet ke zõ kép pen fog lal ta össze: „Leg fon to sabb ered -
mény ként azt a tényt em lí te ném meg, hogy a fo gad ta tás és fi gye lem
ré vén, mellyel Lon don ban ta lál koz tunk, nem utol só sor ban a saj tó vissz -
hang ok nak kö szön he tõ en (Daily Telegraph, 14-e) a leg ali tás és a mun ka -
kö rül mé nyek a né met nép cso port ok számára jelentõsen megszilárdultak
a nemzetközi porondon.”104

Alap já ban véve Szüllõ is hasz nos nak tar tot ta a lon do ni kong resszust,
vé le mé nye azon ban ko ránt sem volt annyi ra po zi tív, mint né met kol lé gá ié,
sõt né hány pon ton ki fe je zet ten el lent mon dott ne kik. Szem ben Popoffal
és Hasselblattal õ sem a szer ve zést, sem a saj tó vissz han got nem tar tot ta
meg fe le lõ nek. Rá adá sul a né met kül döt tek nagy szá ma mi att sze rin te a
ren dez vényt egy ér tel mû en né met ügy ként ke zel ték. A par la men ti fo ga -
dást ugyan õ is si ker nek tar tot ta, de je len té sé ben azt is meg em lí tet te, amit
a né me tek el hall gat tak, hogy a meg je lent kép vi se lõk több sé ge az el len -
zék hez (Labour Party) tar to zott. A ren dez vé nyen ta pasz tal tak ból há rom
fon tos kö vet kez te tést vont le: 1. A né me tek be lát ták, hogy a ma gya rok
nél kül moz dul ni sem tud nak, s ami ered ményt Lon don ban si ke rült el ér ni,
az a ma gya rok nak volt kö szön he tõ. 2. Ezt ki hasz nál va a bé csi Tit kár sá -
gon egy ma gyar tit kár al kal ma zá sát kell kö ve tel ni, hogy ez zel a ma gyar
be fo lyást a né me tek kel szem ben meg le hes sen erõ sí te ni. 3. A ma gya rok
csak ab ban az eset ben ér het nek el si ke re ket a szer ve zet ben, ha az egye sü -
let náci jel le gét si ke rül tom pí ta ni.105 Ez az összeg zés be le il lett a ma gyar
po li ti kus Kong resszus sal kap cso lat ban évek so rán meg fo gal ma zott ka te -
go ri kus és oly kor nem elég gé ala po san át gon dolt jel lem zé se i nek so rá ba.
Egy fon tos tény azon ban min den kép pen meg ál la pít ha tó be lõ le, még pe -
dig az, hogy Szüllõ nem mér te jól fel a le he tõ sé ge ket, ha tény leg azt gon -
dol ta, hogy a né met ki sebb sé gek (nota bene a né met kül ügy mi nisz té ri um) 
el le né ben a ma gyar tö rek vé sek nek fi karc nyi esé lye is le he tett még ab ban
az idõ szak ban. A Kong resszus struk tú rá ja, a fenn tar tás hoz szük sé ges
pénz esz kö zök szár ma zá si he lye mind-mind el lent mond tak en nek a meg -
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ál la pí tás nak. Ar ról nem is be szél ve, hogy az évek so rán be ve tett zsa ro lá si
ak ci ók sem jár tak ered mé nyek kel. Tény, hogy a né met cso port ve ze tõ i nek
is fon tos volt a ma gyar kül döt tek meg je le né se, az azon ban biz tos, hogy a
ma gyar cso port be fo lyá sá nak meg erõ sö dé sé hez so ha sem já rul tak vol na
hoz zá.

A lon do ni ak ció mér le gét meg von va sem mi kép pen sem volt jo gos a
né met „kincs tá ri op ti miz mus”. A Foreign Office ugyan is – bár nem hi va -
ta los meg fi gye lõi je len vol tak a te rem ben – nem volt haj lan dó fo gad ni a
szer ve zet ve ze tõ sé gét.106 Ez pe dig már ele ve nem volt jó jel. Rá adá sul a
par la ment meg nyi tá sán el hang zott ok tó be ri trón be széd egy ál ta lán nem
fog lal ko zott Nagy-Bri tan nia nép szö vet sé gi po li ti ká já val, ami a Kong -
resszus kö ve te lé sei szem pont já ból szin tén nem jo go sí tott fel nagy re mé -
nyek re.107 Mind ezek te te jé be az an gol ha tó sá gok de cem ber vé gén 1938.
ja nu ár 15-i ha tállyal meg von ták Popoff tar tóz ko dá si en ge dé lyét, ami
amel lett, hogy egy ér tel mû jel zés volt a szer ve zet irá nyá ba, egy szer s min -
den kor ra kút ba ej tet te az önálló londoni iroda tervét is.108

7.2 A PROBLEMATIKUSSÁ VÁLÓ NÉMET–MAGYAR VISZONY KÉRDÉSE

A Kong resszus sze re pe a ma gyar–né met ki sebb sé gi együtt mû kö dés szem -
pont já ból ket tõs volt: egy részt a nem zet kö zi szin ten meg va ló sult együtt -
mû kö dés dek la rált tár gyá nak, más részt az utód ál lam okon be lül re mélt
együtt ha la dás eset le ges elõ ké szí tõ fó ru má nak tar tot ták.

Míg azon ban a kö zös nem zet kö zi fel lé pés lé nye gé ben meg va ló sult, a
há rom ál la mon be lül vagy egy ál ta lán nem, vagy csak idõ le ge sen si ke rült
meg te rem te ni az együtt mû kö dést. Rá adá sul nem csak a hú szas évek né -
met pol gá ri kor má nyai, de a nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág nép cso -
port-po li ti ká ja sem tá mo gat ta a ma gyar el vá rás tel je sí té sét. A né met és a
ma gyar ki sebb sé gi pár tok kö zöt ti fe szült ség a har min cas évek ben már
erõ sen rá nyom ta bé lye gét a Kong resszus ve ze tõ sé gén be lül ural ko dó
han gu lat ra is. A hely ze tet pe dig to vább sú lyos bí tot ta, hogy a ma gyar or -
szá gi né met ki sebb ség ve ze té sé ben ki tört harc következtében az év ti zed 
kö ze pén új, ad dig szunnya dó, ek kor azon ban már rob ba nás sal fe nye ge -
tõ fe szült ség for rás je lent ke zett a két cso port szer ve ze ten be lü li vi szony -
rend sze ré ben.
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7.2.1 Ma gyar ál lás fog la lás a né met és a zsi dó kép vi se lõk 1933-as vi tá já ban

Az 1933-as ber ni kon fe ren cia leg na gyobb vissz han got ki vál tó ese mé nye
két ség kí vül a zsi dó kép vi se lõk egy sé ges tá vol ma ra dá sa lett.109 A né met
ki sebb sé gi ve ze tõk nek az a tö rek vé se, amellyel meg kí ván ták aka dá lyoz -
ni a hit le ri Né met or szág an ti sze mi ta ren del ke zé se i nek nyílt meg bé lyeg -
zé sét, még pe dig a több sé gi né pek disszi mi lá ci ós jo go sít vá nyá nak el is me -
ré sé vel, nem vál tott ki lel ke se dést a szer ve zet más nem ze ti sé gû tag ja i ban, 
így a ma gyar cso port kép vi se lõ i ben sem.

Az elsõ ülés na pon el hang zó és a disszi mi lá ció jo gos sá ga mel lett kar -
dos ko dó Roth-féle dek la rá ci ót más nap dél ben az El nök ség ülé sén ele -
mez ték. Jakabffy a ma gyar cso port ne vé ben til ta ko zott az el len, hogy a
Nem ze ti sé gi Kong resszus olyan jo go kat ad jon a több sé gi né pek nek, ami -
lye nek re azok egy év vel ko ráb ban még ma guk sem for mál tak igényt.110

Nem volt haj lan dó el is mer ni sem mi fé le jo got a disszi mi lá ci ó ra. Az El -
nök ség el fo gad ta ér ve lé sét, de a kér dést nem bon col gat ta to vább. Mind -
össze annyit ál la pí tott meg, hogy ha a disszi mi lá ció va la hol meg tör té nik,
ott a disszimiláltakat minden olyan jognak meg kell illetnie, amelyért a
Kongresszus addig a szavát felemelte.

A né met cso port ve ze tõ i vel való konf ron tá ció azon ban ez zel még nem
ért vé get. A ma gyar cso port ugyan is a ha tá ro za ti ja vas lat meg sza va zá sá -
nál el sõ ként je len tet te be tar tóz ko dá sát.111 A né met kép vi se lõk meg döb -
ben ve lát ták, hogy az uk rán és a ka ta lán kül dött ség is csat la ko zik a ma -
gyar lé pés hez. Az el ren delt szü net ben az El nök ség meg tár gyal ta az
elõ állt hely ze tet. Az uk rán kül dött be je len tet te, hogy a kö vet ke zõ ülé sen
haj lan dó len ne meg sza vaz ni a re zo lú ci ót, de csak az zal a meg jegy zés sel,
hogy til ta ko zik az egyes or szá gok ban te ret nye rõ an ti sze mi ta ten den ci ák
el len. Az El nök ség eh hez a kom men tár hoz hoz zá is já rult.112 Csak hogy
az uk rá nok mel lett a lit vá nok, az oro szok, a ka ta lá nok és a ma gya rok is
fel so ra koz tak a bur kol tan, de fél re ért he tet le nül Né met or szág ra uta ló
határozatkiegészítés mögé.113 Ez a for du lat már ön ma gá ban meg lep te a
né met kül döt te ket, Wilfan dek la rá ci ó hoz fû zött meg jegy zé se után azon -
ban, mely ben az el nök an nak a meg gyõ zõ dé sé nek adott han got, hogy ez -
zel az ál lás fog la lás sal nem csak az ah hoz nyil vá no san csat la ko zók ér te nek 
egyet, ha nem min den ki, ide ge sen el hagy ták a ter met.114 Az el nö ki meg -
jegy zés bõl ugyan is akár az is ki ol vas ha tó lett vol na, hogy ma guk a né met
kép vi se lõk sem ér te nek egyet a Né met or szág ban tör tén tek kel. Ezért meg -
fe nye get ték Wilfant, hogy ha a plé nu mon nem ad a szá muk ra is meg fe le -
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lõ ma gya rá za tot, ki lép nek a szer ve zet bõl.115 Az el nök ele get is tett kí ván sá -
guk nak, s az utol só na pon be je len tet te, hogy meg jegy zé sé vel mind össze a
Kong resszus meg osz tott sá gá nak lát sza tát kí ván ta el osz lat ni, és ter mé sze -
te sen nem gon dol ja, hogy az ere de ti ha tá ro zat bár mi fé le ki egé szí tés re
szo rult vol na.116

A né met kül döt tek cso port juk kal szem be ni il lo já lis ma ga tar tás ként ér -
té kel ték a tör tén te ket.117 A Jakabffyt ter mé sze te sen sze mé lye sen is na -
gyon jól is me rõ er dé lyi szász Roth, aki ép pen az Eu ró pai Né met Nép cso -
port ok Szö vet sé gé nek el nö ki tisz tét is be töl töt te, az er dé lyi po li ti kus sal
foly ta tott be szél ge té sé ben nem is rej tet te véka alá düh vel pá ro sult csa ló -
dott sá gát. „Uram! Önök tõrt döf tek be lénk. Itt is izo lál ták a né met nem ze -
tet. Papen most Bu da pest re uta zott, hogy messze me nõ prog ra mot ad jon a
né met–ma gyar együtt mû kö dés hez. Önök ezt most le he tet len né tet ték. El -
ha tá ro zá suk kal sú lyo san be le nyúl tak az eu ró pai po li ti ká ba, ami nek nagy
kö vet kez mé nyei lesz nek. Ezt mi nem vár tuk Önök tõl.”118 Jakabffy is mer -
tet te Rothtal a ma gyar cso port lé pé se i nek moz ga tó ru gó it, és nem áll hat ta
meg, hogy ki ne ok tas sa a szász po li ti kust ar ról, hogy a né met kor mány
szá má ra va ló já ban mek ko ra je len tõ sé ge is van egy ki sebb sé gi szer ve zet -
nek: „Ami pe dig a nagy po li ti kát il le ti – fe jez tem be kis sé gú nyo san –,
nem hi szem, hogy olyan nagy fiúk vagyunk, hogy megnyilatkozásaink a
berlini kormány elhatározását befolyásolhatnák.”119

Köz vet le nül a kon fe ren cia be re kesz té se után Motzkin sze mé lyi tit ká ra
fel ke res te Szüllõt, és a zsi dó po li ti kus kö szö ne tét tol má csol ta a ma gyar
cso port „meg ér té sé ért”.120

A ma gyar sze rep lõk ál lás fog la lá sá nak moz ga tó ru gó i ról mind Szüllõ,
mind Jakabffy rész le te sen nyi lat ko zott a ma gyar ki sebb sé gi saj tó nak, s
ezek a nyi lat ko za tok nem sok ban tér tek el Szüllõ kül ügy mi nisz té ri um nak 
cím zett je len té sé tõl, va la mint a Jakabffy ön élet írá sá ban ta lál ha tó ér vek -
tõl. A ma gyar kül döt tek lé pé sü ket alap já ban véve ha son ló an in do kol ták.
Elõ ször is fel hív ták a fi gyel met arra, hogy tar tal mi lag, az egye te mes ki -
sebb sé gi tö rek vé sek szem pont já ból a zsi dó cso port nak fel tét le nül iga za
volt, for ma i lag azon ban a né me tek jo go san ra gasz kod tak ah hoz az alap -
sza bály ban rög zí tett té tel hez, mely sze rint egyet len ál lam sem te he tõ
nyil vá nos bí rá lat tár gyá vá.121 Plá ne nem úgy, hogy az érin tett kö zös ség
(né met or szá gi zsi dó ság) nem is volt tag ja a szer ve zet nek, s ma gát nem is
tar tot ta nem ze ti ki sebb ség nek.122 Eb bõl a hely zet ér té ke lés bõl mind ket ten
arra a vég kö vet kez te tés re ju tot tak, hogy az adott szi tu á ci ó ban a ma gyar
cso port csak a tar tóz ko dás mel lett dönt he tett.123 An nál is in kább fel jo go sít -
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va érez ték ma gu kat erre, mi vel a vi tá zó fe le ket már hó na pok kal elõbb fi -
gyel mez tet ték, hogy vé le mé nyük sze rint a prob lé ma a szer ve zet ke re te in
belül nem lesz kezelhetõ.

Ér ve lé sük ben azon ban volt egy elem, amely az elõb bi ma gya rá za ton
túl mu ta tott, s rá vi lá gí tott a né met és a ma gyar cso port kö zöt ti elvi el len té -
tek re is. Ez pe dig az asszi mi lá ció-disszi mi lá ció el len tét pár kü lön bö zõ
meg kö ze lí té sén és ér té ke lé sén nyu go dott. A hi va ta los né met ide o ló gia az
asszi mi lá ció min den for má ját el fo gad ha tat lan nak nyil vá ní tot ta. A ma -
gyar ki sebb sé gek ez zel hom lo ke gye nest el len ke zõ ál lás pon tot kép vi sel -
tek. Fel fo gá suk csak a ma gya rok több sé gi nép hez való asszi mi lá ci ó ját
tar tot ta el ke rü len dõ nek, a ma gyar nem zet hez való asszi mi lá ci ót azon ban
el fo gad ha tó nak, sõt tá mo ga tan dó nak is mer te el. En nél fog va a né met
disszi mi lá ci ós te ó ri át a ma gyar po li ti kai nem zet fo ga lom ve szé lyez te té se -
ként fog ta fel, s au to ma ti ku san el uta sí tot ta. Ez az elvi ál lás fog la lás – a po -
li ti kai ha gyo má nyok mel lett – a ma gyar ki sebb sé gek szá má ra ne ga tív
gya kor la ti ta pasz ta la tok ban is gyö ke re zett. Mind há rom utód ál lam ban
fel fe dez he tõk vol tak ugyan is olyan ál la mi tö rek vé sek, me lyek a ko ráb -
ban jó részt a ma gyar ság hoz asszi mi lá ló dott zsi dó ság (és ha tár men ti né -
met ség) ma gyar ki sebb ség rõl való le vá lasz tá sá ra irá nyul tak.124 Mi vel
összes sé gé ben több száz ezer em ber rõl volt szó, e pró bál ko zá sok eset le -
ges si ke re az zal fe nye ge tett, hogy a ma gyar ki sebb sé gi pár tok tár sa dal mi
bá zi sa, s ez zel moz gás te re idõ vel je len tõ sen csök ken het, vég sõ so ron pe -
dig a re ví zió tár sa dal mi tá mo ga tott sá ga is be szû kül het.

Szüllõ je len té sé ben azon ban volt még egy érv a ma gyar tar tóz ko dás
in dok lá sá ra, amely rõl a nyil vá nos ság elõtt mé lyen hall ga tott, s ami
Jakabffynál se hol sem sze re pel: a szer ve zet nyil vá nos le já ra tá sá nak szán -
dé ka: „De nem csak ez a szem pont irá nyí tott, ha nem az is, hogy bi zo nyí té -
kát szol gál tat has suk an nak, hogy a kon fe ren cia nem ér sem mit, mert ahol
dön te ni kell, so ha sem tud ak ci ó ba lép ni, és hogy az amúgy is ha lál ra ítélt
kon fe ren ci á nak még se én ad jam meg a ke gye lem dö fést, és ne a ma gya ro -
kat okol ják a kon fe ren cia fel dön té sé vel, én fel ál lot tam, és a régi zsi dó
»Ich will mir nichts verderben«- féle szel lem tõl át ha tot tan ki je len tet tem,
hogy a ma gyar cso por tok eb ben a kér dés ben nem lát ván a hely ze tet tisz -
tán, a sza va zás tól tar tóz kod ni fog nak.”125

Hogy Szüllõt va ló já ban mennyi re a sa ját po li ti kai meg fon to lá sai ve -
zet ték, mi sem bi zo nyít ja job ban, mint hogy ko mo lyan meg le põ dött, mi kor 
Motzkin kö szö ne tét fe jez te ki nála a ma gyar cso port „ki ál lá sá ért”. A cseh -
szlo vák po li ti kai la pok per sze egy má sod perc re sem hit tek ab ban, hogy a
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ke resz tény szo ci a lis ta pár ti ve ze tõ dön té sét va ló ban a ki sebb sé gi jo gok
vé del me mo ti vál ta. Sze mé lyes ke dé sek tõl sem men tes kom men tár ja ik -
ban a po li ti kus lé pé sé nek leg fõbb moz ga tó ru gó ját – egyéb ként alap já -
ban véve he lye sen – a zsi dó vá lasz tók meg tar tá sá ra irá nyu ló tö rek vés -
ben lát ták.126

A ma gyar tar tóz ko dás el sõ ren dû üze ne te te hát va ló já ban nem is a zsi -
dó cso port tal való szo li da ri tás volt, ha nem a né met ki sebb sé gi ve ze tõk
felé köz ve tí tett fi gyel mez te tés. Ez egy ér tel mû en ki de rül Jakabffy Bras sói 
La pok ban meg je lent cik ké bõl is: „Mi min dig ke res tük és a jö võ ben is ke -
res ni fog juk a né met ki sebb sé gi cso por tok ba rát sá gát. Amit tet tünk, nem
el le nük irá nyult, de vi szont ne kik is be kell látniok, hogy mi föl tét len kö -
ve tõ ik nem le he tünk ak kor, ami kor ez zel egész po li ti kai múl tun kat ta gad -
nánk meg.”127 A köz tu dot tan és fel vál lal tan zsi dó szár ma zá sú Li ge ti Ernõ
há rom nap pal ko ráb ban, szin tén a Bras sói La pok ban meg je lent elem zé se
jól fog lal ta össze a Bern ben tör tén tek lé nye gét. „Rö vi den: a ki sebb sé gi
kong resszus fel ha tal maz ta a több sé gi né pe ket, hogy kel lõ in dok lás mel -
lett sza ba don te nyészt het nek ki sebb sé gi né pe ket, disszimilálhatnak. Fel -
ha tal maz ta, a hó nuk alá nyúlt, meg véd te õket. Azaz Né met or szá got véd te
meg, erre ment ki az egész já ték.”128 Li ge ti nem a ma gyar részt ve võk ál lás -
fog la lás ára kon cent rált, ha nem a Kong resszus vé gén meg von ha tó mér leg -
re.129 S a mér leg – ma gyar tar tóz ko dás ide, ma gyar tar tóz ko dás oda –
min den kép pen ne ga tív volt: a ki sebb sé gi szo li da ri tás nem áll ta ki a sza -
kí tó pró bát.

7.2.2 A ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té nek ügye

A ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té nek ügye elõ ször 1936-ban ka vart
vi hart a szer ve zet ben, ami kor az ENNSZ, be avat koz va a ki sebb ség bel sõ
ügye i be, elõ ze tes egyez te tés nél kül a hi va ta los ve ze tés el len zé két jut tat ta
man dá tum hoz. Ez a lé pés vá rat la nul érte mind a Genf ben tar tóz ko dó
Patakyt, mind a ma gyar kül döt te ket. Rö vi de sen ki de rült, hogy a Gratz el -
len zé ké nek szá mí tó Basch-csoporthoz tar to zó, a mi nisz ter el nök ség szá -
má ra tel jes ség gel el fo gad ha tat lan Huss és Goldschmidt meg je le né se nem
vé let len ese mény, ha nem egy át gon dolt, szük ség ese tén konf lik tu so kat is
fel vál la ló stra té gia ré sze. A kér dés ezért et tõl kezd ve 1938-ig szük ség sze -
rû en na pi ren den ma radt, és ko moly fe szült ség for rást je len tett a két cso -
port amúgy sem fel hõt len kap cso la tá ban.
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A ma gyar és a né met kül döt tek vi szo nyá ban lé nye gé ben le ké pe zõ dött
a két vi lág há bo rú kö zöt ti né met–ma gyar dip lo má ci ai tár gya lá sok két vi -
tás kér dé se: a né met és a ma gyar ki sebb sé gek utód ál lam okon be lü li
együtt mû kö dé sé nek té ma kö re, va la mint a ma gyar or szá gi né met ki sebb -
ség jo ga i nak prob lé má ja. A két ol dal egy más sal el len té tes ál lás pont ja lé -
nye gé ben már a hú szas évek ben ki kris tá lyo so dott, s alap ve tõ en a har min -
cas évek ben sem vál to zott. A ma gyar dip lo má cia azt sze ret te vol na el ér ni, 
hogy Né met or szág szo rít sa rá az utód ál lam ok né met ki sebb sé ge it a ma -
gya rok kal való együtt mû kö dés re, mi köz ben a ma gyar or szá gi né met ki -
sebb ség ügyét szi go rú an bel ügy nek nyil vá ní tot ta.130 A né met kül ügy mi -
nisz té ri um ez zel szem ben kez det tõl fog va el zár kó zott at tól, hogy bár mi fé le 
nyo mást gya ko rol jon a né met ki sebb sé gek re, ezért az zal ér velt, hogy Né -
met or szág csak kul tu rá lis és eset leg gaz da sá gi kér dé sek ben tá mo gat ja a
ki sebb sé ge ket, po li ti kai be fo lyá sa azon ban nincs a kö zös sé gek bel sõ éle -
té re. Azt ter mé sze te sen nem ver te nagy dob ra, hogy egy ál ta lán nem állt
ér de ké ben az ilyen ér tel mû in ter ven ció. Töb bek kö zött azért sem, mert
ez zel meg ter hel te vol na kap cso la ta it a há rom Ma gyar or szág gal szom szé -
dos ál lam mal. A tár gya lá so kon ezért in kább a ma gyar or szá gi né me tek
kul tu rá lis és ok ta tá si hely ze té nek kér dé sét igye ke zett elõ tér be he lyez ni.
Nem csak azért, mert az va ló ban ko moly kí ván ni va lót ha gyott maga után,
ha nem azért is, mert ez is a tár gya lá si stra té gia ré sze volt. Ami kor ugyan is 
a ma gya rok pa naszt tet tek a szom széd ál la mok né met sé gé nek el zár kó zó
ma ga tar tá sá ra, a né met kül ügy mi nisz té ri um mun ka tár sai lé nye gé ben az -
zal ve zet ték vak vá gány ra a be szél ge tést, hogy ud va ri a san azt aján lot ták
ma gyar part ne re ik nek: elõ ször tel je sít sék a ma gyar or szá gi né me tek jo gos 
igé nye it, s ez majd Ma gyar or szág von ze re jét nö vel ve együtt mû kö dés re
han gol ja az utód ál lam ok né met párt ja it is.131

A ma gyar or szá gi né me te ket kez det tõl fog va az MNNE va la me lyik ve -
ze tõ sze mé lyi sé ge kép vi sel te a Kong resszus össze jö ve te le in. 1929-ig,
egy év ki vé te lé vel Guido Gündisch vett részt az ülé se ken, s min den al ka -
lom mal elõ adást is tar tott.132 Et tõl kezd ve azon ban soha töb bé nem ke rült
a né met de le gá ció tag jai közé, min den bi zonnyal a Bleyerrel fe szült té
váló, teljes szakítással fenyegetõ viszonya miatt.

A né met és a ma gyar cso port kap cso la tát a szer ve zet ben so ká ig nem
ter hel te meg a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség ügye. Hely ze tük nem lett
sem mi lyen nyil vá nos pen ge vál tás tár gya, s a szín fa lak mö göt ti meg be -
szé lé sek ered mény te len sé ge sem gyû rû zött to vább, ho lott a ki sebb ség jo -
gai a né met–ma gyar dip lo má ci ai tár gya lá so kon rend re szó ba ke rül tek, s
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Bleyer vi szo nya is gyak ran meg le he tõ sen fe szült volt a kor mánnyal.
A Kong resszu son azon ban nem oko zott bot rányt.133

Az 1930-as gen fi kon fe ren ci án min den eset re fel kér te Szüllõt és
Jakabffyt, hogy kí sér jék el õt a ma gyar mi nisz ter re zi dens hez, hogy je -
len lét ük ben fog lal has sa össze a ma gyar or szá gi né me tek va ló di hely ze tét
s kö ve te lé se it.134 A lá to ga tás cél ja egy ér tel mû en a nyo más gya kor lás volt.
Bleyer ugyan is az zal fe nye ge tõ zött, hogy a ma gyar ki sebb sé gek ál tal
szor gal ma zott Hely zet je len té sek címû kö tet ben lep le zet le nül be mu tat ja a
ma gyar kor mány nem ze ti ség po li ti ká ját, s szé pí tés nél kül a vi lág elé tár ja
a ma gyar or szá gi né me tek nyel vi és kul tu rá lis sé rel me it. El szánt sá gát bi -
zo nyí tan dó fi gyel mez tet te a je len lé võ ket, hogy amennyi ben a mi nisz ter -
el nök ség meg kí ván ná aka dá lyoz ni a be szá mo ló Bécs be kül dé sét, úgy azt 
egy szom szé dos ál lam ban élõ né met ki sebb sé gi po li ti kus sal fog ja el ké -
szít tet ni. A be szél ge té sen je len lévõ Gajzágó, Ba ra nyai és Pataky ér dem -
ben nem re a gáltak a po li ti kus össze fog la ló já ra, mind össze arra tettek ígé -
re tet, hogy fel tét le nül in for mál ni fog ják Beth lent a hal lot tak ról.135

A be szá mo ló ok tó ber ele jé re el ké szült, és a kéz ira tot Bleyer ígé re té hez 
hí ven meg küld te a mi nisz ter el nök ség nek is. Emel lett egy pél dányt el jut -
ta tott a szer ve zet élén álló, a kor mánnyal köz tu do má sú an jó vi szonyt ápo -
ló Gratznak, a kö vet ke zõ meg jegy zés sel: „Úgy hi szem, hogy a vissza fo -
gott ság és a tak ti ka te rén nem le het to vább men ni, mint én men tem. Egy
má sik pél dányt egyi de jû leg el kül dök Patakynak is az zal a meg jegy zés sel, 
hogy alig ha len nék ké pes a be szá mo lón lé nye gi leg vál toz tat ni, ami meg
is fe lel a va ló ság nak.”136 Egyút tal arra kér te Gratzot, amennyi ben az
össze ál lí tott anyag hoz len né nek meg jegy zé sei, úgy te gye meg azo kat,
mert a mi nisz ter el nök ség vissza jel zé se után az össze fog la lót azon nal
elküldi Ammendének.137

Bleyer vé gül va ló ban egy kri ti kus, hang nem ében még is vissza fo gott
je len tést ké szí tett.138 A va ló ság nak meg fe le lõ en, de in du la tok nél kül is -
mer tet te a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség hely ze tét. Míg a po li ti kai és
pol gá ri jo go kat, va la mint a gaz da sá gi moz gás sza bad sá got alap já ban véve 
ki elé gí tõ nek ér té kel te, a nyelv és a kul tú ra te rén ko moly fenn tar tá so kat
fo gal ma zott meg. Be szá mo ló ját át ad ta a bu da pes ti né met kö vet nek is, aki
Beth len ber li ni uta zá sá nak elõ ké szí té se kap csán meg küld te azt a né met
kül ügy mi nisz té ri um nak.139

1928-ban Ammende is el ér ke zett nek lát ta az idõt, hogy Beth len és a
kül ügy mi nisz té ri um elõtt fel ves se a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség prob -
lé má it. Fel jegy zést ké szí tett te hát a né met–ma gyar ál lam kö zi kap cso la to -
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kat ter he lõ fe szült sé gek rõl, s ezek kö zül, a maga szem pont já ból ért he tõ en,
a leg sú lyo sabb nak a ma gyar or szá gi né me tek hely ze tét ne vez te. „Amennyi -
ben az el múlt idõ ben itt és ott – rá adá sul nö vek võ szám ban – kri ti kus
hang vé te lû cik kek je len nek meg a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség kér dé -
sé rõl, ezt egye dül az a tény ma gya ráz za, hogy Né met or szág ban most szé -
les kö rök kí sé rik szisz te ma ti ku san fi gye lem mel a ki sebb sé gi kér dés fej lõ -
dé sét azok ban az ál la mok ban, me lyek ben né met cso por tok él nek. Arra a
meg ál la pí tás ra ju tot tak, hogy az an nak ide jén Ma gyar or szá gon ki adott
ren de let vég re haj tá sá ban je len leg szél csend állt be, to váb bá arra, hogy a
fej lõ dés más te rü le te ken (meg fe le lõ par la men ti kép vi se let meg adá sa stb.) 
sem ha lad elõ re.”140 A fõ tit kár Beth len jó szán dé kát nem kér dõ je lez te
meg, az al sóbb szin tek el len ál lá sa mi att azon ban szin te ki lá tás ta lan nak
tar tot ta az is ko la kér dés ren de let nek meg fe le lõ sza bá lyo zá sát. Ezért 1930
má ju sá ban már azt ta ná csol ta a né met kül ügy mi nisz té ri um nak, hogy a
né met kor mány – anél kül, hogy a Ma gyar or szág gal ápolt jó vi szonyt ve -
szé lyez tet né – gya ko rol jon nyo mást Beth len re, ter mé sze te sen a né met
saj tó hat ha tós tá mo ga tá sá tól kí sér ve.141

Ammende emel lett meg pró bált köz ve tí te ni a MNNE két meg ha tá ro zó
sze mé lyi sé gé nek sza ka dás sal fe nye ge tõ vi tá já ban is. Gündisch, aki egyéb -
ként alap ál lás ból nem ér tett egyet Bleyer ma gyar és né met iden ti tá sát
egy szer re hang sú lyo zó te ó ri á já val, a saj tó ban, va la mint a né met tár sa -
dal mi szer ve ze tek elõtt pa naszt tett Bleyerre, an nak po li ti kai irány vo -
na la, s úgy mond dik ta tó ri kus ve ze té si stí lu sa mi att.142 Emel lett ri vá li sát a
Sonntagsblatt gaz da sá gi ügye i nek „hely te len” ke ze lé se mi att per rel fe -
nye get te meg. A hely ze tet to vább sú lyos bí tot ta, hogy egyik cik két az er -
dé lyi szász la pok is le hoz ták, ami kü lö nö sen ki hoz ta Bleyert a sod rá ból,
mi vel ezt a lé pést a szász Gündisch mel let ti de monst rá ci ó ként ér té kel te.
Az ENNSZ min den áron el akar ta ke rül ni, hogy az egy re job ban bur ján zó
ügyek ma gyar bí ró ság elé ke rül je nek, s vé gül nagy ne he zen si ke rült is
Gündischt rá be szél ni ük arra, hogy a Sonntagsblattal kap cso la tos pa na -
szát vissza von ja, Bleyert pe dig arra, hogy áll jon a Szö vet ség dön tõ bí ró sá -
ga elé.

1932. ja nu ár ele jén Ammende is el lá to ga tott Bu da pest re, hogy a két
po li ti kus kö zött köz ve tít sen. Pró bál ko zá sa azon ban nem ve ze tett ered -
mény re, mi vel azok ak kor még nem akar tak hal la ni sem mi fé le meg egye -
zés rõl. A fõ tit kár je len volt a dön tõ bí ró sá gi tár gya lá son is, s a né met kül -
ügy mi nisz té ri um nak azt je len tet te, hogy az si ke res volt, és jó esélyt lát
arra, hogy az el mér ge se dett vi szony a jö võ ben ke zel he tõ vé vá lik.143 Bár a
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két né met po li ti kus kap cso la ta va ló já ban soha töb bé nem ja vult meg, a
köz ve tí tõ tár gya lás nak annyi ered mé nye min den kép pen volt, hogy az
Egye sü let – he lyen ként tit ko san ke zelt – ügyei nem ke rül tek a ma gyar
bíróság elé.144

Bleyer 1933 de cem be ré ben el hunyt, s ez zel lé nye gé ben új kor szak
kez dõ dött az MNNE tör té ne té ben. Éle té nek utol só éve i ben lét re hoz ta a
Sonntagsblatt kö rül cso por to su ló népi né met irány za tot kö ve tõ Deutsche
Arbeitsgemeinschaftot, amellyel a ra di ká li sabb fel lé pést kö ve te lõ, több -
nyi re fi a ta labb né met po li ti ku sok nak szer ve ze ti ke re tet kí nált. 1933-ra
te hát ki ala kult kö rü löt te az a gar ni tú ra, amely nem hitt töb bé a ma gyar
kor má nyok ígé re te i nek, s a nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág tól várt
anya gi és min de nek elõtt po li ti kai se gít sé get. A ra di ká lis né met or szá gi
esz mé ket is ma gu ké vá tevõ po li ti ku sok ke mény har cot vív tak az MNNE 
ve ze té sé ért a ket tõs iden ti tást rend kí vül ko mo lyan vevõ, s a ma gyar ál -
lam irán ti lo ja li tást min de nek elé he lye zõ, fõ leg Gratz Gusz táv ál tal rep -
re zen tált „kormányhû” irány zat tal. A küz de lem, leg alább is a har min cas
évek vé gé ig, Gratz ja vá ra dõlt el: Bascht si ke rült el tá vo lít tat ni a fõ tit ká ri 
poszt ról, rá adá sul a fi a tal po li ti kust nem zet gya lá zás vád já val le töl ten dõ
sza bad ság vesz tés re is ítél ték. Ezen kí vül lé nye gé ben meg sze rez te az el -
len õr zést a Sonntagsblatt fö lött, majd 1936. au gusz tus 20-án a szer ve zet 
köz gyû lé sén el ér te, hogy a Volksdeutsche Kameradschaft né ven szer ve -
zõ dõ bel sõ el len zék ve ze tõi kö zül sen ki se ke rül jön be az Egye sü let ve -
ze tõ sé gé be.145

A Bleyer ha lá lát kö ve tõ elsõ két év ben elõ ször az Egye sü let ügy ve ze tõ 
el nö ké vé vá lasz tott Kussbach Fe renc, majd Tö rök Ár pád kép vi sel te a
ma gyar or szá gi né me te ket a Kong resszus ber ni, il let ve gen fi ülé sén.
Mind ket ten az MNNE is mert tag ja i ként ér kez tek, ezért meg je le né sük
egy ál ta lán nem szúrt sze met a ma gyar de le gál tak nak. Kussbach, ha son ló -
an apó sa 1930-as pró bál ko zá sá hoz, ta nács ko zás ra hív ta a ma gyar kép vi -
se lõ ket, hogy a né met ki sebb ség ér de ké ben köz ben já rá su kat kér je a ma -
gyar or szá gi il le té kes szer vek nél. Õk azon ban a „va la mit-va la mi ért” elv
szel le mé re hi vat koz va az zal tér tek ki a ké rés elõl, hogy szem be he lyez -
ték vele az utód ál lam ok ban élõ né met pár tok min den együtt mû kö dést
el uta sí tó ál lás pont ját.146

Tö rök Ár pád, aki 1935-ben már har mad szor vett részt a kon fe ren ci án,
egé szen más ként kel tett fel tû nést. Az „Ál la mok fe let ti nép kö zös ség”
pont já hoz hoz zá szól va ele mez te a ma gyar köz vé le mény s a hi va ta los
szer vek fenn tar tá sa it a nép kö zös sé gi esz mé vel szem ben.147 Té ves nek ne -
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vez te azt a Ma gyar or szá gon szé les kör ben el ter jedt né ze tet, amely a né -
met nép kö zös ség hez való tar to zás fel vál la lá sát össze egyez tet he tet len nek
tar tot ta az ál lam hû ség gel. A bi zal mat lan ság for rá sát egy ér tel mû en az or -
szág igaz ság ta lan fel da ra bo lá sá ban, s az azt kö ve tõ tö meg pszi chó zis ban
ke res te. Hi tet tett amel lett, hogy a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség nek in -
teg rá lód nia kell a né met nép kö zös ség be, ugyan ak kor azon ban az össz né -
met ség be való in teg rá ci ót csak ak kor ne vez te kö ve ten dõ cél nak, ha a
meg lé võ ál lam tu dat egy fi karc nyit sem csor bul. Az óva tos kri ti kai meg -
jegy zé sek mel lett a lo ja li tás szük sé ges sé gét ki dom bo rí tó Tö rök hoz zá szó lá -
sát a ma gyar or szá gi or szá gos na pi lap ok és a Kül ügyi Szem le is ob jek tí ven
is mer tet te, ki emel ve, hogy az elõ adót Wilfan több ször is rend re u ta sí tot ta,
mi vel lo ja li tá si dek la rá ci ó ként ér tel mez te ál lás fog la lá sát.148 A fõ szer -
kesz tõ lap já nak hely bé li kon ku ren se, a ma gát ke resz tény po li ti kai na pi -
lap ként meg ha tá ro zó Sop ro ni Hír lap ez zel szem ben a tör tén te ket el tor zít -
va ke mé nyen ne ki tá madt: „Tö rök úr töb bek kö zött ki je len tet te, hogy a
ma gyar or szá gi né me tek tõl – akik ele nyé szõ cse kély szám ban van nak –
fél min den ki. A né met ki sebb ség – mon dot ta – nem ve szé lyez te ti az or -
szág ér de ke it. A nép kö zös sé gi gon do lat nem el len ke zik az ál lam irán ti hû -
ség gon do la tá val. Tö rök úr ez után be szé de so rán oly annyi ra el ra gad tat ta
ma gát, hogy az el nök több ször is fi gyel mez tet te, hogy a po li ti kai vo nat -
ko zá so kat ne fe sze ges se, mert úgy kény te len lesz hat ha tó sabb esz kö zök -
höz nyúl ni. En nek az úr nak po li ti kai ha zu do zá sa i ra még vissza té rünk.”149

1935 vé gén Hasselblatt Bu da pest re uta zott, hogy a mi nisz ter el nök sé -
gen el ér je a Basch-csoport szá má ra idõ köz ben el fo gad ha tat lan ná vált
Kussbach meg buk ta tá sát s azt, hogy az ügy ve ze tõ el nök he lyé re Huss ke -
rül jön. Sem mit sem ért el, a kö vet ke zõ hó nap ban azon ban si ke rült tel je -
sen ma gá ra ha ra gí ta nia Gratzot és Ká nyát, ami ért Kussbachot fel szó lí tot -
ta, hogy je len jen meg Ber lin ben, és tisz táz za ma gát a Volksdeutsche
Kameradschaft vád jai alól az ENNSZ ál tal össze ál lí tan dó bi zott ság elõtt.
A kül ügy mi nisz tert töb bek kö zött a Hasselblatt-akciók fe let ti fel há bo ro -
dá sa in dí tot ta arra, hogy be ké res se a né met kö ve tet, s kö zöl je vele, tisz tá -
ban van a Baschéknak jut ta tott rend sze res né met ál la mi tá mo ga tás té nyé -
vel, s kö ve tel je an nak azonnali megszüntetését.150

A né met kül ügy mi nisz té ri um szá má ra ter mé sze te sen meg le he tõ sen
kel le met len volt a hely zet, ezért kész nek mu tat ko zott a kér dés tár gya lá sos 
ren de zé sé re. No vem ber fo lya mán Ammende is Bu da pest re uta zott, hogy
meg pró bál koz zék egy, a hi va ta los szer vek ál tal is el len õriz he tõ tá mo ga -
tá si rend szer gon do la tá nak el fo gad ta tá sá val. En nek ér de ké ben meg be -
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szé lé se ket foly ta tott Patakyval, a né met kö vet tel, Gündischsel és Gratzcal 
is. Nem tud ni, hogy a fõ tit kár mi lyen jo go sít vá nyok kal ér ke zett a ma gyar
fõ vá ros ba, Gratznak azon ban az volt a be nyo má sa, hogy Ammende nem
a sa ját sza kál lá ra tár gyalt. Ja vas la tát pe dig, mely sze rint a tá mo ga tá si
rend szert át lát ha tó vá kell ten ni, s a pén zek mennyi sé gét és út ját min den
eset ben a ma gyar kor mánnyal is is mer tet ni kell, õ is éssze rû nek tar tot -
ta.151 Az zal azon ban már nem ér tett egyet, hogy egy sze mély ke zé be ke -
rül jön a pénz ke ze lé se, füg get le nül at tól, ki len ne az. Ki sebb össze gek
ese tén el vi leg jár ha tó út nak tar tot ta, hogy a szub ven ci ót be épít sék az
MNNE költ ség ve té sé be. En nél egy fok kal jobb öt let nek tûnt szá má ra az a 
va ri á ció, hogy egy hár mas bi zott ság ren del kez zék a pénz fel hasz ná lá sá -
ról, mely ben az egyik tag a né met, a má sik a ma gyar kor mány bi zal mi
em be re le het ne, a har ma dik pe dig egy olyan sze mély (Ammende sze rint
eset leg Gratz maga), akit mindkét fél el tud fogadni. A támogatási
rendszer ilyen jellegû átalakítására végül a magyar kormány ellenállása
miatt mégsem került sor.

Hasselblatt és az ENNSZ te hát már 1935 má so dik fe lé ben egy ér tel mû -
en a Kameradschaftot is mer te el a ma gyar or szá gi né me tek au ten ti kus
kép vi se lõ jé nek. Ezek után tu laj don kép pen nem te kint he tõ tel je sen vá rat -
lan lé pés nek, hogy az 1936-os Kong resszus meg tar tá sá ról Gratz nem ka -
pott ér te sí tést, Huss és Goldschmidt vi szont igen.152 A né met cso port kül -
döt tei po zi tív fej le mény ként ér té kel ték, hogy a „ma gyar ba rát” Gratz
he lyett Hussék je len tek meg Genf ben.153 A ma gya ro kat vi szont ez an nál
is in kább meg lep te, mert ez zel a lé pés sel a né me tek min den fé le elõ ze tes
egyez te tés nél kül lé nye gé ben part vo na lon kí vül he lyez ték az MNNE ve -
ze tõ sé gét.154

Bleyerhez és Kussbachhoz ha son ló an, a hi va ta los ma gyar nem ze ti ség -
po li ti ka be fo lyá so lá sá ra Huss is meg pró bál ta meg nyer ni a ma gyar ki -
sebb sé gi po li ti ku sok tá mo ga tá sát.155 Deák és Jakabffy azon ban ez út tal is
tar tot ta ma gát a jól be vált re cept hez, és a se gít ség elõ fel té te le ként azt kö -
ve tel te, hogy a szom széd ál la mok ban élõ né me tek párt jai is vál toz tas sa -
nak stra té gi á ju kon. Huss pró bál ko zá sa azon ban nem csak azért volt re -
mény te len, mert eb ben a kér dés ben lé nye gé ben már évek kel ez elõtt
patt hely zet ala kult ki, ha nem azért is, mert Bleyerrel és utód já val szem -
ben õt a ma gya rok nem is mer ték el a né met ki sebb ség le gi tim kép vi se lõ -
jé nek.156 Rá adá sul õk is tud tak ar ról, hogy Huss sze rint a ro má ni ai és ju -
go szlá vi ai ma gya rok nak sok kal jobb dol guk van, mint a ma gyar or szá gi
né me tek nek. Ez pe dig a két fél kö zött le he tet len né tett min den fé le ér de mi
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kom mu ni ká ci ót. Jakabffy Hussról ki ala kult né ze te it Hasselblatt elõtt sem 
rejtette véka alá, miközben az õ közvetítési kérelme elõl is kitért.

Bár az 1937-es kép vi se let kér dé se a kon fe ren cia után még né hány hó -
na pig nem ke rült na pi rend re, a ma gyar or szá gi né met ség ve ze tõi kö zött
dúló harc, az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek nyil ván va ló
el kö te le zett sé ge a Basch-csoport ál tal kö ve tett irány vo nal mel lett, s en -
nek el len pont ja ként a ma gyar kor mány hajt ha tat lan sá ga sem mit sem vál -
to zott. Ezért az tán egy ér tel mû volt, hogy a két ál lás pont elõbb-utóbb
össze fog csap ni. A konf lik tus ki rob ba ná sa nem is vá ra tott so ká ig ma gá -
ra: feb ru ár 3-án dél elõtt Bécs ben Gratz Gusz táv te le fo non be je lent ke zett
Uexküllnél, a szer ve zet ide ig le nes fõ tit ká rá nál, s dél után 4 óra kor kez de -
tét vet te egy ki sebb meg sza kí tá sok kal más fél esz ten de ig tar tó hu za vo na,
mely nek vé gé re a Kong resszus tör té ne te alatt már nem ke rült pont.157

Az em lí tett meg be szé lé sen Gratz til ta ko zott Huss és tár sai 1936-os
meg hí vá sa el len, egyút tal el lent mon dást nem tûrõ han gon kö zöl te a fõ tit -
kár ral, hogy a kö vet ke zõ kong resszu son sze mé lye sen õ kép vi se li majd a
ma gyar or szá gi né me te ket, még pe dig az MNNE fel ha tal ma zá sá ból.158

Tár gya lá su kon a ki sebb ség bel sõ vi szo nyai is szó ba ke rül tek. Az el nök,
aki elõ re bo csá tot ta, hogy maga sincs meg elé ged ve a né me tek hely ze té vel 
Ma gyar or szá gon, hang sú lyoz ta, hogy ezen a té ren hiba len ne gyors elõ re -
ha la dás sal szá mol ni. A fõ tit kár ez zel szem ben ki fej tet te, hogy amennyi -
ben a nép cso por tot va ló ban össze akar ja tar ta ni, ak kor az Egye sü let nek
mi nél elõbb le kel le ne vet kõz nie kor mány ba rát jel le gét. Gratz ál lí tot ta,
hogy szer ve ze te csak annyi ban függ a kor mány tól, amennyi ben fenn ma -
ra dá sá hoz szub ven ci ót kap tõle. Egyéb ként is, ezt a tá mo ga tá si for mát
még min dig sok kal in kább el fo gad ha tó nak tar tot ta, mint a bár mi lyen más
egyéb for rás be vo ná sát. Haj lan dó nak mu tat ko zott, hogy Basch és Huss
ki vé te lé vel a Kameradschaftból is be von jon em be re ket az El nök ség
mun ká já ba, de az zal fe nye ge tõ zött, hogy szük ség ese tén a nyil vá nos ság
elõtt ránt ja le a lep let el len zé ke Né met or szág ból ér ke zõ tit kos anya gi tá -
mo ga tá sá ról. A fõ tit kár ra oly mó don is nyo mást akart gya ko rol ni, hogy
di csér te elõt te Paul Schiemann új szer ve ze tét, s meg len get te elõt te be lé -
pé si szán dé kát, amit az zal in do kolt, hogy azok ol da lá ra sze ret ne áll ni,
akik úgy lát ják, hogy a Har ma dik Bi ro da lom túl zott be fo lyá sa és be -
avat ko zá si tö rek vé sei ve szé lyez te tik a né met ki sebb sé gek va ló di ér de -
ke it.159 Auszt ri ai lá to ga tá sá nak zá rá sa ként más nap fel ke res te dr. Berkát, a
Schulverein Südmark kép vi se lõ jét, s lé nye gé ben el is mé tel te az Uexküllnek 
mon dot ta kat.160
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Az épp Bécs ben tar tóz ko dó Hasselblatt nem tett ele get Uexküll fel ké -
ré sé nek, és nem vett részt a Gratzcal foly ta tott be szél ge té sen.161 Két ok ból 
sem: egy részt nem akar ta sze mé lyes ál lás fog la lá sá val az ENNSZ-t elõ re
el kö te lez ni, más részt tak ti kai szem pont ból jobb nak lát ta, ha Uexküll mint 
fõ tit kár a né met ki sebb sé ge ket össze fo gó szer ve zet hez uta sít ja ál lás fog -
la lás ért az el nö köt. Ez így is tör tént. A hi va ta los lá to ga tás ból Hasselblatt 
vé gül azt a kö vet kez te tést von ta le, hogy el jött az idõ, ami kor min den erõt 
egye sí te ni kell Gratz fél re ál lí tá sá ra. Még ak kor is, ha emi att a Kong -
resszu son részt vevõ ma gyar cso port tal össze üt kö zés re ke rül sor.162

A még feb ru ár 3-án egy más sal is mer te tett alap ál lás ok egész idõ alatt
vál to zat la nok ma rad tak. Mind két fél meg pró bál ta ugyan kö ve te lé sé nek
le gi ti mi tá sát ér vek kel (és el vek kel) alá tá masz ta ni, a vita lé nye ge azon ban 
egy mon dat ban össze fog lal ha tó volt: be le szól hat-e a nép kö zös sé gi esz -
mét vé re sen ko mo lyan vevõ ENNSZ a ma gyar or szá gi né me tek kép vi se -
le té nek kér dé sé be? A tét azon ban még en nél is na gyobb volt. Az zal, hogy 
a Kong resszu son való rész vé tel kér dé sé ben az el is me rés jo gát vin di kál ta
ma gá nak, át té te le sen (s az adott po li ti kai vi szo nyok kö zött ter mé sze te sen
csak el vi leg) azt követelte, hogy magyarországi németek belsõ ügyeibe
minden fontosnak ítélt kérdésben beavatkozhasson.

A vita le he tõ sé gé nek tág te ret nyi tott, hogy a Kong resszus alap sza bá -
lya eb ben a kér dés ben meg le he tõ sen szel lõs volt.163 Gratz ér ve lé sé ben
min de nek elõtt arra he lyez te a hang súlyt, hogy Ammende 1925-ben szer -
ve ze te ket ke re sett fel, il let ve a szer ve ze tek ve ze tõ sze mé lyi sé ge it. Így ju -
tott el az MNNE-hez s an nak ve ze tõ jé hez, Bleyerhez is. Et tõl kezd ve fo -
lya ma to san olyan kül döt tek kép vi sel ték a ma gyar or szá gi né me te ket, akik 
mind az Egye sü let ve ze tõ sé gé hez tar toz tak.164 Ez zel lé nye gé ben a szo -
kás jog ér vé nyes sé gét s el sõ sé gét hang sú lyoz ta. De egy má sik ér vet is
beemelt a vi tá ba. E sze rint a Kong resszus a szer ve zett nem ze ti ki sebb sé -
gek fó ru ma volt, már pe dig Ma gyar or szá gon a né me tek nek csak egyet len
szer ve ze te lé te zett hi va ta lo san.165 Ez az érv már in kább az alap sza bály ban 
ke re sett fo gó dzót. Az el nök min den eset re vi lá go san tár gya ló part ne rei tud -
tá ra hoz ta, hogy nem haj lan dó el is mer ni az Eu ró pai Né met Nép cso port ok
Szö vet sé gé nek il le té kes sé gét a kér dés el dön té sé ben.166

Uexküll és Wilfan ez zel szem ben ar ról gyõz köd te vi ta part ner ét, hogy
a Kong resszus nem az Egye sü le tet is mer te el tag nak, ha nem a ma gyar or -
szá gi né me tek kö zös sé gét. Ammende pe dig el sõ sor ban te kin té lyes sze -
mé lyi sé ge ket hí vott meg, akik mel les leg va la mely szer ve zet ben is el is -
mert te vé keny sé get fej tet tek ki. Ezt a gon do lat me ne tet to vább ve zet ve
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gyor san rá tér tek a lé nyeg re: a kon fe ren ci ák ra bár ki je lent kez het, az vi -
szont a Vá laszt mány il le té kes sé gi kö ré be tar to zik, hogy el is me ri-e az il le -
tõt tel jes jogú kép vi se lõ nek vagy sem. Ezen a szin ten õk is be kap csol ták a 
szo kás jog el vét a vi tá ba, ter mé sze te sen más össze füg gés ben. Kö zöl ték
Gratzcal, hogy egy vi tás kér dés ben a Vá laszt mány min dig az azo nos
nem ze ti sé gû cso port vé le mé nyét hagy ja jóvá. Így te hát vég sõ so ron az
ENNSZ az il le té kes fó rum.167 Uexküll elsõ pil la nat tól ezt az ál lás pon tot
kép vi sel te, és Hasselblattnak si ke rült Wilfant is meg gyõz nie ar ról, hogy
ez a he lyes ér tel me zés.168 Wilfan azon ban lát va, hogy fogy az idõ, és egy -
re ke ve sebb az esély a meg egye zés re, má jus ban azt ja va sol ta az egyez te -
tés be be kap cso ló dó Graebének, hogy ab ban az év ben olyan sze mély kép -
vi sel je a ma gyar or szá gi né me te ket, aki volt már ko ráb ban kül dött (de ne
az el nök). Cse ré ben pe dig Gratznak a jö võt il le tõ en le kel lett vol na mon -
da nia a ki zá ró la gos kép vi se let kö ve te lé sé rõl.169 Mi vel Wilfan ugyan ezt a
ja vas la tot már nem írta meg Bu da pest re, jog gal fel té te lez he tõ, hogy
Hasselblatt és Graebe azt nem fogadta el, s végleg elszánta magát Gratz
félreállítására.

Lé nye gé ben te hát patt hely zet ala kult ki, ami azért volt kü lö nö sen kel -
le met len, mert a vár va várt lon do ni kon fe ren cia idõ pont ja ro ha mo san kö -
ze le dett, s egyik fél nek sem hi ány zott egy bot rány, amely le he tet len né
tet te vol na a ki sebb sé gek egy sé gé nek de monst rá lá sát. Ezért Graebe jú ni -
us 4-én Bu da pes ten meg be szé lé se ket foly ta tott Patakyval, aki raj ta ke -
resz tül fel kér te Wilfant, hogy köz ve tít sen az ügy ben, s pu ha tol ja ki, va jon 
a né met cso port haj lan dó len ne-e a Gratzcal szem ben ki ala kí tott ál lás -
pont ján vál toz tat ni. Graebe ez ügy ben az ENNSZ il le té kes po li ti ku sá hoz,
Ruthához irá nyí tot ta az el nö köt.170 A meg egye zést vé gül Szüllõ és Rutha
hoz ta tetõ alá, úgy hogy a tár gya lá so kon Gratz egy ál ta lán nem vett részt.
A két cseh szlo vá ki ai po li ti kus jú li us 1-jén alá írt egy meg ál la po dást,
mely ben ki je len tet ték, hogy „A ma gyar or szá gi né met kép vi se let tisz tá zá -
sá ig a cso port kép vi se lõi az idei lon do ni Nem ze ti sé gi Kong resszus tól tá -
vol ma rad nak. A ma gyar or szá gi né met ség cso port ját idén, ezen a kong -
resszu son sen ki sem fog ja hi va ta lo san kép vi sel ni. A kép vi se let kér dé sét
õsszel tisztázzák, amikor is a képviselõk meghatározásánál a népiségi
szemlélet lesz mértékadó.”171

Graebét min den eset re még az nap ma gá hoz ké ret te Pataky.172 Meg be -
szé lé sük rõl nem ma radt fel jegy zés, de az ál lam tit kár – már csak Lon don
mi att is – biz to san el fo gad ha tó nak, ha nem is ide á lis nak tar tot ta a komp -
ro misszu mot. Wilfan ez után már nyu god tan el küld het te a meg ál la po dás
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szö ve gét a ber li ni Adlon Ho tel ben meg szállt Gratznak, aki rõl egyéb ként
azt a hírt kap ta, hogy meg be te ge dett, ezért nem uta zik to vább a brit fõ vá -
ros ba.173 Nem tud juk, hogy Gratz va ló ban be teg volt-e, de tény, hogy a
meg ál la po dás után már nem volt ér tel me to vább utaz nia, hi szen az ülé se -
ken csak meg fi gye lõ ként ve he tett vol na részt, s ez szá má ra min den kép pen
presz tízs vesz te sé get je len tett volna.

A ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té nek kér dé se kö rül ki fej lõ dött
vita ter mé sze te sen nem ma radt tisz tán „né met bel ügy”, de nem is kor lá to -
zó dott csu pán az ENNSZ és a mi nisz ter el nök ség kö zöt ti súr ló dá sok ra.
A po lé mi á ba szük ség sze rû en be le sod ród tak ve ze tõ ma gyar ki sebb sé gi
po li ti ku sok is, egész pon to san a ma gyar cso port két meg ha tá ro zó sze mé -
lyi sé ge, Jakabffy és Szüllõ.

Jakabffynak évek óta ko moly fenn tar tá sai vol tak az utód ál lam ok né -
met ki sebb sé gi párt ja i nak po li ti kai irány vo na lá val szem ben. Ne he zen
tud ta el fo gad ni, hogy a ro má ni ai né me tek párt po li ti kai stra té gi á já ban a
ma gya rok kal való együtt mû kö dés le he tõ sé ge gya kor la ti lag el ha nya gol -
ha tó sze re pet ját szott. A Né met or szág, sõt Ro má nia ál tal is tá mo ga tott
Szatmár-vidéki regermanizációs tö rek vé sek okoz ta döb be ne tét pe dig egy -
sze rû en kép te len volt fel dol goz ni.174 Kri ti kus alap ál lá sát to vább erõ sí tet te 
a nem ze ti szo ci a liz mus né met or szá gi ha ta lom ra ke rü lé se, va la mint a né -
met ki sebb sé gek idõ sebb és a sze rin te tú lon túl ön tu da tos nak tar tott, új
esz mé ket val ló fi a ta labb ge ne rá ci ó ja kö zött ki rob bant harc, mely nek so -
rán a ko ráb bi, pol gá ri ér té ke ket val ló ve ze tõk sor ra ki szo rul tak az irá nyí -
tás ból, vagy hoz zá ido mul tak az új stratégiához.

Fo lyó ira tá ban per sze idõ rõl idõ re fog lal ko zott a ma gyar or szá gi né me -
tek hely ze té nek kér dé sé vel, s a Bleyer ha lá la utá ni idõ szak ban több ször is 
tu dó sí tott a ki sebb ség ve ze té sén be lül dúló harc ról.175 Cik ke i ben azon ban
so ha sem tisz tán a ma gyar or szá gi hely zet tel fog lal ko zott, azok in kább
csak ürü gyet szol gál tat tak az utód ál lam ok né met po li ti kai elit jé nek bí rá -
la tá hoz.176 Így a Ma gyar Szem lé ben és a Ma gyar Ki sebb ség ben egy aránt
1937 áp ri li sá ban, te hát Gratz és Uexküll ne ve ze tes feb ru á ri bé csi meg be -
szé lé se után pub li kált esszé je is, amely ben is mé tel ten össze kap csol ta a
két prob lé mát. A cikk ki in du ló pont ja az a kér dés fel ve tés volt, hogy a ma -
gyar ki sebb ség ve ze tõi mi ért nem vál lal koz tak soha köz ve tí tés re ma gyar -
or szá gi il le té kes he lye ken a né me tek hely ze té nek ja ví tá sa ér de ké ben. Vá -
la szul fel so rol ta a ro má ni ai ma gyar ság im pé ri um vál tás óta el szen ve dett
sé rel me it, s a kö vet ke zõ konk lú zi ó ra ju tott: „Jól tud juk, hogy Ma gyar or -
szá gon is akad nak je len sé gek, ame lyek az egye te mes ki sebb sé gi gon do lat 
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szem pont já ból hely te le ní ten dõk, de il do mos vol na-e ré szünk rõl, hogy
ezek el len a ma gunk fi gyel mez te tõ sza vát fel emel jük ak kor, ami kor hely -
ze tünk ben ép pen a né met ki sebb ség ma ga tar tá sa kö vet kez té ben az egye te -
mes ki sebb sé gi gon do lat nak sok kal sú lyo sabb sé rel me it ész lel het jük.”177

Mind ezek után nem meg le põ, hogy az er dé lyi po li ti kus má jus 11-én meg -
je lent Bécs ben Uexküllnél és Wilfannál, s a ma gyar cso port to váb bi szer -
ve ze ti tag sá gá nak elõ fel té te le ként a ma gyar és a né met ki sebb sé gek vi -
szo nyá nak ál ta lá nos ren de zé sét kö ve tel te.178

Elé ge det len sé gét lé nye gé ben há rom pont ban fog lal ta össze. 1. El fo -
gad ha tat lan nak tar tot ta, hogy a Kong resszus te vé keny sé gé ben egy re in -
kább hát tér be szo rul tak azok a li be rá lis és de mok ra ta ér té kek, ame lyek
ne vé ben a hú szas évek kö ze pén a ki sebb sé gi moz ga lom meg szer ve zõ -
dött. 2. Til ta ko zott a Gratz-ügy ke ze lé se el len. 3. Ki fo gá sol ta a ju go szlá -
vi ai és ro má ni ai né met pár tok ma gyar ki sebb sé gek kel szem be ni vi sel ke -
dé sét. Kö ve tel te, hogy ha lasszák el a kö vet ke zõ kon fe ren ci át ok tó be rig, s
ad dig tisz táz zák a két cso port kö zött ki ala kult fe szült sé ge ket. Uexküll
biz tos volt ben ne, hogy a ma gyar po li ti kus nem csak a sa ját ne vé ben be -
szélt, s a lá to ga tás mö gött Patakyt sej tet te. Az ál lam tit kár min den bi -
zonnyal tu dott Jakabffy uta zá sá ról, s az sem el kép zel he tet len, hogy az er -
dé lyi po li ti kus az õ inst ruk ci ó já ra ült fel a bé csi vo nat ra, az azon ban
bi zo nyos, hogy va ló ban mé lyen át érez te azt, amit a né me tek fe jé re ol va -
sott. A leg jobb bi zo nyí ték erre az, hogy már jú ni us 12-én be je len tet te
Wilfannak a szer ve zet tel való min den fé le kap cso lat meg sza kí tá sát, ami kor
pe dig még a Gratz-ügyben messze nem szü le tett vég sõ dön tés.179

A fõ tit kár gyor san ér te sí tet te Szüllõt Jakabffy má jus 11-i lá to ga tá sá -
ról, s biz to sí tot ta ar ról, hogy a né met cso port bár mi kor haj lan dó az „eset -
le ges fe szült sé gek” tisz tá zá sá ra. A lon do ni kon fe ren cia õsz re ha lasz tá sát
azon ban az elõ ké szü le tek elõ re ha la dott vol ta mi att már le he tet len nek tar -
tot ta. Arra kér te, hogy a ma gyar cso port ve ze tõ je ként tu das sa vele vé le -
mé nyét, hogy a kér dést mi elõb bi tisz táz has sák.180 A cseh szlo vá ki ai po li ti -
kus né hány nap múl va fel ke res te az el nö köt Bécs ben, s kö zöl te vele, hogy 
nem si ke rült Jakabffyval sze mé lye sen be szél nie, de biz to sí tot ta ar ról,
hogy min dent el kö vet azért, hogy a ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té -
nek prob lé má ja megnyugtatóan rendezõdjék.181

Eb bõl a meg jegy zés bõl is lát szik, hogy a két ma gyar po li ti kus hoz zá ál -
lá sa nem volt azo nos. En nek oka sem mi eset re sem ab ban ke re sen dõ,
hogy a Jakabffy ál tal fel pa na szolt há rom té ma kör bár me lyi ké ben is el té rõ 
vé le mé nyen let tek vol na. Szüllõ komp ro misszum ra haj ló hoz zá ál lá sa
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sok kal in kább ab ban gyö ke re zett, hogy Cseh szlo vá ki á ban a né met–ma -
gyar együtt mû kö dés ki ala kí tá sa egy ál ta lán nem tûnt olyan re mény te len -
nek, mint ko ráb ban, és mint ami lyen ki lá tás ta lan az a két má sik utód ál -
lam ban volt. 1937-re ugyan is Cseh szlo vá kia bel- és kül po li ti kai hely ze te
meg le he tõ sen in ga tag gá vált. A Szu dé ta né met Párt hi he tet le nül meg erõ -
sö dött, s a mö göt te álló nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág kül po li ti kai am -
bí ci ói is töb bé-ke vés bé egy irány ba mu tat tak. Ez a hely zet pe dig Szüllõt
(és a ma gyar kül ügy mi nisz té ri u mot is) ér te lem sze rû en bi za ko dás sal töl -
töt te el, hi szen min den nél fon to sabb nak tar tot ta, hogy Cseh szlo vá kia
hely ze te olyan in sta bil lá vál jék, amennyi re csak le het.182 1937. má jus
11-én Es ter házy és Jaross tár sa sá gá ban meg is ál la po dott Henleinnal,
hogy a jö võ ben igye kez nek kap cso la ta i kat el mé lyí te ni, s a par la ment ben
együtt mû köd nek az „op po ná lás ban”. Ugyan ak kor fel hív ta a né met párt -
ve ze tõ fi gyel mét arra, hogy a po zso nyi, sze pes sé gi és turóci né me te ket el -
hi bá zott po li ti ka len ne le vá lasz ta ni a ma gya rok ról. Úgy tûnt neki, hogy
Henlein megértette a kérés lényegét.183

Szüllõ az ál ta la ek kor már hit le ris ta in téz mény nek te kin tett Kong -
resszust, s ezen be lül a ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té nek kér dé sét is 
a cseh szlo vá ki ai hely zet össze füg gé se i ben ér tel mez te. Bár õ is ag gasz tó -
nak tar tot ta, hogy a „ma gyar nem ze ti ala pon szer ve zett, és a ma gyar ál -
lam ál tal is tá mo ga tott” MNNE-t, job ban mond va a Gratz-féle irány za tot
a Kong resszu son ak tív né met kép vi se lõk ke rek pe rec el uta sí tot ták, a
Cseh szlo vá kia to váb bi gyen gí té sé hez eset leg hoz zá já ru ló lon do ni kon fe -
ren cia mi att még is el fo gad ha tó nak tar tott egy olyan komp ro misszu mot,
amely nek ér tel mé ben egyet len ma gyar or szá gi né met sem je len he tett meg 
hi va ta lo san az ülé se ken.184 Ér vei vé gül meg hall ga tás ra ta lál tak, s Bu da pest
is be le egye zett az „ide ig le nes fegy ver szü net be”.

A Szüllõ–Rutha-meg ál la po dás azon ban csak a lon do ni kon fe ren cia ide -
jé re szólt, s nem ren dez te vég ér vé nye sen a kép vi se let kér dé sét. Bár nincs
nyo ma an nak, hogy az is mé telt egyez te tés ér de ké ben az év vége elõtt bár -
mi lyen hi va ta los lé pés is tör tént vol na, Wilfan szep tem ber ben még is szó ba
hoz ta a kér dést, igaz, csak érin tõ le ge sen. Azt ja va sol ta ugyan is Graebének,
hogy a né met cso port hoz zon lét re a Kong resszu son be lül egy töb bé-ke vés -
bé laza kö zös sé get, me lyen min den po li ti kai irány zat kép vi sel tet het né ma -
gát, és amely sza ba dab ban tár gyal hat ná meg a Gratz-ügyhöz ha son ló ké nyes
kér dé se ket, mint az ENNSZ.185 A ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té nek
fel em le ge té se azon ban eb ben az eset ben csak ürügy volt. Az el nö köt
ugyan is va ló já ban a né met or szá gi ese mé nyek és a né met ki sebb sé gek ra di -
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ka li zá ló dá sa za var ta, va la mint az a le he tõ ség, hogy ez a tény a szer ve ze tet 
tel je sen és vég ér vé nye sen el le he tet le ní ti.186

No vem ber vé gén az tán Graebe sze mé lye sen is tár gyalt Patakyval, aki
a Da rá nyit és Ká nyát kí sé rõ de le gá ció tag ja ként no vem ber 21–24-e kö -
zött Ber lin ben tar tóz ko dott.187 Pataky azt kö zöl te a né met ki sebb sé gi po li -
ti kus sal, min dent el kö vet an nak ér de ké ben, hogy a magyarországi né me -
tek két irány za ta közt dúló harc meg szûn jék. Az ál lam tit kár azt is
ki je len tet te, hogy a ma gyar nem zet po li ti ka re for mok elõtt áll – ezt azon -
ban Graebe erõs szkep szis sel fo gad ta.188 A kép vi se let kér dé sé ben vé gül
egé szen az utol só pil la na tig nem tör tént egyez te tés a né met cso port il le té -
ke sei és az MNNE ve ze tõ sé ge (pon to sab ban a mi nisz ter el nök ség) kö zött. 
Az ENNSZ és an nak or gá nu ma, a Nation und Staat azon ban fo lya ma to -
san, és kí mé let le nül tá mad ta Gratzot.189 Vár ha tó volt te hát, hogy a kér dés
elõbb-utóbb is mét te rí ték re ke rül. Az el len tét vé gül au gusz tus ele jén, bõ
két hét tel a kon fe ren cia kez de te elõtt pat tant ki, ami kor Pin tér Lász ló, az
MNNE igaz ga tó ja a Kong resszus fõ tit ká rá hoz for dult, be je lent ve rész vé -
te li szán dé kát s kér ve a szük sé ges in for má ci ó kat (hely, idõ pont).190 Igaz
ugyan, hogy ez zel Gratz ki vo nult a front vo nal ból, a he lyet te csa ta sor ba
ál lí tott Pin tér azon ban sem mi vel sem volt el fo gad ha tóbb sze mé lyi ség az
ENNSZ szá má ra, mint az Egye sü let el nö ke. En nek tud ha tó be a fõ tit kár
vele szem ben vá lasz tott tak ti ká ja is. Uexküll ugyan is fel hív ta fi gyel mét
arra, hogy az új je lent ke zõk el bí rá lá sa a Vá laszt mány fel ada ta, azt vi szont 
a stock hol mi kong resszus elõtt már nem le het össze hív ni. En nél fog va azt
ta ná csol ta neki, hogy for dul jon sze mé lye sen Ernst Kundthoz, aki a né met 
cso port ré szé rõl il le té kes a kér dés ben.191

Az alap hely zet te hát egy év el tel té vel sem vál to zott. De ez nem csak
Hasselblatték ál lás pont já ra volt igaz, ha nem az Egye sü le té re is. Míg a fõ -
tit kár az ENNSZ il le té kes sé gét hang sú lyoz ta, ad dig az Egye sü let ve ze tõ -
sé ge to vább ra is a jog foly to nos ság ra he lyez te a hang súlyt.192 Uexküll ez -
út tal is fel hoz ta a ju go szlá vi ai ma gya rok pél dá ját, ami kor is a ma gyar
cso port nem já rult hoz zá Szán tó hi va ta los kül dött ként való el is me ré sé -
hez. Ez az ér ve lés már az 1937-es vita ide jén na pi rend re ke rült, de ak kor
még el sõ sor ban Szüllõt és Jakabffyt igye kez tek vele jobb be lá tás ra bír ni.
Pin tér vá la sza erre lé nye gé ben ugyan az volt, mint an nak ide jén Szüllõé: õ 
sem fo gad ta el, hogy a két eset kö zött bár mi fé le pár hu za mot von hat ná -
nak. Sze rin te ugyan is 1931-ben egy, a kez de tek tõl fog va tag ság gal ren -
del ke zõ szer ve zet azért nem tu dott idõ ben meg je len ni, mert a ha tó ság ezt
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az út le vél ki adás meg ne he zí té sé vel le he tet len né tet te.193 A Szán tó-ügy két -
fé le ér tel me zé sé ben te hát lé nye gé ben az ere de ti ér vek kö szön tek vissza.

A né met cso port, il let ve a szer ve zet ben hi va ta lo san is fon tos sze re pet
ját szó – el vi leg füg get len – ex po nen se, Uexküll sem mit sem bí zott a vé let -
len re. Mi köz ben ugyan is Pin tért igye ke zett az ENNSZ il le té ke sé hez irá -
nyí ta ni, s ez ál tal le he tet len né ten ni an nak meg je le né sét a kon fe ren ci án,
Husst, il let ve a Kameradschaft ál tal ki je lö len dõ po li ti ku so kat meg hív ta
Stock holm ba. Huss nem tud ta meg ígér ni rész vé tel ét, mert – mint írta – ki -
uta zá sa tel jes mér ték ben Bu da pest tõl füg gött.194 Basch ez zel szem ben je -
lez te, hogy el uta zik Stock holm ba, an nál is in kább, mi vel a mi nisz ter el nök -
ség sem mi fé le aka dályt sem gör dí tett uta zá sa elé. Pataky ugyan kö zöl te
vele, hogy nem is me ri el a ma gyar or szá gi né me tek kép vi se lõ jé nek, ez azon -
ban a ma gyar or szá gi né met po li ti kust nem iga zán za var ta. Meg ígér te az ál -
lam tit kár nak, hogy lo já li san fog vi sel ked ni a svéd fõ vá ros ban, de ma ga tar tá -
sát vég sõ so ron Pin tér tõl és a ma gyar ki sebb sé gi ve ze tõk tõl tet te füg gõ vé.195

A kon fe ren ci á ra te hát mind Pin tér, mind Basch el uta zott. A ki bõ ví tett
Vá laszt mány még a hi va ta los meg nyi tó elõtt meg vi tat ta a ma gyar or szá gi
né me tek kép vi se le té nek kér dé sét, de a ma gyar és a né met ál lás pont még
ek kor sem kö ze le dett egy más hoz. Szüllõ és Jó si ka amel lett kar dos ko dott, 
hogy a két né met kül dött fel tét le nül egy for ma stá tus ban je len het csak
meg az ülé se ken, míg Hasselblatt ra gasz ko dott ah hoz, hogy Pin tért csu -
pán ven dég ként is mer jék el. Wilfan be le fá rad va a ter mé ket len vi tá ba be re -
kesz tet te az ülést, és fel szó lí tot ta a fe le ket, hogy egy más kö zött ren dez zék
el a kér dést.196 Mi vel a ma gya rok meg fe nye get ték Hasselblattot, amennyi -
ben aka ra tuk el le né re való dön tés szü le tik, ak kor a nyílt ülé sen je len tik be
ki lé pé sü ket, az ENNSZ ber li ni iro dá já nak ve ze tõ je kény te len-kel let len en -
ge dett, s így mind két né met po li ti kus csak meg fi gye lõ stá tust ka pott.

„– Pin tér arca gyö nyö rû, s ma ga tar tá sa is – mon dot ta Hasselblatt.
– Na tud ja, a ná cik Bildergalériájában õ bát ran he lyet fog lal hat – fe lel tem én.
– Pin tér úgy tán col, ahogy maga fü tyül – mon dot ta Hasselblatt.
– A to ta li tás és a Führer szisz té ma hir de tõ je ez el len nem te het ki fo gást – fe lel -

tem én.
– Ha Patakyék ál lás pont ja gyõz – mon dot ta to váb bá Hasselblatt –, és a kor -

mány ki kül döt tei a jövõ évi ér te kez le ten, mint mû nem ze ti sé gek vesz nek
részt, ak kor maga (már mint én) nem lesz itt.

– Maga sem – fe lel tem –, mert ak kor nem já ru lok hoz zá en nek a kong resszus -
nak a meg tar tá sá hoz.”197
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Ez a pár be széd ál lí tó lag a kon fe ren cia ide je alatt hang zott el, s jól mu -
tat ja, hogy ek kor ra Szüllõ és Hasselblatt amúgy sem túl sá go san har mo ni -
kus kap cso la ta mennyi re meg rom lott. A cseh szlo vá ki ai ma gyar po li ti kus
ezek után azt ja va sol ta a ma gyar or szá gi il le té ke sek nek, hogy a ma gyar
cso por tot azon nal lép tes sék ki a Kong resszus ból, s ez ál tal „lik vi dál ják”
az im már tel je sen ha szon ta lan szer ve ze tet. Bár mennyi re is fel bosszan tot -
ta azon ban Szüllõt Hasselblatt túl sá go san is ön tu da tos, ki ok ta tó fel lé pé se, 
ki zárt do log, hogy a pil la nat nyi be nyo má sok ha tá sá ra dön tött vol na így,
hi szen a szer ve ze tet évek óta nem tar tot ta sok ra, a né met ve ze tõ ket pe dig
ed dig sem be csül te túl sá go san. Sok kal va ló szí nûbb nek tû nik, hogy a nagy -
po li ti kai ese mé nyek ér lel ték meg ben ne ezt az ál lás pon tot. Az Ansch luss
után ugyan is Cseh szlo vá kia kö rül is egy re job ban szo rult a hu rok, s vár -
ha tó volt, hogy a te rü le ti re ví zió ide je rö vid idõn be lül el ér ke zik. Ilyen kö -
rül mé nyek kö zött pe dig egy amúgy is le szál ló ág ban lévõ Kong resszus
már nem sok hasz not hajthatott…
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tem ber 11. MOL, K 64. 1935-47 (412/1933).

17 Ammende ugyan is au gusz tus ele ji bu da pes ti tar tóz ko dá sa al kal má val a kül -
ügy mi nisz té ri um ban azt az in for má ci ót kap ta Ballától, hogy a ma gyar hoz zá já ru -
lás utol só ne gye dét csak egy Patakyval tar tott kon zul tá ció után utal tat hat ja ki szá -
má ra. Ammende le ve le Kristóffynak. Bécs, 1933. au gusz tus 17. MOL, K 64.
1935-47 (376/1933). A hó nap kö ze pén pe dig Pataky ar ról ér te sí tet te Ballát, hogy
mi vel még egy da ra big tá mo gat ják a Kong resszust, a kül ügy mi nisz té ri um át utal -
hat ja az Ammendének járó össze get. Balla. Pro domo. Dá tum nél kül. MOL, K 64. 
1935-47 (376/1933).

18 Szüllõ je len té se az 1933-as kong resszus ról. Cím zett és dá tum nél kül. OSZK,
Kéz irat tár. Fond X, X/28. 3. Dok.

19 Fel jegy zés cím és dá tum nél kül. (Fel te he tõ en Kristóffy, biz to san 1935-ben.) 
MOL, K 64. 1935-47. Szá mo zat lan.

20 Feb ru ár 20-án pél dá ul Pataky Ammendének járó összeg ki fi ze té sét kérõ in -
ter ven ci ó já ra azt kö zöl te Kristóffyval, hogy a fõ tit kár ral való együtt mû kö dés mi -
nél elõbb be szün te ten dõ. Kristóffy feb ru ár 20-i lap al ji jegy ze te a mi nisz ter szá -
má ra ké szí tett tit kos fel jegy zé sén. Bu da pest, 1934. feb ru ár 19. MOL, K 64.
1935-47 (70/1934).

21 Kristóffy Masirevichnek, Ber lin be. Bu da pest, 1934. már ci us 27. MOL, K
64. 1934-41-115.

22 Stieve fel jegy zé se a ma gyar kö vet lá to ga tá sá ról. Ber lin, 1934. áp ri lis 17.
PAAA, R 60531, L 497745.

23 Kristóffy. Pro domo. Bu da pest, 1934. no vem ber 10. MOL, K 64. 1935-47
(615/1934).
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24 A kér dés rõl rész le te sen lásd len tebb.
25 Ammende le ve le Wilfannak. Bécs, 1933. au gusz tus 16. BA, N 1.250, Fasz.

5. 1181.
26 A kér dés rõl bõ veb ben lásd len tebb.
27 Ammende le ve le Wilfannak. Bécs, 1934. már ci us 30. BA, N 1.250, Fasz. 6.

9.
28 Szüllõ je len té se az 1933-as kong resszus ról. Cím zett és dá tum nél kül.

OSZKK, Fond X, X/28. 3. Dok.
29 Kristóffy fel jegy zé se a mi nisz ter szá má ra. Bu da pest, 1934. feb ru ár 19.

MOL, K 64. 1935-47 (70/1934).
30 Ammende le ve le Wilfannak. Bu da pest, 1934. jú ni us 8. BA, N 1.250, Fasz.

8. 852.
31 A kö ve te lés mö gött meg bú vó ag go da lom ter mé sze te sen a né met ál lam mal

kö ten dõ eset le ges szer zõ dé sek re, il let ve azok le het sé ges kö vet kez mé nye i re is irá -
nyult.

32 Wilfan le ve le Jakabffynak. Bécs, 1934. jú li us 17. BA, N 1.250, Fasz. 8. 859.
33 Jakabffy Elem ér je len té se az Or szá gos Ma gyar Párt Nagy te kin te tû El nök sé -

gé hez. Dá tum nél kül. MOL, K 64. 1935-47. Szá mo zat lan.
34 Wilfan le ve le Jakabffynak. Bécs, 1934. jú ni us 23. BA, N 1.250, Fasz. 8.

856; Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus vá laszt má nyi ülé sé nek jegy zõ köny -
ve. Bécs, 1934. jú ni us 29. BA, N 1.250, Fasz. 30. 7.

35 Szüllõ je len té se a lon do ni ki sebb sé gi kong resszus ról. Dá tum nél kül. MOL,
K 64. 1937-47-408.

36 Wilfan le ve le Jakabffynak. Bécs, 1934. jú ni us 23. BA, N 1.250, Fasz. 8.
855–856.

37 A vá laszt má nyi ülé sen tör tén tek rõl lásd Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong -
resszus vá laszt má nyi ülé sé nek jegy zõ köny ve. Bécs, 1934. jú ni us 29. BA, N
1.250, Fasz. 30. 3–9.

38 „Dr. Wilfan arra kéri Szüllõ urat, hogy ne fog lal jon ennyi re apodiktikusan
ál lást. Az el múlt 10 év nyi kö zös mun ka so rán oly sok köl csö nös bi za lom hal mo -
zó dott fel, hogy ez még Szüllõ úr né zõ pont ját te kint ve sem szük sé ges.” Uo. 5.

39 Uo. 4.
40 Wilfan le ve le Jakabffynak. Bécs, 1934. jú li us 17. BA, N 1.250, Fasz. 8. 859.
41 Még a kon fe ren cia elõtt egyez te tett Ammendével és Wilfannal Bécs ben, au -

gusz tus 21-én. Az utol só na pi ren di pont ke re té ben elõ ter jesz tett ja vas la tá nak vég -
le ges vál to za tá ról biz to san ek kor egye zett meg az el nök kel és a fõ tit kár ral.
Jakabffy: Ada tok… i. m. 54–55.

42 Sitzungsbericht… 1934. 91.
43 Jakabffy Elem ér je len té se az Or szá gos Ma gyar Párt Nagy te kin te tû El nök sé -

gé hez. Dá tum nél kül. MOL, K 64. 1935-47. Szá mo zat lan.
44 Jakabffy: Ada tok… i. m. 57.
45 Az el fo ga dott ha tá ro zat szö ve gét lásd Sachgremium für Angelegenheiten

der Volksgruppen. (A nép cso port ok ügye i vel fog lal ko zó szak bi zott ság.) Nation
und Staat. 1935. már ci us. 410–412.
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46 Jakabffy: Ada tok… i. m. 57.
47 A né me te ket Hasselblatt és Uexküll, a ju go szlá vo kat Wilfan és Besednjak, a

ma gya ro kat Prokopy, az uk rá no kat Witoszynskyj, a cseh szlo vá ko kat pe dig Strnad
kép vi sel te. Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus szak bi zott sá gá nak ala ku ló ülé -
se. 1935. má jus 4. BA, N 1.250, Fasz. 6. 134.

48 Jakabffy: Ada tok… i. m. 56.
49 Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus szak bi zott sá gá nak ala ku ló ülé se. 1935.

má jus 4. BA, N 1.250, Fasz. 6. 135.
50 Die Verdrängung muttersprachlicher Ortsnamen im Osten Mitteleuropas.

(A hely ség ne vek anya nyel vi hasz ná la tá nak aka dá lyo zá sa Kö zép-Eu ró pa ke le ti
ré szén.) Nation und Staat, 1935. szep tem ber. 734–747.

51 Sitzungsbericht… 1935. 57–64.
52 Jakabffy: Ada tok… i. m. 62.
53 Uno ka test vé re egy li ver poo li gu mi gyár igaz ga tó ja volt. Ammende le ve le

Loesch-nek. 1930. áp ri lis 17. PAAA, R 60528, Szá mo zat lan.
54 Uo.
55 Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak. Bécs, 1930. jú ni us 20. MOL, K 64.

1930-47-393.
56 Uo.
57 A brit kül po li ti ka né met lé pé sek re adott re ak ci ó i ról, s a meg bé kí té si po li ti ka

moz ga tó ru gó i ról szé le sebb össze füg gés be ágyaz va lásd Or mos Má ria: A Raj -
na-vi dék né met meg szál lá sá nak kö zép-eu ró pai ha tá sa, Szá za dok, 1969. 4. sz.
664–688.

58 Stein, kö vet sé gi ta ná csos po li ti kai be szá mo ló ja a kül ügyi hi va tal nak Henlein
lon do ni lá to ga tá sá ról. Prá ga, 1936. jú li us 21. ADAP, Serie C, Band V. 740–742.

59 Uo. A Szu dé ta né met Párt fel emel ke dé sé rõl, meg erõ sö dé sé rõl és a Har ma dik 
Bi ro da lom mal egy re job ban el mé lyü lõ kap cso la tá ról lásd Volker Zimmermann:
Die Sudetendeutschen im NS-Staat. Politik und Stimmung der Bevölkerung im
Reichsgau Sudetenland 1938–1945. Klartext Verlag, Es sen, 1999. 42–70.

60 Ma gyar or szág nak a brit kül po li ti ká ban el fog lalt he lyé rõl lásd Romsics: He -
lyünk… i. m. 34–131; Bán D. And rás: Il lú zi ók és csa ló dá sok. Nagy Bri tan nia és
Ma gyar or szág 1938–1941. Osiris, Bu da pest, 1998.

61 A tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal ki fej tett nem zet kö zi pro pa gan dá ról lásd
Zeidler Mik lós: A re ví zi ós gon do lat. Osiris Zseb könyv tár, Bu da pest, 88–124.

62 Popoff je len té se az 1936-os gen fi kong resszus ról. Genf, 1936. szep tem ber
23. PAAA, R 60533, L 497837.

63 Az ál lam tit kár-he lyet tes és Hasselblatt köz ti be szél ge tést (csak úgy, mint a
„lon do ni ak ció” né met vo nat ko zá sa it) brit kül ügy mi nisz té ri um do ku men tu mok ra 
tá masz kod va is mer te ti Bamberger-Stemmann: i. m. 357–358.

64 Ammende le ve le Hasselblattnak. Bom bay, 1936. feb ru ár 21. BA, N 1.250,
Fasz. 33. Szá mo zat lan. Wilfannak írott le ve lé ben az zal in do kol ta az ang li ai fel lé -
pés szük sé ges sé gét, hogy ez zel le he tõ ség nyíl na az ed di gi kong resszu si el vek
szel le mé ben gya kor la ti lé pé se ket is ten ni. Fel hív ta az el nök fi gyel mét arra a tény -
re, hogy a lon do ni uta zás hoz lé nye gé ben már évek óta elõ van ké szít ve a ta laj.
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Anél kül, hogy a rész le tek be be le ment vol na, Lon dont az „egyik leg fon to sabb ak -
tív poszt nak” ne vez te. Ammende le ve le Wilfannak. Bom bay, 1936. már ci us 1.
BA, N 1.250, Fasz. 6. 233–234.

65 Jakabffy: Ada tok… i. m. 63.
66 Az esszé szö ve ge ma gya rul is meg je lent a Ma gyar Ki sebb ség ben. Jakabffy

Elem ér: A Nép szö vet ség nek – ké nyel met len. Ma gyar Ki sebb ség, 1936. jú ni us
16. 303–307.

67 Bamberger-Stemmann: i. m. 360.
68 Ammende le ve le Stievenek, a né met kül ügy mi nisz té ri um ba. 1936. jú ni us

20. PAAA, R 60532, L 497813.
69 Uo. L 497813
70 Az uk rá nok fel aján lot ták Hasselblattnak sa ját iro dá juk hasz ná la tát, õ azon -

ban azt nem fo gad ta el, mert at tól tar tott, hogy ez kel le met len sé ge ket okoz hat na
Né met or szág és Len gyel or szág vi szo nyá ban. A Nem ze ti sé gi Kong resszus jö võ -
jé hez. Fel jegy zés szer zõ és dá tum nél kül. (Biz to san Hasselblatt és 1936 au gusz tu -
sa.) PAAA, R 60496, K 262350.

71 Uo. K 262351.
72 Szüllõ je len té se a ki sebb sé gi kon fe ren cia bé csi el nök sé gi ülé sé rõl. Dá tum

nél kül. OSZKK, Fond X, X/38. 1. Dok.
73 Hasselblatt le ve le Twardowskinak. Ber lin, 1937. áp ri lis 19. PAAA, R 60497,

K 262450.
74 Uo.
75 Szüllõ je len té se a ki sebb sé gi kon fe ren cia igaz ga tó sá gi ülé sé rõl. Dá tum nél -

kül. (Fel te he tõ en 1937 au gusz tu sa.) MOL, K 64. 1937-47-372.
76 Szüllõ je len té se a ki sebb sé gi kon fe ren cia bé csi el nök sé gi ülé sé rõl. Dá tum

nél kül. OSZKK, Fond X, X/38. 1. Dok.
77 Uo.
78 „A leg több nagy nem zet kö zi moz ga lom nak van nak ha son ló iro dái Lon don -

ban. Biz tos ra ve het jük, hogy az iro da ve ze té sét ma gunk nak tud juk biz to sí ta ni,
ami ál tal a né met nép cso port ok ed dig pri vát lon do ni kép vi se lõ je le he tõ sé get kap -
na arra, hogy hi va ta los, és va la mi vel szé le sebb fel ha tal ma zás sal ope rál jon.”
A Nem ze ti sé gi Kong resszus jö võ jé hez. Fel jegy zés szer zõ és dá tum nél kül. (Biz -
to san Hasselblatt és 1936 au gusz tu sa.) PAAA, R 60496, K 262350.

79 Popoff be szá mo ló ja az 1936-os kong resszus ról. Genf, 1936. szep tem ber 23.
PAAA, R 60533, L 497838. A Popoffal meg kö tött meg ál la po dás sze rint a Nem -
ze ti sé gi Kong resszus ügye i nek in té zé se mel lett an nak jo gá ban állt pri vát sze -
mély ként az egyes ki sebb sé gek meg ke re sé sé re azok ügye i ben is el jár ni. Uo.

80 „Én a hely ze tet mér le gel ve az idén és a jövõ esz ten dõ re a kon fe ren ci á nak a
fenn ma ra dá sát még szük sé ges nek lá tom. Szük sé ges ez ép pen az Angolországban
való sze rep lés le he tõ sé ge mi att, mert egé szen más le he tõ sé ge van egy nem ze ti sé -
gi agi tá tor nak, ha õ sze mé lye sen tesz va la mit, vagy pe dig, ha egy jogi sze mély ál -
tal fe dez ve, an nak ne vé ben dolgozhatik.” Szüllõ je len té se a ki sebb sé gi kon fe ren -
cia elõ ké szí té sé rõl Bakach-Bessenyey György, kö vet sé gi ta ná csos nak. Po zsony,
1936. au gusz tus 13. MOL, K 64. 1936-7-559.
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81 „A ki sebb sé gi kon fe ren cia … Lon don ban, ha meg lesz, csak arra lesz jó,
hogy en nek ürü gye alatt le het be szél ni a té nye zõk kel.” Szüllõ le ve le Pataky Ti -
bor nak. Bu da pest, 1937. feb ru ár 3. OSZKK, Fond X, X/8.

82 Szüllõ je len té se lon do ni út já ról. Dá tum nél kül. (Biz to san jú li us 22. után.)
OSZKK, Fond X, X/26. 1. Dok.

83 Szüllõ je len té se lon do ni út já ról. Dá tum nél kül. (Va la mi kor 1933-ban)
OSZKK, Fond X, X/8.

84 Hasselblatt be szá mo ló ja a Nép szö vet ség Köz gyû lé se alatt foly ta tott be szél -
ge té se i rõl. PAAA, R 60533, L 497860-L 497861.

85 Eden ki je len té sé nek Ká nya nem tu laj do ní tott túl nagy je len tõ sé get, de min -
den kép pen po zi tív nak tar tot ta, hogy a mon dat egy ál ta lán el hang zott. Uo. L
497859-L 497860.

86 Wilfan le ve le Szüllõnek. Bécs, 1937. má jus 25. BA, N 1.250, Fasz. 10. 603.
A ma gyar or szá gi né me tek ügyét és en nek össze füg gé sé ben Jakabffy ál lás fog la lá -
sát rész le te sen lásd len tebb.

87 A meg ál la po dás szö ve gét, mely nek ered mé nye ként sem Gratz, sem Huss
nem uta zott el Lon don ba, jú li us 1-jén ír ták alá Po zsony ban. Szüllõ és Rutha meg -
ál la po dá sa. Po zsony, 1937. jú li us 1. OSZKK, Fond X, X/40. 5. Dok.

88 Jakabffy le ve le Wilfannak. Lugos, 1937. jú ni us 12. BA, N 1.250, Fasz. 8. 849.
89 Popoff le ve le Wilfannak. Lon don, 1937. má jus 31. BA, N 1.250, Fasz. 9.

1041–1044. A ple ná ris ülé sek szá má ra a westminsteri Central Hallt vet ték bér be,
mely ben a kon zer va tív párt is rend sze re sen tar tot ta ülé se it. A bi zott sá go kat a New 
Commonwealth In té zet nek he lyet adó Thorney Housban he lyez ték el. Popoff je -
len té se a lon do ni ki sebb sé gi kong resszus ról. Lon don, 1937. jú li us 21. PAAA, R
60533, Szá mo zat lan.

90 Popoff le ve le Szüllõnek. Lon don, 1936. de cem ber 1. OSZKK, Fond X,
X/120.

91 Bamberger Stemmann: i. m. 365.
92 Popoff je len té se a lon do ni ki sebb sé gi kong resszus ról. Lon don, 1937. jú li us

21. PAAA, R 60533, Szá mo zat lan.
93 Uo.
94 Bamberger-Stemmann: i. m. 364.
95 Szüllõ a kül ügy mi nisz té ri um nak. 1937. má jus 30. OSZKK, Fond X, X/8.
96 Ká nya 5479. sz. számjeltávirata a lon do ni kö vet ség nek. Bu da pest, 1937. jú -

li us 8. MOL, K 74. 19. cs. 1937-London. Az 50 font nagy já ból 900 pen gõ nek fe -
lelt meg.

97 Nem tud juk, hogy Ba logh mi ért nem vett részt a lon do ni kon fe ren ci án.
98 Ká nya 5490. sz. számjeltávirata a lon do ni kö vet ség nek. Bu da pest, 1937. jú -

li us 12. MOL, K 74. 19. cs. 1937-London.
99 Jó si ka, il let ve Ba logh elõ adá sá nak össze fog la lá sát lásd: A szer ve zett nem -

zet ki sebb sé gek kong resszu sa Lon don ban. Jó si ka Já nos báró elõ adá sa az Or szá -
gos Ma gyar Párt ki sebb sé gi szak osz tá lyá nak 1937. szep tem ber 3-án Sep si szent -
györ gyön meg tar tott ülé sén, Ma gyar Ki sebb ség, 1937. ok tó ber 1. 502–506.
A kong resszus ha tá ro za ta it lásd Füg ge lék IV/13.
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100 28 kül dött je lent meg Lon don ban. Kö zü lük 16 volt né met, a 16 sze mély bõl
pe dig 6 ér ke zett Cseh szlo vá ki á ból.

101 A szer ve zett nem zet ki sebb sé gek kong resszu sa Lon don ban. Jó si ka Já nos
báró elõ adá sa. i. m.

102 A Kong resszus zárt ülé sé nek jegy zõ köny ve. Lon don, Thorney House,
1937. jú li us 16. BA, N 1.250, Fasz. 10. 541–542.

103 Popoff je len té se a lon do ni ki sebb sé gi kong resszus ról. Lon don, 1937. jú li us
21. PAAA, R 60533, Szá mo zat lan.

104 Hasselblatt le ve le Twardowskinak. Lon don, 1937. jú li us 17. PAAA, R
60533, L 497889.

105 Szüllõ je len té se a lon do ni ki sebb sé gi kong resszus ról. Dá tum nél kül. MOL,
K 64. 1937-47-408.

106 Ruthát és Hasselblattot a ké sõb bi ek so rán kü lön-kü lön fo gad ták, de Ruthát
csak a Cseh szlo vá ki ai Né met Nép szö vet sé gi Liga el nö ki mi nõ sé gé ben. A brit
kül ügy mi nisz té ri um ban a szer ve zet meg íté lé se 1936 óta nem vál to zott meg elõ -
nyé re. Bamberger-Stemmann: i. m. 370–371.

107 Masirevich je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Lon don, 1937. ok tó ber 29.
MOL, K 63. 1937-2/40-3474.

108 Ká nya 5882. szá mú számjeltávirata a lon do ni kö vet ség nek. Bu da pest, 1937.
de cem ber 23. MOL, K 74. 19. cs. 1937-London. Popoff sze mé lye sen tá jé koz tat ta
Wilfant ang li ai tar tóz ko dá sá nak be szün te té sé rõl. Egyút tal kö zöl te vele, hogy a
ki sebb sé gi moz ga lom ban vég zett ed di gi te vé keny sé gét be szün te ti, és a jö võ ben
csu pán új ság író ként mû kö dik majd. Zü rich, 1938. feb ru ár 9. BA, N 1.250, Fasz.
9. 1064–1065.

109 A Kong resszus elõz mé nye i rõl és le fo lyá sá ról lásd a 3.2 al fe je ze tet.
110 Jakabffy: Ada tok… i. m. 49.
111 Sitzungsbericht… 1933. 70.
112 Jakabffy: Ada tok… i. m. 51.
113 Sitzungsbericht… 1933. 70.
114 Uo. 71. A né me tek ki vo nu lá sa és a szü net el ren de lé se nem sze re pel a

Sitzungsberichtben, Jakabffy azon ban be szá mol róla. Jakabffy: Ada tok… i. m. 52.
115 Junghann be szá mo ló ja a IX. Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus ról. Dá tum

nél kül. PAAA, R 60530, L 497705.
116 Sitzungsbericht… 1933. 79.
117 Junghann be szá mo ló ja a IX. Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus ról. Dá tum

nél kül. PAAA, R 60530, L 497705.
118 Jakabffy: Ada tok… i. m. 52.
119 Uo. 53.
120 Szüllõ be szá mo ló ja a Nem ze ti sé gi Kong resszus 1933-as ber ni ülé sé rõl. Dá -

tum nél kül. OSZKK, Fond X, X/28. 3. Dok.
121 Uo; Jakabffy: Ada tok… i. m. 45.
122 Uo. 44.
123 Szüllõ je len té sé ben a di lem mát ken dõ zet le nül fog lal ta össze. „A di lem ma

ek kor ránk, ma gya rok ra néz ve a kö vet ke zõ volt: vagy el fo gad juk a zsi dók ki sebb -
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sé gi szem pont ból tel je sen ért he tõ és tel je sen lo gi kus ál lás pont ját, ami ál tal ár tunk
a ve lünk egy kö vet fújó né me tek nek, vagy el fo gad juk a né me tek nek a disszi mi lá -
ci ó ról szó ló té zi sét, ami ál tal pe dig fel há bo rít juk azo kat a zsi dó kat, akik a mi ki -
sebb sé ge ink kö ze pet te utó la go san a ma gya rok felé ori en tá lód nak.” Szüllõ be szá -
mo ló ja a Nem ze ti sé gi Kong resszus 1933-as ber ni ülé sé rõl. Dá tum nél kül. OSZKK, 
Fond X, X/28. 3. Dok.

124 „Va jon mi, a há rom utód ál lam ma gyar ki sebb sé ge i nek kép vi se lõi el fo gad -
hat tuk-e ezt a jog meg ál la pí tást? Azt hi szem, egész köz vé le mé nyünk egyet ért ve -
lünk ab ban, hogy mi erre ta ga dó vá laszt ad tunk. Hi szen ti zen négy év óta fo lyik
ve lünk szem ben egy ilyen disszimilálás, ame lyet azon ban nem mi, ha nem kor má -
nya ink vé gez nek, ami dõn tud ni il lik ma gu kat ma gya rok nak érzõ és val ló zsi dó
val lá sú gyer me ke ket a ma gyar is ko lák tól el tilt ják, hogy így a ma gyar zsi dó sá got
nem ze tünk tes té bõl ki vág ják.” Jakabffy Elem ér: Né met–zsi dó el len té tek és a ma -
gyar ki sebb ség ál lás fog la lá sa a IX. Nem ze ti sé gi Kong resszu son. Ke le ti Új ság,
1933. szep tem ber 26. 3.

125 Szüllõ be szá mo ló ja a Nem ze ti sé gi Kong resszus 1933-as ber ni ülé sé rõl. Dá -
tum nél kül. OSZKK, Fond X, X/28. 3. Dok.

126 „Mint de mok ra ti ku san gon dol ko zó em be rek nek, sem mi ki fo gá sunk nem
le het Szüllõ dön té se el len, azon ban ez a kész ség Szüllõ, il let ve a ma gyar ke resz -
tény szo ci a lis ták, te hát a leg na gyobb an ti sze mi ták ré szé rõl ha tá ro zot tan meg lep.
Azon ban ez ért he tõ. Szüllõ úr nem akar ja el ve szí te ni zsi dó vá lasz tó it, és meg
akar ja õket tar ta ni párt ja ré szé re… Re mél jük, hogy a szlovenszkói és ru szinsz kói
zsi dók leg kö ze leb bi gyû lé sén a leg eré lye seb ben vissza uta sít ják en nek a volt cs.
és kir. ka ma rás nak hõs lé pé sét, és irányt szab nak a szlovenszkói zsi dó ság nak.”
Dr. Szüllõ úr mint a zsi dók vé del me zõ je. Szer zõ nél kül. (for dí tás) Ceské Slovo,
1933. ok tó ber 4. OSZKK, Fond X, X/28. 3. Dok. Füg ge lék.

127 Jakabffy Elem ér: A zsi dó kér dés és a ki sebb sé gek. Bras sói La pok, 1933.
szep tem ber 28. 1.

128 Li ge ti Ernõ: Gik szer a ki sebb sé gi kong resszu son. Bras sói La pok, 1933.
szep tem ber 25. 1.

129 Kurt Graebe a szer ve zõ bi zott ság el nö ke is egy ér tel mû né met si ker ként
köny vel te el a szer ve zet az évi ülé sét, mi vel Né met or szág és a nem ze ti szo ci a liz -
mus el len ter ve zett tá ma dá sok nem ve zet tek ered mény re. S bár a zsi dó cso port tá -
vol ma radt a ple ná ris ülé sek tõl, a szer ve zet bõl hi va ta lo san nem lé pett ki. Kurt
Graebe: Der Nationalitätenkongreß und die Judenfrage. (A Nem ze ti sé gi Kong -
resszus és a zsi dó kér dés.) Dá tum nél kül. PAAA, R 60530, L 497695. A meg fi -
gye lõ ként je len lé võ Junghann sze rint pe dig „a né met de le gá ció a ne héz hely zet
el le né re a kong resszust gyõz tes ként hagy ta el.” Junghann be szá mo ló ja a IX. Eu -
ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus ról. Dá tum nél kül. PAAA, R 60530, L 497702.

130 A ma gyar ál lás pon tot ki tû nõ en fog lal ja össze Göm bös 1934. feb ru ár 14-én
Hit ler nek írt le ve le. In: Ránki –Pamlényi–Tilkovszky–Ju hász: i. m. 67–70.

131 Bár soha nem küld ték el, Hit ler Göm bös le ve lé re ké szült, 1934. már ci u si 
vá lasz ter ve ze te is jel lem zõ en ezt a tak ti kát kö vet te. In: Ránki–Pamlényi–
Tilkovszky–Ju hász: i. m. 73–75.
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132 1928-ban a ma gyar or szá gi né me tek ré szé rõl sen ki sem uta zott el a kon fe -
ren ci á ra. Sitzungsbericht… 1928. 5.

133 Bleyer erõ sen lob bi zott a né met or szá gi tár sa dal mi szer ve ze tek nél, kor má -
nyok nál, hogy azok va la mi lyen mó don gya ko rol ja nak nyo mást a ma gyar ál lam ra, 
sõt a szom széd ál la mok né met ki sebb sé gi ve ze tõ it is meg kér te, hogy a saj tó út ján
emel jék fel sza vu kat Ma gyar or szág nem ze ti ség po li ti ká ja el len. Lásd Tilkovszky: 
A weimari Né met or szág… i. m.; Né met or szág és… i. m.; Tö rek vé sek… i. m;
A ma gyar or szá gi né met moz ga lom vál sá gá nak ki bon ta ko zá sa 1930–1932. In:
So mogy Me gyei Le vél tá ri Év könyv, Ka pos vár, 1979. 403–445.

134 Az eset rõl be szá mol Jakabffy is ön élet raj zá ban. Jakabffy: Ada tok… i. m.
33. Bleyer ké sõbb tá jé koz tat ta a bu da pes ti kö ve tet a tör tén tek rõl. Schoen né met
kül ügy mi nisz té ri um nak kül dött je len té sét is mer te ti Tilkovszky Loránt: Die
Entfaltung der Krise der deutschen Bewegung in Ungarn (1930–1932). In: Acta
Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. 26. 1980. 120–121.

135 Bleyer egy szer – kö ze lebb rõl meg nem ha tá ro zott idõ pont ban – sa ját bu da -
pes ti la ká sán is meg be szé lést foly ta tott Gündisch tár sa sá gá ban Jakabffyval, azt
kér ve tõle, hogy a ma gyar nem ze ti sé gi po li ti ka hi bá i val szem ben fog lal jon nyil -
vá no san ál lást, eset leg a Ma gyar Szem lé ben. Jakabffy ezt a szat má ri kér dés ben
el fog lalt né met ál lás pont ra hi vat koz va vissza uta sí tot ta. Jakabffy Elem ér nap ló -
fel jegy zé sei cím nél kül. TLA, KV. K 3066/2005. Füg ge lék. 143.

136 Bleyer le ve le Gratznak. Bu da pest, 1930. ok tó ber 3. Tör té net tu do má nyi In -
té zet, Gratz-ha gya ték, U.D.V, X. 5. Gratz Gusz táv ira tai.

137 Nem tud juk, hogy Pataky és Gratz mit szólt a Bleyer ál tal össze ál lí tott
anyag hoz.

138 Ammende: Die Nationalitäten… i. m. 332–338.
139 Tilkovszky: Die Entfaltung der Krise… i. m. 122–123.
140 Ammende fel jegy zé sét a kül ügy mi nisz té ri um ba Jungerth küld te el. A fõ tit kár 

ugyan ezt a do ku men tu mot sa ját be val lá sa sze rint Beth len hez is el jut tat ta. Ewald
Ammende: Zur Frage der deutsch-ungarischen Beziehungen. (A né met–ma gyar
kap cso la tok kér dé sé hez.) Dá tum nél kül. Jungerth je len té se a kül ügy mi nisz té ri um -
nak. Reval, 1928. már ci us 9. Mel lék let. MOL, K 64. 1928-47-203.

141 Ewald Ammende: Die gegenwärtige Situation in den einzelnen Staaten des
Südostens. (Az egyes dél ke let-eu ró pai ál la mok je len le gi hely ze té rõl.) Dá tum nél -
kül. (Biz to san 1930 szep tem be re és 1931. au gusz tus kö ze pe kö zött.) PAAA, R
60528, Szá mo zat lan.

142 A Bleyer–Gündisch-vi tá ról, va la mint az Eu ró pai Né met Nép cso port ok
Szö vet sé gé nek köz be lé pé sé rõl lásd Tilkovszky: Die Entfaltung der Krise… i. m.
146–161.

143 Ammende le ve le Therdengének. Bécs, 1932. ja nu ár 22. PAAA, R 60529, L
497617.

144 Kap cso la tuk oly annyi ra nem ja vult, hogy az Egye sü let IX. Köz gyû lé se
elõtt, 1932. au gusz tus 20-án sé rel me i ket is mé tel ten egy más fe jé re ol vas ták. Az
Ungarlaendischer Deutscher Volksbildungsverein IX. köz gyû lé se a bu dai vi ga -
dó ban. Jegy zõ könyv. MOL, K 28. 208. II.-1934-C 8623. Max Hildebert Boehm
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vissza em lé ke zé se i ben a két em bert egy más tól alap ve tõ en kü lön bö zõ tí pus ként
írta le. Az egy más kö zöt ti el len tét ben ez is sze re pet játsz ha tott. Bleyer sze rin te
nagy da rab, mél tó sá got su gár zó, hu mor ér zék kel nem túl sá go san meg ál dott em ber
volt, aki nem tûr te el, hogy az el len õr zé se alá ke rült ügyek be be le be szél je nek.
Gündisch ez zel szem ben ala csony, vil lo gó sze mû, ki tû nõ hu mo rú em ber volt, aki -
tõl nem állt tá vol a po li ti kai ci niz mus sem. Va ló já ban Bleyer lá tens kon ku ren sé nek
szá mí tott. Max Hildebert Boehm: Um das gefährdete Deutschtum. Erlebnisse und
Begegnungen in der Volkstumsbewegung von M. Hildebert Boehm. Kéz irat. BA, 
N 1.077, (Nachlaß Boehm), 245–247.

145 A ma gyar or szá gi né me tek ve ze té sé ért foly ta tott harc ról lásd a kö vet -
ke zõ, egy más tól né zõ pont juk ban meg le he tõ sen kü lön bö zõ fel dol go zá so kat:
Tilkovszky Loránt: Teufelkreis. Die Minderheitenfrage in den deutsch-
ungarischen Beziehungen 1933–1938. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 1989; Béla
Bellér: Vom Volksbildungsverein zum Volksbund. Geschichte der Deutschen in
Ungarn 1933–1938. Suevia Pannonica, Speyer, 2000; Nor bert Spannenberger:
A ma gyar or szá gi Volksbund Ber lin és Bu da pest kö zött. Lucidus Ki adó, Bu da pest,
2005.

146 Jakabffy: Ada tok… i. m. 56.
147 Tö rök Ár pád fel szó la lá sát az ál la mok fe let ti nép kö zös ség kér dé sé hez lásd

Sitzungsbericht… 1935. 77–79.
148 XI. Nationalitätenkongress. Pester Lloyd, 1935. szep tem ber 5. 4–5; Ki -

sebb sé gi szem le (Ro vat). Kül ügyi Szem le, 1935. ok tó ber. 410–411.
149 A ma gyar nem ze tet rá gal maz ta Genf ben a „ki sebb sé gi” Tö rök Ár pád. Sop -

ro ni Hír lap, 1935. szep tem ber 4. 3.
150 A Köhler-ügyrõl és az ENNSZ kap cso la tos vo nat ko zá sa i ról lásd Tilkovszky:

Teufelkreis… i. m. 136–144.
151 „Ammende dr. ar ról biz to sí tott, hogy né met rész rõl nem fog nak fel té te le ket

szab ni a pénz ho va for dí tá sa te kin te té ben, de azért ter mé sze te sen súlyt fog nak
fek tet ni arra, hogy a pénz a né met ség kul tu rá lis és eset leg gaz da sá gi meg erõ sí té -
sé re fordíttassék. A fel so rolt elõ nyök re való te kin tet tel, és kü lö nö sen azért is,
mert amúgy sem vol na el ke rül he tõ, hogy tit kos úton ilyen pénz össze gek ide ke -
rül je nek, ame lyek az tán ár tal mas mó don hasz nál tat ná nak fel, úgy vé lem, hogy
ez zel meg le het ne ba rát koz ni.” Gratz je len té se a kor mány szá má ra. 1935. de -
cem ber. Tör té net tu do má nyi In té zet, Gratz-hagyaték, U.D.V, X. 5. Gratz Gusz -
táv ira tai.

152 Gratz táv ira tot kül dött a kong resszus nak, s a ma gyar or szá gi né me tek tá vol -
ma ra dá sát tech ni kai okok kal in do kol ta. Wilfan az üze net fel ol va sá sa után kö zöl te,
hogy két sze mély a táv irat el le né re is kép vi se li a ki sebb sé get. Sitzungsbericht…
1936. 30. Popoff sze rint a Genf ben je len lévõ Pataky uta sí tot ta Gratzot a táv irat
el kül dé sé re, mi u tán kons ta tál ta Huss meg je le né sét. Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi
Kong resszus ülé se Genf ben. Genf, 1936. szep tem ber 23. PAAA, R 60533, L
497836.

153 A né met kon zu lá tus je len té se a XII. Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus ról.
Genf, 1936. ok tó ber 8. PAAA, R 60533, L 497882.
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154 „…a kong resszus el nök sé ge – le het, hogy jóhiszemben, le het, hogy a töb bi
né met de le gá tus és fõ leg Hasselblatt kí ván sá gá ra – a ma gyar or szá gi né met ség
kép vi se lõ je ként el is mer te Husz Ri chárd egye te mi ta nárt és tár sát. Ben nün ket ma -
gya ro kat ter mé sze te sen fe szé lye zett az, hogy ez el len til ta koz zunk, noha ösmerjük
Husz ta nár ma gyar gyû lö let ét és azt az ak na mun kát, ame lyet foly tat.” Jakabffy:
Ada tok… i. m. 65.

155 Huss pró bál ko zá sá ról és a ma gya rok re ak ci ó já ról lásd Jakabffy: Ada tok…
i. m. 67–68.

156 Jakabffy a lap já ba is néha pub li ká ló Bleyer ha lá la után a kö vet ke zõ kép pen
bú csúz tat ta a né met po li ti kust: „Bleyer két irá nyú meg-nem-értéssel küzd ve ha -
lad ha tott csak elõ re a maga út ján. A ma gyar köz élet leg na gyobb ré sze kö vet ke -
zet len ség gel, sõt áru lás sal vá dol ta, a töb bi né met nem zet ki sebb ség ve ze tõi elõtt
pe dig ért he tet le nek vol tak azok a nyi lat ko za tai, ame lyek sze rint õ ma gát a ma -
gyar nem zet fi á nak is mon dot ta… Mi el len ben, akik is mer jük a múl tat,… jól tud -
juk, hogy… Bleyert kö vet ke zet len ség gel vagy plá ne nem zet áru lás sal vá dol ni
nem le het.” Jakabffy Elem ér: Bleyer Ja kab ha lá lá hoz. Ma gyar Ki sebb ség, 1934.
ja nu ár 1. 32.

157 Hasselblatt sze rint Szüllõ ri asz tot ta Bu da pes tet feb ru ár 1-jén, mi u tán részt
vett a Vá laszt mány meg be szé lé sén. Hasselblatt le ve le is me ret len sze mély nek.
Dá tum nél kül. (Biz to san 1937. feb ru ár.) PAAA, R 60497, K 262405.

158 Uexküll a meg be szé lés rõl fel jegy zést ké szí tett, s az a né met kül ügy mi nisz -
té ri um ba is el ju tott. Uexküll: Gedächtnisprotokoll. Dá tum nél kül. PAAA, R
60497, Szá mo zat lan.

159 A Verband der nationalen Befriedigung Europas el nö ki ta ná csá nak feb ru ár
15–17-i ülé sén Pin tér Lász ló, az MNNE igaz ga tó ja is részt vett, s a lá tot tak ról
rész le te sen be szá molt Ká nyá nak. „Az vi tán felül áll, hogy a Schiemann-féle irány 
az egye dül jár ha tó ki sebb sé gi po li ti ka irá nya” – ál la pí tot ta meg. Pin tér Lász ló or -
szág gyû lé si kép vi se lõ be szá mo ló ja Ká nya Kál mán nak. Bu da pest, 1937. feb ru ár
18. MOL, K 64. 1937-47-139. Gratz egy bé csi új ság nak adott nyi lat ko za tá ban
szin tén üd vö zöl te az új egye sü let meg ala ku lá sát. Eb ben be lé pé sét at tól tet te füg -
gõ vé, hogy az MNNE el len zé két to vább ra is tá mo gat ják-e bi ro dal mi he lyek rõl.
Má so lat a 6991/1937. VII. res. B. M. sz. iktatmányból. 1937. áp ri lis 17. (Be ér ke -
zés) MOL, K 28. 208-1937-C 15585.

160 Berka feb ru ár 14-én Bu da pest re uta zott, hogy fi gyel mez tes se Gratz el len -
zé két a ve szély re. Hasselblatt le ve le is me ret len sze mély nek. Dá tum nél kül. (Biz -
to san 1937. feb ru ár.) PAAA, R 60497, K 262406.

161 Uo. K 262405.
162 Uo. K 262406.
163 Hasselblatt is tisz tá ban volt az zal, hogy csu pán az alap sza bály alap ján elég

ne héz len ne Gratz je lent ke zé sét meg tor pe dóz ni. Hasselblatt le ve le Langmann-nak.
Ber lin, 1937. már ci us 20. PAAA, R 60497, Szá mo zat lan.

164 Gratz le ve le Wilfannak. Bu da pest, 1937. már ci us 18. BA, N 1.250, Fasz. 4.
Szá mo zat lan; Gratz le ve le Wilfannak. 1937. jú ni us 22. BA, N 1.250, Fasz. 4. szá -
mo zat lan.
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165 Gratz má jus 3-i le ve lét idé zi Wilfan. Wilfan le ve le Graebének. Bécs, 1937.
má jus 9. BA, N 1.250, Fasz. 8. Szá mo zat lan.

166 Gratz le ve le Wilfannak. 1937. jú ni us 22. BA, N 1.250, Fasz. 4. szá mo zat lan.
167 Wilfan le ve le Gratznak. Bécs, 1937. már ci us 31. BA, N 1.250, Fasz. 4. Szá -

mo zat lan; Wilfan le ve le Gratznak. Bécs, 1937. má jus 27. BA, N 1.250, Fasz. 4.
Szá mo zat lan; Wilfan le ve le Gratznak. Bécs, 1937. jú ni us 25. BA, N 1.250, Fasz.
4. Szá mo zat lan.

168 Hasselblatt le ve le Langmann-nak. Ber lin, 1937. már ci us 20. PAAA, R
60497, Szá mo zat lan.

169 Wilfan le ve le Graebének. Bécs, 1937. má jus 9. BA, N 1.250, Fasz. 8. szá -
mo zat lan.

170 Graebe le ve le Wilfannak. Bécs, 1937. jú ni us 5. BA, N 1.250, Fasz. 8. 414.
171 Meg egye zés Szüllõ és Rutha kö zött. Po zsony, 1937. jú li us 1. OSZKK,

Fond X, X/40. 5. Dok.
172 Graebe le ve le Wilfannak. Bécs, 1937. jú li us 1. BA, N 1.250, Fasz. 8. 421.
173 Wilfan le ve le Gratznak. Bécs, 1937. jú li us 6. BA, N 1.250, Fasz. 4. szá mo -

zat lan.
174 A szat má ri kér dés rõl nem csak Ma gyar Ki sebb ség ha sáb ja in fej tet te ki ál lás -

pont ját, ha nem az eu ró pai né met ki sebb sé gek fo lyó ira tá ban, a Nation und Statban 
is egy cikk re vá la szol va, mely ben a szer zõ meg hív ta õt egy Szatmár-vidéki sé tá -
ra, hogy be bi zo nyít has sa neki, hogy az ott élõ asszi mi lá ló dott né me tek ön szán -
tuk ból akar tak vissza tér ni õse ik nyel vé hez. Georg Schmidt-Rohr: Antwort auf
einen offenen Brief des Herrn Dr. Elem ér v. Jakabffy. (Vá lasz dr. Jakabffy Elem -
ér nyílt le ve lé re). Nation und Staat, 1933. jú ni us. 560–563. Jakabffy erre a kö vet -
ke zõ kép pen re a gált: „És ha Ön tény leg fel akar ja ke res ni a Szatmár-vidéket, úgy
te gye meg ne kem azt a szí ves sé get, hogy in kog ni tó ban utaz zon. Vagy en ged je
meg, hogy mi e lõtt Winterhofen úr, vagy a Gauamt va la me lyik al kal ma zott ja bir -
tok ba ve szi, el kí sér hes sem Önt ezek be a fal vak ba. Ott az tán pe da gó gus ként olyan 
ta pasz ta la to kat gyûjt het, me lyek csak ugyan meg fog ják döb ben te ni.” Jakabffy
Elem ér: Die Auseinandersetzung in der Sathmarer Frage. (El len té tek a Szat má -
ri-kér dés ben.) Nation und Staat, 1933. jú li us–au gusz tus. 649–651.

175 Ezek kö zül a ter je del mé ben leg na gyobb, s leg át fo góbb elem zés egy, a Ma -
gyar Szem lé tõl át vett, Gratz Gusz táv irány vo na la mel lett hi tet tevõ cikk Tö rök
Ár pád tol lá ból. Tö rök Ár pád: A ha zai né met ség bel sõ vál sá ga. Ma gyar Ki sebb -
ség, 1936. szep tem ber 16. 473–484.

176 „Va jon lé lek ta ni lag nem ért he tõ-e, hogy a ma gyar or szá gi köz vé le mény bi -
zal mat lan azok kal szem ben, akik rõl tud ja, hogy szo ros össze köt te tés ben áll nak az 
utód ál lam ok né met ki sebb sé gi ve ze tõ i vel, és ezek igen gyak ran el sír ják a ma -
gyar or szá gi né me tek sé rel me it a ren del ke zé sük re álló saj tó ban, de so ha sem gon -
dol nak arra, hogy a ma gyar or szá gi ma gyar köz vé le mény elé bi zo nyí té ko kat ál lít sa -
nak ah hoz, hogy po li ti ká juk tény leg ide á lis ki sebb sé gi po li ti ka.” Jakabffy Elem ér:
A ma gyar or szá gi né me tek ügyé hez. Ma gyar Ki sebb ség, 1935. szep tem ber 1. 466.

177 Jakabffy Elem ér: Ma gya rok és né me tek Ro má ni á ban. Ma gyar Ki sebb ség,
1937. áp ri lis 16. 223.
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178 A meg be szé lé sen el hang zot tak ról lásd Uexküll: Em lé kez te tõ. Bécs, 1937.
má jus 11. BA, N 1.250, Fasz. 841–845.

179 Ek kor Jakabffy már úgy tud ta, hogy a ma gyar kép vi se lõk „bi zo nyos fel té te -
lek tel je sü lé se ese tén” még is csak haj lan dók részt ven ni a nyá ri kon fe ren ci án.
Jakabffy le ve le Wilfannak. Lugos, 1937. jú ni us 12. BA, N 1.250, Fasz. 8. 849.

180 Uexküll le ve le Szüllõnek. Bécs, 1937. má jus 15. BA, N 1.250, Fasz 11.
Szá mo zat lan.

181 Wilfan le ve le Jakabffynak. Bécs, 1937. má jus 30. BA, N 1.250, Fasz. 8.
847.

182 „…itt ne kem az egész ak ci óm az, hogy a né me tek nek a fe szí tõ ere jét úgy
tud jam fel hasz nál ni, hogy az ne künk hasz nál jon. Ez az in do ka an nak, hogy én a
Henlein-féle tör vény ja vas la to kat – ame lyek ben õk olyan igé nyek kel lép nek fel,
amik a nem ze ti sé ge ket erõ sí tik, te hát ma gyar or szá gi vo nat ko zás ban a né me te ket, 
de cseh vo nat ko zás ban a ma gya ro kat is erõ sí tik – még is el fo ga dom azért, mert ha
ezek a tör vé nyek ke resz tül men né nek, ak kor az annyit je lent, mint »fi nis
Ceccoslovakia«”. Szüllõ je len té se. 1937. má jus 30. OSZKK, Fond X, X/8.

183 „Meg ér tet te azt, amit ex po nál tam; hogy ha Szlovenszkón a mi né met je in -
ket, va gyis a po zso nyi, sze pe si, turóczi né me te ket ma guk hoz von ják, ak kor gyen -
gí tik ez zel a ma gya ro kat, ami ne kik nem le het cél juk, el len ben erõ sí tik a cse he -
ket, ami még ke vés bé le het a cél juk. Én arra ten dál tam, hogy ne künk kö zö sen
eset le ges nép sza va zás ra kell el ké szül nünk, s ezért az egy célt kö ve tõk nek egy sé -
ges par la men ti esz kö ze ik kell, hogy le gye nek.” Szüllõ je len té se. Dá tum nél kül.
OSZKK, Fond X, X/8.

184 Szüllõ je len té se. 1937. má jus 30. OSZKK, Fond X, X/8.
185 Wilfan le ve le Graebének. Bécs, 1937. szep tem ber 9. BA, N 1.250, Fasz. 8.

432.
186 Ugyan ilyen ér te lem ben nyi lat ko zott a no vem ber 7-i ta nács ülé sen. Ek kor

azt ja va sol ta, hogy a szer ve zet tõl tá vol álló né met cso por to kat és a né met or szá gi
ki sebb sé ge ket is be kel le ne von ni a Kong resszus mun ká já ba, kü lön ben a szer ve -
zet nem tud ja le mos ni ma gá ról azt a gya nút, hogy „fa sisz ta-nem ze ti szo ci a lis ta”
be fo lyás alá ke rült. A Ta nács 1937. no vem ber 7-i bé csi ülé sé nek jegy zõ köny ve.
BA, N 1.250, Fasz. 33. Szá mo zat lan.

187 Mackensen kül ügyi ál lam tit kár 24-én ke rek pe rec kö zöl te Patakyval, hogy
amíg Gratz áll a ma gyar or szá gi né me tek élén, ad dig a ma gyar nem ze ti ség po li ti ka
né met or szá gi bí rá la tá nak meg szû né sé vel nem le het szá mol ni. Egyút tal azt is ki je -
len tet te, hogy amíg Ma gyar or szá gon a ki sebb ség hely ze te nem ren de zõ dik meg -
nyug ta tó an, Né met or szág az utód ál lam ok né met ki sebb sé ge it nem be fo lyá sol ja a
ma gya rok kal való együtt mû kö dés re. Mackensen kül ügyi ál lam tit kár fel jegy zé se
Pataky ál lam tit kár ral foly ta tott meg be szé lé sé rõl. Ber lin, 1937. no vem ber 24. In:
Ránk–Pamlényi–Tilkovszky–Ju hász: i. m. 242.

188 Wifan fel jegy zé se Graebével és Uexküllel foly ta tott meg be szé lé sé rõl. 1937.
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8. A VÉGJÁTÉK

A szer ve zet 1938. au gusz tus 25–26-án tar tot ta utol só kon fe ren ci á ját
Stock holm ban. Erre az idõ re már meg in dult az eu ró pai ha tá rok új ra ren -
de zé sé nek fo lya ma ta. Már ci us ban meg szûnt Auszt ria önál ló ál la mi sá ga,
és egy re va ló szí nûbb nek tûnt, hogy Cseh szlo vá kia sem fog meg ma rad ni
az zal a te rü le ti ál lo mánnyal, amellyel a Pá rizs kör nyé ki bé kék lét re hoz -
ták. A kon fe ren cia elõt ti hó na pok ban a Szu dé ta né met Párt már tár gya lá -
so kat foly ta tott a cseh szlo vák kor mánnyal, s az egye ze té sek be egy nem
hi va ta los kül dött ség gel – Lord Runciman ré vén – a brit kor mány is be -
kap cso ló dott.1 Henlein és párt tár sai min den eset re nem utaz tak el a Kong -
resszus évi ren des ülé sé re, s üd vöz lõ táv ira tuk ban ezt a dön té sü ket az zal
in do kol ták, hogy a cseh szlo vá ki ai né me tek szá má ra el jött a szer ve zet ál -
tal hir de tett el vek gya kor lat ba való át ül te té sé nek ide je.2 Szep tem ber vé gén 
a Szu dé ta-vi dék a mün che ni egyez mény ré vén Né met or szág hoz ke rült, no -
vem ber ben pe dig az elsõ bé csi dön tés ered mé nye ként Ma gyar or szág is
vissza ka pott egy et ni ka i lag töb bé-ke vés bé ho mo gén te rü le tet észa ki szom -
széd já tól.

Bár a szer ve zet né met kulcs sze rep lõi (Hasselblatt, Uexküll, Graebe)
ra gasz kod tak a Kong resszus élet ben tar tá sá hoz, a szín hely ki vá lasz tá sa
kö rü li ne héz sé gek már jól mu tat ták a hely zet komp li kált vol tát. Stock -
holm ban, köz vet le nül a nyil vá nos ülé sek után még Pá rizs ra gon dol tak, de 
azu tán Oslo, Prá ga, Belg rád, Dub rov nik és Kaunas is kép be ke rült.3 Az
el kö vet ke zõ 12 hó nap alatt si ke rült ugyan még két vá laszt má nyi ülést
össze hív ni Bécs be, az el sõt de cem ber re, a má so di kat pe dig au gusz tus
15-re, ez utób bi azon ban már csak alig két hét tel elõz te meg Len gyel or -
szág né met le ro ha ná sát.

Az 1938. de cem ber 17-i meg be szé lé sen a ma gyar kép vi se lõk kö zül
sen ki sem vett részt. En nek leg fõbb oka az volt, hogy a Vá laszt mány ad -
di gi ma gyar tag ja, Szüllõ az elsõ bé csi dön tés után ma gyar ál lam pol gár
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lett, s mint ilyen nem kép vi sel te töb bé a ma gyar cso por tot a szer ve zet szû -
kebb irá nyí tó tes tü le té ben.4 A volt cseh szlo vá ki ai po li ti kus he lyét Uexküll
Jó si ká val akar ta be töl te ni, ezért meg ál la po dott vele, hogy ja nu ár ele jén
fel ke re si õt bé csi iro dá já ban. Jó si ka azon ban nem tu dott a meg be szélt na -
pon el utaz ni, ezért ar ról ér te sí tet te a fõ tit kárt, hogy va la mi kor feb ru ár fo -
lya mán ke re si majd fel.5 Mi vel a ré gi ó ban meg le he tõ sen ko moly vál to zá -
sok kö vet kez tek be, Uexküll el ha tá roz ta, hogy ta vasszal kör uta zást tesz
Ro má ni á ba, Ju go szlá vi á ba és Ma gyar or szág ra. Az volt a cél ja, hogy
hely ben ke re si fel a szer ve zet tag ki sebb sé ge i nek ve ze tõ it. Ma gyar or szá -
gon fo gad ta Pataky is, aki vel kap cso lat ban a fõ tit kár nak az volt a be nyo -
má sa, hogy egyet ért vele a szer ve zet to váb bi te vé keny sé gé nek szük sé -
ges sé gé ben. Az ál lam tit kár ígé re tet tett a ma gyar hát ra lé kok ki fi ze té sé re,
s arra is, hogy meg kí sér li Szüllõt Es ter házy val pó tol ni. Csáky kül ügy mi -
nisz ter azon ban – amint az a tár gya lá sok má so dik for du ló ján ki de rült –
egy ál ta lán nem volt lel kes az öt let tõl, mi vel a szer ve zet te vé keny sé gét ál -
lí tó lag már ko ráb ban is meg le he tõs szkep szis sel fi gyel te.6 Ma gyar or szág -
ról azu tán elõ ször Ju go szlá vi á ba, majd Ro má ni á ba uta zott. Ju go szlá vi á -
ban a ma gya rok ré szé rõl De ák kal ta lál ko zott, Ro má ni á ban pe dig Jó si kát
ke res te fel, akit az zal igye ke zett rá be szél ni a rész vé tel re, hogy kö zöl te
vele: mind Deák, mind Es ter házy meg ígér te meg je le né sét. Az er dé lyi po -
li ti kus ez után szin tén rá bó lin tott a terv re, an nál is in kább, mi vel Uexküll
in for má ci ó ja sze rint ad dig ra már az összes ro má ni ai nem ze ti ki sebb ség
kép vi se lõ je egyet ér tett a kon fe ren cia meg tar tá sá val. Jó si ka ilyen kö rül -
mé nyek kö zött nem tar tot ta ta ná csos nak, hogy épp a ma gyar kül dött ség
ma rad jon tá vol.7

Ezek után az au gusz tus 15-i vá laszt má nyi ülé sen Deák és Jó si ka je lent
meg a ma gyar cso port kép vi se le té ben. Meg ál la pod tak ab ban, hogy ha a
belg rá di kor mány za ti kö rök be le egye zé sü ket ad ják, a kon fe ren ci át ok -
tó ber elsõ he té re hív ják össze, Dubrovnikba. A hi va ta los szer vek el uta sí -
tó hoz zá ál lá sa ese té re pe dig ki je löl tek egy tar ta lék hely színt, Kownót
(Kaunas). A na pi ren di pon tok ban is meg egyez tek. Be szél ni szán dé koz -
tak a nem ze ti sé gi jog te rü le tén be kö vet ke zett vál to zá sok ról, a nép cso -
port ok szo ci á lis és gaz da sá gi ön se gé lye zé sé rõl, az if jú sá gi szer ve ze tek
je len tõ sé gé rõl, va la mint a Kong resszus jö võ be ni fel ada ta i ról. Jó si ka még
re fe rá tu mot is vál lalt: a ro má ni ai ma gya rok szö vet ke ze ti moz gal má ról
kel lett elõ adást tar ta nia.8

A Kong resszus nak ez volt az utol só vá laszt má nyi ülé se. 1939. szep -
tem ber 1-jén ki rob bant a má so dik vi lág há bo rú, s ilyen kö rül mé nyek kö -
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zött a 15 év vel ko ráb ban ala pí tott szer ve zet nem mû köd he tett töb bé úgy,
mint ré gen. Min den csepp fo lyós ál la pot ban volt: nem vol tak szi lár dak az
ál lam ha tár ok, s óri á si mig rá ci ós hul lá mok vál toz tat ták meg egyes te rü le -
tek év szá zad ok kal az elõtt ki ala kult et ni kai össze té tel ét. A há bo rú zó fe lek
pe dig gyak ran a meg hó dí tott te rü le te ken élõ la kos ság élet hez való jo gá -
val sem tö rõd tek, nem hogy a fennhatóságuk alatt élõ, vagy éppen frissen
fennhatóságuk alá került kisebbségek jogaival.

Mind ez azon ban nem je len ti azt, hogy a szer ve zet for má li san is meg -
szûnt vol na lé tez ni. Igaz, Wilfan 1939. szep tem ber 1-jén el hagy ta Bé cset, 
s át köl tö zött Belg rád ba, a fõ tit kár pe dig még ugyan azon év de cem be ré -
ben ön gyil kos sá got kö ve tett el.9 Hasselblatt azon ban for má li san is át vet te 
Uexküll po zí ci ó ját.10 Az anya gi ne héz sé gek re hi vat koz va Graebével úgy
dön töt tek, hogy a bé csi iro dát 1940. áp ri lis 1-jén be zár ják, az al kal ma zot -
ta kat el bo csát ják, s a még be ér ke zõ le ve lek to váb bí tá sá val, va la mint az
ar chí vum ide ig le nes õr zé sé vel Uexküll öz ve gyét bíz zák meg.11 Bár már
nem fej tett ki tény le ges te vé keny sé get, az Auswärtiges Amt to vább ra is
fo lyó sí tott össze ge ket a Kong resszus szá má ra, az ENNSZ költ ség ve té sé -
be épít ve.12

Hasselblatt és Wilfan kap cso la ta egy da ra big még nem sza kadt meg.
Sõt Wilfan 1940 má ju sá ban ven dé gül is lát ta az új fõ tit kárt belg rá di la ká -
sán.13 Még az is fel ve tõ dött, hogy a Kong resszus Ju go szlá vi á ban nyit na
bank szám lát. A terv azon ban kút ba esett, mert túl bo nyo lult lett vol na
meg va ló sí ta ni, és túl sok en ge délyt kel lett vol na hoz zá be sze rez ni.14 Több 
hó na pi hall ga tás után Hasselblatt ar ról ér te sí tet te az el nö köt, hogy au -
gusz tus el se jé vel né met ál lam pol gár ság ért fo lya mo dott, s hogy a Né met
Jogi Aka dé mia ren des tag já vá ne vez ték ki. Emel lett kö zöl te vele azt is,
hogy min dent meg tett a még Észt or szág ban ma radt né me tek át te le pí té sé -
nek elõ moz dí tá sá ért, még ha a la ko sok kö zül ko ráb ban so kan til ta koz tak
is el le ne.15

A ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok és a ma gyar kor mány szer vek szá má -
ra azon ban a Kong resszus tör té ne te az 1939. au gusz tus 15-i vá laszt má nyi 
ülés sel le zá rult. Utol já ra Jakabffy fog lal ko zott nyil vá nos ság elõtt a szer -
ve zet tel, a Ma gyar Ki sebb ség 1940. ja nu ár 1-jei szá má ban. A cikk ap ro -
pó ját az adta, hogy Wilfan nem tá jé koz tat ta a ma gya ro kat Ju go szlá vi á ba
való át te le pü lé sé rõl, s így egy szá má ra Bécs be kül dött le ve let a pos ta
vissza irá nyí tott a fel adó nak. Ez a tény és az el múlt más fél év ben be kö vet -
ke zett vál to zá sok a Kong resszus mér le gé nek meg vo ná sá ra kész tet ték az
er dé lyi po li ti kust. „A Henlein Kon rá dok… 1937-ben a lon do ni kong -
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resszu son már nem a kong resszu sok ere de ti cél ki tû zé sei sze rint az egye -
te mes ki sebb sé gi jo gok ér vény re jut ta tá sá ra tö re ked tek… Schiemann ki -
vá lá sa és Ammende ha lá la után a négy ala pí tó kö zül a múlt év õszén a
har ma dik: Szüllõ Géza, szû kebb ha zá ja át csa to lá sá val a több sé gi nép fel -
sõ há zá nak tag ja és kor mány zó já nak bel sõ tit kos ta ná cso sa lett. El len ben a 
ne gye dik és egy ben az összes kong resszu sok el nö ke és a Bécs ben tar tott
kong resszu si iro da ve ze tõ je: Wilfan Jó zsef dr., a né met bi ro dal mi pos ta
ér te sí té se szerint: ismeretlen helyre távozott… Így tehát megfordíthatjuk
a kisebbségi kongresszusok címerpajzsát.”16
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9. ÖSSZEGZÉS

Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus meg íté lé se már ak tív idõ sza ká ban
is meg le he tõ sen dif fe ren ci á lat lan volt, s ez nem vál to zott a szer ve zet te -
vé keny sé gé nek meg szû né se után, a má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ év ti ze -
dek ben sem. Vol tak, akik csak a né met (eset leg ma gyar) kor mány gát lás
nél kül fel hasz nált esz kö zét lát ták ben ne, mely te vé keny sé gé vel akár mi -
lyen kis mér ték ben is, de hoz zá já rult az elsõ vi lág há bo rút kö ve tõ en ki ala -
kí tott „eu ró pai rend” vég ze tes fel bo ru lá sá hoz. Ezek az ér vek alap ve tõ en
két bûnt rót tak fel a szer ve zet be tö mö rült po li ti ku sok nak: egy részt azt,
hogy ak ci ó ik kal gyen gí tet ték a Nép szö vet sé get, más részt pe dig azt, hogy
kö ve te lé se ik kel, nem zet kö zi fel lé pé se ik kel még job ban el mér ge sí tet ték a
több sé gi né pek és a ki sebb sé gek amúgy sem fe szült ség men tes vi szo nyát.
Mind ezt pe dig ab ból a tu da to san fel vál lalt cél ból, hogy a vi lág há bo rú ban
vesz tes két ál lam te rü le ti re ví zi ós tö rek vé se i nek meg va ló sí tá sá hoz a ma -
guk ré szé rõl is hoz zá já rul ja nak.

A má sik cso port ez zel hom lo ke gye nest el len té tes ál lás pon tot fo gal ma -
zott meg, s a Kong resszus ban egy olyan kí sér le tet vélt fel fe dez ni, mely
va ló já ban a bé ke szer zõ dé sek ál tal oko zott károk mi ni ma li zá lá sá ra tö re -
ke dett. E sze rint a szer ve zet egy lé nye gé ben sta bi li zá ló sze re pet maga elé
cé lul ki tû zõ, a ki sebb sé gek köz ti szo li da ri tást meg te rem te ni kí vá nó, alul -
ról jövõ kez de mé nye zés volt, mely, még ha a har min cas évek má so dik
fe lé ben sze re pet is kap tak ben ne olyan ki sebb sé gi po li ti ku sok, akik ro -
kon szen vez tek a nem ze ti szo ci a liz mus sal, füg get len sé gé nek jó ré szét lé -
nye gé ben mind vé gig meg õriz te. A két meg kö ze lí tés ben az a kö zös, hogy
a va ló ság egy-egy sze le tét ki ra gad va, egyet len né zõ pont ból fo gal maz
meg ka te go ri kus ki je len té se ket a szer ve zet re vo nat ko zó an, anél kül, hogy
an nak te vé keny sé gét, a ben ne sze re pet vál la ló po li ti ku sok moz ga tó ru gó -
it, in ter ak ci ó it ala po san meg vizs gál ná. Az igaz ság ugyan is a két som más
íté let kö zött van.
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A szer ve zet meg ala pí tá sá ra irá nyu ló kez de mé nye zés a né met ki sebb -
sé gek azon cso port já tól ér ke zett, mely nek min den lo gi kus szá mí tás sze -
rint esé lye sem le he tett arra, hogy a jö võ ben bár mi kor is Né met or szág te -
rü le ti ál lo má nyá hoz csat la koz has son. Emel lett úgy tûnt, hogy a kul tu rá lis 
au to nó mia for má já ban meg is ta lál ta a ki sebb sé gi prob le ma ti ka meg ol dá -
sá nak egyik re cept jét, s azt a gya kor lat ba is si ke rült át ül tet nie. Ammende
az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek meg ala pí tá sa és mû köd -
te té se so rán szer zett ta pasz ta la ta i ra, új ság író ként ki épí tett kap cso la ti há -
ló já ra, va la mint a nem zet kö zi szer ve ze tek te vé keny sé gé rõl fel hal mo zott
is me re te i re épít ve dön tött az elsõ kon fe ren cia össze hí vá sa mel lett, amely -
ben kez det tõl fog va ben ne rej lett egy ál lan dó szer ve zet meg ala pí tá sá nak
le he tõ sé ge is. Fel fe dez te ugyan is, hogy a nem zet kö zi po li ti kai élet ben
van egy olyan rés, mely be egy jól szer ve zett or ga ni zá ció be nyo mul hat.
Mû kö dött ugyan né hány ál la mok fe let ti, nem túl nagy be fo lyás sal ren del -
ke zõ szak mai és/vagy po li ti kai szer ve zet, mely te vé keny sé gé ben fi gyel -
met szen telt a ki sebb sé gi kér dés nek, de ezek pro fil já nak csak kis ré szét
tet te ki e prob le ma ti ka. Lé nye gé ben te hát nem volt olyan szer ve zet,
amely tö rek vé se i nek fó ku szá ba a ki sebb ség vé de lem ügyé nek meg nyug ta -
tó ren de zé sét ál lí tot ta vol na. Az észt or szá gi ala pí tó kez de mé nye zé sé hez a
Nép szö vet ség lét re jöt te s ki sebb ség vé del mi ga ran cia vál la lá sa szol gál tat ta a 
po li ti kai hát te ret.

A Kong resszus ugyan va ló ban alul ról jövõ kez de mé nye zés nek te kint -
he tõ, de tény le ge sen soha, egyet len má sod perc re sem volt ál la mi be fo lyá -
so lás tól füg get len, már csak a mû kö dé si fel té te lek meg te rem té sé hez
szük sé ges anya gi hát tér és a ki sebb sé gek ál lan dó fi nan ci á lis ne héz sé gei
kö zött fe szü lõ el len tét mi att sem. Az azon ban nem volt igaz, hogy a szer -
ve zet meg ala pí tá sa mö gött va ló já ban a né met kül ügy mi nisz té ri um állt
vol na. A Wilhelmstrasse ugyan is nem csak hogy nem tá mo gat ta, de ki fe -
je zet ten el le nez te az öt le tet, mi vel nem bí zott a ki sebb sé gi ve ze tõk mér -
ték tar tá sá ban, s at tól tar tott, hogy a fel te he tõ en csak ne he zen kont rol lál -
ha tó fel lé pés ve szé lyez tet he ti Né met or szág kül po li ti kai tö rek vé se it. Az
el uta sí tás – jó részt anya gi jel le gû – kö vet kez mé nye it azon ban át hi dal ta a
ma gyar mi nisz ter el nök tit kos tá mo ga tá sa, ami re Ammende elsõ pil la nat -
tól kezd ve biz to san tá masz kod ha tott, még az Auswärtiges Amt el le né ben
is. Beth len ugyan is ko moly fan tá zi át lá tott a kez de mé nye zés ben, s úgy
gon dol ta, hogy egy szi lárd szer ve ze ti ke re tek kel ren del ke zõ, rend sze re sen
ülé se zõ, le he tõ ség sze rint sa ját la pot ki adó szer ve zet jól fel hasz nál ha tó
lesz a ma gyar kül po li ti ka egyik mellékszínpadaként.
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Bár Ammende éle te vé gé ig kap cso lat ban állt mind a ma gyar kül ügy mi -
nisz té ri um mal, mind a mi nisz ter el nök ség gel, és – fõ leg a Beth len-érában
– fo lya ma to san egyez te tett a ma gas ran gú ál la mi hi va tal no kok kal, si ke -
rült el ke rül nie, hogy a pro pa gan da ori en tált ma gyar at ti tûd fe lül ke re ked -
jék a Kong resszus mun ká já ban. Eb ben szö vet sé ge sei vol tak a né met, zsi -
dó és szláv ki sebb sé gi kép vi se lõk is, akik kü lön bö zõ okok ból a szer ve zet
fel ada ta it te kint ve az óva tos ság ra he lyez ték a hang súlyt. Az igaz ság hoz
per sze hoz zá tar to zik, hogy ma guk a ma gyar kor mány za ti el vá rá sok is
meg le he tõ sen vissza fo got tak vol tak 1929-ig, s csak a nép szö vet sé gi re form 
lát vá nyos ku dar ca után vál tot tak át a ke mé nyebb fel lé pés kö ve te lé sé re.

A „kong resszu si kö zös ség” éle té ben 1927–28 for du ló pon tot je len tett,
még ha a kül sõ szem lé lõ szá má ra ez nem is volt azon nal nyil ván va ló. A
né met kül ügy mi nisz té ri um ban ugyan is ek kor ke re ke dett felül az az ál lás -
pont, hogy min dent egy be vet ve a szer ve zet jól fel hasz nál ha tó a né met
kül po li ti kai ér de kek tá mo ga tá sá ra, s ezért a mi nisz té ri um ma gá ra vál lal ta
az anya gi hát tér biz to sí tá sát. Cse ré be vi szont a né met ve ze tõk tõl meg kö -
ve tel te a fo lya ma tos és elõ ze tes egyez te tést. Ez per sze nem je len tet te
azt, hogy et tõl kezd ve azon nal min den úgy tör tént vol na, ahogy a
Wilhelmstrasse akar ta. A szer ve zet nek ugyan is volt némi ön moz gá sa,
ami egy részt Ammende sze mé lyi sé gé ben gyö ke re zett, más részt ab ban,
hogy a min den ko ri lé pé sek kü lön bö zõ ér de kek ere dõ je ként tör tén tek, te -
hát a fõ tit kár nak az alap ve tõ kér dé sek ben egyez tet nie kel lett a kü lön bö zõ
nem ze ti cso por tok ve ze tõ i vel is.

Ammende moz gás te re né mi leg be szû kült azu tán, hogy az Eu ró pai Né -
met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek élé re 1931-ben Werner Hasselblatt ke -
rült, aki egyéb ként jó ba rát ja volt. Et tõl kezd ve a kül ügy mi nisz té ri um a
szö vet sé gen ke resz tül job ban szem mel tar tot ta a fõ tit kárt, akit nem tar tott
tel je sen meg bíz ha tó nak. Min den kép pen el akar ta ke rül ni ugyan is, hogy
az 1927-es és 1928-as évek ben tör tén tek hez ha son ló an, anél kül kezd jen
ak ci ók ba, hogy azo kat elõ ze te sen egyez tet te vol na Ber lin nel. A har min -
cas évek ben azu tán egy re nyil ván va lób bá vált a szer ve zet ben ér vé nye -
sü lõ né met fö lény s az, hogy a né met ve ze tõk már szo ro san együtt mû -
köd tek az Auswärtiges Amttal. En nek csak egyik – bár két ség kí vül a
leg egyér tel mûbb – meg nyil vá nu lá sa volt az a bot rány, ami kor 1933-ban
nem vol tak haj lan dók ki áll ni a né met or szá gi zsi dók jog fosz tá sá val szem -
ben. Emel lett Ammende sze rep vál la lá sa a Szov jet unió el le ni pro pa gan -
da há bo rú ban, a nép kö zös sé gi esz me elõ re tö ré se és pro pa gá lá sa, va la mint 
az olyan de mok ra ti kus po li ti ku sok, mint Schiemann és Eduard Pant tá vo -
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zá sa is meg kér dõ je lez he tet len né tet ték azt a tényt, hogy a Kong resszus
fö löt ti tel jes be fo lyás meg szer zé sé re a nem ze ti szo ci a lis ta Németország is
igényt tart.

A szer ve zet tör té ne tét vizs gál va elsõ pil lan tás ra ta lán le egy sze rû sí tés -
nek tûn het „ma gyar rész vé tel rõl” be szél ni, hi szen a Kong resszus irány -
vo na lá nak for má lá sá ban több ma gyar aktor is ko moly sze re pet ját szott: a
ma gyar kül ügy mi nisz té ri um, a mi nisz ter el nök ség és ma guk a ki sebb sé gi
po li ti ku sok. Az a tény azon ban, hogy – el te kint ve né hány, min dent egy -
be vet ve je len ték te len össze zör dü lés tõl – a ma gyar sze rep lõk min den kor
lé nye gé ben egy sé ges ál lás pon tot kép vi sel tek, le gi ti mál ja az össze té tel
hasz ná la tát. A szo ros együtt mû kö dés alap ja az érin tet tek stra té gi ai cél ja i -
nak egye zé sé ben ke re sen dõ, hiszen mind egyi kük leg fon to sabb tö rek vé se 
a te rü le ti re ví zió elõ fel té te le i nek meg te rem té se volt. En nek meg fe le lõ en
Ammende kez de mé nye zé sé ben el sõ sor ban olyan pro pa gan da esz közt lát -
tak, amely le he tõ sé get kí nált arra, hogy a nem zet kö zi köz vé le mény elõtt
fo lya ma to san na pi ren den tart sák a bé ke szer zõ dé sek igaz ság ta lan sá gá nak
kér dé sét – re mél he tõ leg meg könnyít ve ez zel a maj da ni re ví zió nem zet -
kö zi el fo gad ta tá sát. Emel lett ter mé sze te sen az is kí vá na tos volt szá muk -
ra, amit egyéb ként a szer ve zet össze hí vá sa kor Ammende el sõ ren dû cél -
ként fo gal ma zott meg, hogy a Kong resszus te gyen meg min dent a
nép szö vet sé gi ki sebb ség vé de lem ha té kony sá gá nak nö ve lé sé re. Már csak
azért is, mi vel vár ha tó volt, hogy a te rü le ti re ví zió fel tét ele i nek meg te -
rem té sé ig a ma gyar ki sebb sé gek tár sa dal mi, gaz da sá gi és kul tu rá lis po zí -
ci ó it a szom széd ál la mok igye kez nek majd mi nél in kább össze zsu go rí ta -
ni. Har ma dik fon tos cél ki tû zés ük pe dig az volt, hogy a szer ve ze ten be lü li
együtt mû kö dés re épít ve az utód ál lam ok ve ze tõ né met ki sebb sé gi po li ti -
ku sa it közös platformra hozzák a magyar pártokkal.

A ma gyar kor mány zat ré szé rõl a mi nisz ter el nök ség és a kül ügy mi -
nisz té ri um volt il le té kes a szer ve zet ügye it il le tõ en. A Kong resszus sal, il -
let ve a fõ tit kár ral való kap cso lat tar tás szem pont já ból nem el ha nya gol ha -
tó elõny ként je lent ke zett, hogy mind két hi va tal ban az il le té kes ve ze tõk
te rén meg le he tõ sen nagy volt a sze mé lyi ál lan dó ság a kor szak ban. A mi -
nisz ter el nök ség ré szé rõl mind vé gig Pataky Ti bor, a ma gyar or szá gi és ha -
tá ron túli ma gyar ki sebb sé gek kel fog lal ko zó ügy osz tály ve ze tõ je ke zé -
ben fu tot tak össze a szá lak, a kül ügy mi nisz té ri um ban pe dig egé szen 1933 
vé gé ig Khuen-Héderváry Sán dor, a mi nisz ter ál lan dó he lyet te se volt
Ammende leg fon to sabb kap cso la ta. Ká nya Kál mán ki ne ve zé se után a fõ -
tit kár köz vet len mi nisz té ri u mi össze köt te té sei ala cso nyabb szint re ke rül -
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tek, mi vel Ká nya a Kong resszus ár-ér ték ará nyá ra hi vat koz va nem tar tot -
ta különösebben fontosnak a szervezet tevékenységét. A két hivatal
között e tárgyban meglehetõsen jó volt az információáramlás a teljes
vizsgált idõszakban.

Bár Bu da pest min den kor szi go rú an a hát tér ben ma radt, és a fõ tit kár ral
ápolt kap cso la tát tit kos nak mi nõ sí tet te, az ál la mi szer vek a ma gyar rész -
vé telt te kint ve köz pon ti sze re pet ját szot tak. Ez nem csak an nak tud ha tó
be, hogy a ma gyar cso port ra esõ tag dí jat õk fi zet ték be, ha nem an nak is,
hogy – leg alább is Ká nya mi nisz ter sé gé ig – nem mond tak le ar ról, hogy a
szer ve zet ve ze tõ jé vel töb bé-ke vés bé fo lya ma to san és köz vet le nül egyez -
tes se nek. Bár a ma gyar ki sebb sé gi kül döt tek ki je lö lé sét Bu da pest vég -
ered mény ben a ma gyar pár tok ra bíz ta, s a már egy szer meg je lent sze mé -
lyek el len ké sõbb sem emelt ki fo gást, fenn tar tot ta ma gá nak a jo got, hogy a 
Kong resszus ra ki uta zó ma gya rok kö rét fi gye lem mel kí sér je. Emel lett a
szer ve zet ben fon to sabb sze re pet ját szó po li ti ku sok kal mind a kül ügy mi -
nisz té ri um, mind a mi nisz ter el nök ség tar tot ta a kap cso la tot, s azok idõ rõl
idõ re be szá mol tak kül föl di tapasztalataikról.

A ma gyar kül döt tek még a tör té nel mi Ma gyar or szá gon szo ci a li zá ló -
dott, túl nyo mó rész ben fel sõ fo kú (több nyi re jo gász) vég zett sé get szer -
zett, ne me si szár ma zá sú sze mé lyek vol tak, akik ko moly sze re pet töl töt tek 
be a ma gyar pár tok ban vagy azok hold ud va rá ban, s akik kö zül leg töb ben
a par la men ti vá lasz tá sok so rán leg alább egy szer man dá tum hoz is ju tot -
tak. Több sé gük a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja ma gyar ta go za ta i nak tag -
ja ként párt juk „kül po li ti ku sa” volt, s leg töb ben ter mé sze te sen köz vet len
saj tó kap cso la tok kal is ren del kez tek. A cso port ve zér egyé ni sé ge Szüllõ
Géza, Jakabffy Elem ér és Deák Leó volt. A szer ve zet ben részt vevõ nem -
ze ti cso por tok kö zül a ma gyar volt az egyet len, mely nek rep re zen tán sai
min den éves kon fe ren ci án hi ány ta la nul meg je len tek. Igaz ugyan, hogy a
ju go szlá vi a i ak 1930-ban és 1931-ben csak kés ve ér kez tek meg Genf be,
de mind a két szer ki utaz tak Svájc ba. Ami pe dig a kon fe ren ci ai fel szó la lá -
sok szá má ban meg nyil vá nu ló ak ti vi tást il le ti, a né met és zsi dó cso port
mel lett messze a ma gyar volt a legaktívabb.

A szer ve zet te vé keny sé gé be ma gyar rész rõl leg ko mo lyab ban Szüllõ
és Jakabffy kap cso ló dott be. A cseh szlo vá ki ai po li ti kus for má lis po zí ci ó -
ja is erõs volt, lé vén min den ko ri al el nök. Jakabffy csak in for má lis úton
töl tött be, el sõ sor ban komp ro misszum ke re sõ sze mé lyi sé gé nek és te het -
sé gé nek kö szön he tõ en, a ma gyar cso port kö rén né mi leg túl mu ta tó sze re -
pet. Bár a két, egy más tól meg le he tõ sen kü lön bö zõ ha bi tu sú po li ti kus vi -
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szo nya fõ leg az elsõ évek ben nem volt tel je sen fel hõt len, a nyil vá nos ság
elõtt min den kor egy sé ge sen lép tek fel. „El len té tük” alap ja az volt, hogy
Szüllõ kez det tõl fog va csu pán pro pa gan da esz közt lá tott a szer ve zet ben, s
en nek meg fe le lõ en mi nél elõbb pel len gér re kí ván ta ál lí ta ni mind a bé ke -
kö tõ ket, mind az utód ál lam ok ki sebb ség po li ti ká ját, le he tõ leg mi nél je len -
tõ sebb nem zet kö zi saj tó vissz han got ki vált va. Eh hez rá adás ként hoz zá já -
rult konf lik tus ke re sõ sze mé lyi sé ge, ami mi att a más nem ze ti sé gû ve ze tõk 
kö ré ben nem ör ven dett osz tat lan nép sze rû ség nek. Jakabffy ez zel szem -
ben, bár a vég célt te kint ve tö ké le te sen egyet ér tett Szüllõvel, nem tar tot ta
cél ra ve ze tõ nek an nak stí lu sát, ar ról nem is be szél ve, hogy sok kal na -
gyobb je len tõ sé get tu laj do ní tott a szer ve zet hi va ta los tö rek vé se i nek, ame -
lyek a nép szö vet sé gi garanciaeljárás tö ké le te sí té sé re irá nyul tak. 1929-tõl
kezd ve azon ban már nem iga zán mu tat ha tó ki lé nye ges kü lönb ség ket te -
jük ak ti vi tá sa kö zött, mi vel et tõl kezd ve az er dé lyi po li ti kus is ra di ká li -
sabb hang vé tel re vál tott. Egy sé ges fel lé pé sük 1937-ig tar tott, ami kor is
Ammende ha lá la után, a nem ze ti szo ci a lis ta re zsim mel szim pa ti zá ló né -
met kül döt tek elõ re tö ré sén fel há bo ro dott Jakabffy vissza vo nult a szer ve -
zet tõl, s át ad ta he lyét Jó si ka Já nos nak, míg Szüllõ a Szu dé ta né met Párt
cseh szlo vá ki ai fe szí tõ ere jé nek nö ve ke dé sé ben re mény ked ve to vább ra is
a Kongresszus alelnöke maradt.

A né met és a ma gyar ki sebb sé gek a Kong resszu son ugyan együtt mû -
köd tek egy más sal, de az or szá go kon be lü li párt kö zi egyez te té se ket a kö zös
rész vé tel – el te kint ve két ham vá ba holt, 1928-as kí sér let tõl – lé nye gé ben
nem se gí tet te elõ. A vi szo nyok ban lé nye gé ben le ké pe zõ dött a né met–ma -
gyar dip lo má ci ai tár gya lá sok két vi tás kér dé se: a né met és a ma gyar ki sebb -
sé gek nek az utód ál lam okon be lü li együtt mû kö dé sé nek gon do la ta szem be ál -
lít va a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség jo ga i nak prob lé má já val. A két
ol dal egy más sal hom lo ke gye nest el len té tes ál lás pont ja lé nye gé ben már a
hú szas évek ben ki kris tá lyo so dott, s alap ve tõ en a har min cas évek ben sem
vál to zott. A ma gyar dip lo má cia azt sze ret te vol na el ér ni, hogy Né met or -
szág szo rít sa rá az utód ál lam ok né met ki sebb sé ge it a ma gya rok kal való
együtt mû kö dés re, míg a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség ügyét va ló já ban 
bel ügy nek tar tot ta. A né met kül ügy mi nisz té ri um ez zel szem ben kez det -
tõl fog va el zár kó zott at tól, hogy bár mi fé le nyo mást gya ko rol jon a né met
ki sebb sé gek re, ezért az zal ér velt, hogy Né met or szág csak kul tu rá lis té ren
tá mo gat ja a ki sebb sé ge ket, po li ti kai be fo lyá sa azon ban nincs a kö zös sé -
gek bel sõ éle té re. A tár gya lá so kon ezért in kább a ma gyar or szá gi né me tek
kul tu rá lis és ok ta tá si hely ze té nek kér dé sét igye ke zett elõ tér be he lyez ni.
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Nem csak azért, mert az va ló ban ko moly kí ván ni va lót ha gyott maga után,
ha nem azért is, mert ez is tár gya lá si stra té gi á já nak ré sze volt.

1933 után azon ban – amel lett, hogy a kon zer va tív ma gyar kép vi se lõk
egy ál ta lán nem szim pa ti zál tak a nem ze ti szo ci a lis ta ide o ló gi á val, va la -
mint a né met ki sebb sé gek töb bek kö zött ez zel össze füg gõ fo ko zó dó ra di -
ka li zá ló dá sá val – a ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té nek kér dé se is vi -
hart ka vart, meg kér dõ je lez ve ez zel a szer ve zet ben való to váb bi ma gyar
rész vé telt is. 1936-ban a ber li ni irá nyí tás alatt álló ENNSZ el ér ke zett nek
lát ta az idõt arra, hogy a ma gyar kor mány ál tal tá mo ga tott és fel ügyelt hi -
va ta los né met ve ze tés el len zé két jut tas sa kong resszu si man dá tum hoz. A
vita a szer ve zet tör té ne té nek hát ra lé võ két évé ben már nem ju tott nyug vó -
pont ra, s csak úgy si ke rült el ke rül ni a rob ba nást, hogy sem a ma gyar kor -
mány ál tal tá mo ga tott, sem a ber li ni né met szer ve zet ál tal elõny ben ré sze -
sí tett ve ze tõk nem je len tek meg töb bé tel jes jogú kül dött ként az éves
kon fe ren ci á kon. A vita azon ban oda ve ze tett, hogy Jakabffy vissza vo nult
a szer ve zet tõl, s a kér lel he tet le nül negativista beállítódású, a cseh szlo vák
ál lam meg gyen gí té sét el sõ ren dû cél nak tar tó, a né met kép vi se lõ ket egyéb -
ként mé lyen le né zõ Szüllõ is csak azért volt haj lan dó az utol só két kon fe -
ren ci án részt ven ni, mi vel Né met or szág kül po li ti kai ak ti vi tá sá val a
nem zet kö zi po li ti kai ese mé nyek egy re in kább meg kér dõ je lez ték Cseh -
szlo vá kia te rü le ti ál lo má nyát, s az eset le ges te rü le ti re ví zió le he tõ sé ge
im már kéz zel fog ha tó kö zel ség be ke rült.

Min dent egy be vet ve te hát, a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um és a mi nisz -
ter el nök ség a Kong resszust a ma gyar kül po li ti ka egyik mel lék szá lá nak
te kin tet te, ahol a nem zet kö zi ki sebb sé gi szo li da ri tás esz mé je mögé búj va
ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku so kat ál lít ha tott csa ta sor ba. Bár anya gi lag
rend sze re sen tá mo gat ta a szer ve ze tet, so ha sem si ke rült tel jes el len õr zést
sze rez nie fe let te. En nek több oka volt. Egy részt Ammende egy szer re
min dig több va sat is tûz ben tar tó stra té gi á ja, más részt az a tény, hogy a
Kong resszus ban vé gül is kez det tõl fog va a né met be fo lyás volt a meg ha -
tá ro zó. Igaz ugyan, hogy a né met kül ügy mi nisz té ri um köz vet le nül csak
ké sõbb kap cso ló dott be a szer ve zet anya gi tá mo ga tá sá ba, de at tól kezd ve
a be ér ke zõ össze gek je len tõs ré sze tõle szár ma zott. Ar ról nem is be szél -
ve, hogy Ammende ugyan egy nem zet kö zi szer ve zet fõ tit ká ra volt, de õ is 
úgy te kin tett a Kong resszus ra, mint amely nek – a töb bi ki sebb ség mel lett
– ki emel ten kell hoz zá já rul nia a né met ki sebb sé gek boldogulásához.

A Kong resszus sal kap cso la tos ma gyar el vá rá so kat te kint ve össze fog -
la ló an el mond ha tó, hogy az csak rész ben s a re mélt nél nyil ván va ló an ki -
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sebb mér ték ben vál tot ta be a hoz zá fû zött kez de ti re mé nye ket. Le he tõ vé
tet te, hogy a há rom utód ál lam ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku sai rend sze re -
sen ta lál koz za nak, rá adá sul kül föld ön, s két ség kí vül hoz zá já rult ah hoz is, 
hogy a nem zet kö zi nyil vá nos ság ér te sül jön a leg kü lön bö zõbb ki sebb sé gi
pa na szok ról. A Nép szö vet ség garanciaeljárásának va ló di re form ját vi -
szont nem si ke rült ki kény sze rí te nie, mint ahogy azt sem, hogy a nem zet -
kö zi po li ti kai po ron don egyen ran gú, a nem ze ti ki sebb sé gek ér dek vé del -
mé re hi va tott fél ként is mer jék el. Emel lett az a bu da pes ti el vá rás sem
tel je sült, hogy a Nem ze ti sé gi Kong resszus egy faj ta ka ta li zá tor ként se gít -
se a né met és a ma gyar ki sebb sé gek re ví zió ori en tált együtt mû kö dé sé nek
meg te rem té sét. A Kong resszus azon ban más fél év ti ze des tör té ne te so rán
– egye dü li nem zet kö zi szer ve zet ként – két ség kí vül ki ele mez te a ki sebb sé -
gi prob le ma ti ka összes ak ko ri ban fon tos, s je len tõs rész ben ma is ak tu á lis
as pek tu sát. A nem ze ti ki sebb sé gek el vá rá sa i nak jogi szû rõn át fut ta tott ka -
ta lo gi zá lá sa és az egyes kér dés cso por tok rész le tes, ko ra be li ta pasz ta la to kon 
nyug vó fel dol go zá sa pe dig min den kép pen ko moly ho za dék nak te kint he tõ.
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FÜGGELÉK I. A KONGRESSZUSON MAGUKAT KÜLDÖTTEKKEL
KÉPVISELÕ KISEBBSÉGEK (1925–38)

Rész vé tel

né met ki sebb sé gek

Bel gi um 34, 35

Cseh szlo vá kia 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Dá nia 25, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 38

Észt or szág 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38

Ju go szlá via 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37

Len gyel or szág 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38

Lett or szág 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38

Lit vá nia 26, 32

Ma gyar or szág 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38

Olasz or szág 25, 26, 28, 37

Ro má nia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38

zsi dó ki sebb sé gek

Bul gá ria 26, 27, 29, 30, 32

Cseh szlo vá kia 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32

Észt or szág 27

Len gyel or szág 25, 26, 27, 29, 31, 32

Lett or szág 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

Lit vá nia 25, 26, 27, 28, 30

Ro má nia 27, 28, 29, 31

len gyel ki sebb sé gek

Cseh szlo vá kia 25, 26, 27

Lett or szág 25, 26, 27

Lit vá nia 25, 26, 27
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Rész vé tel

Né met or szág 25, 26, 27

Ro má nia 26

orosz ki sebb sé gek

Észt or szág 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Len gyel or szág 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Lett or szág 32, 33

Ro má nia 29, 30, 31, 35, 36, 37

ma gyar ki sebb sé gek

Cseh szlo vá kia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38

Ju go szlá via 25, 26, 27, 28, 29, 30**, 31**, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38

Ro má nia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38

bol gár ki sebb sé gek

Ju go szlá via 29, 30, 33, 34

Ro má nia 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37

lit ván ki sebb sé gek

Len gyel or szág 25, 26*, 29, 30, 31, 33, 35

Né met or szág 30, 31, 34

szlo vén ki sebb sé gek

Auszt ria 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Olasz or szág 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38

uk rán ki sebb sé gek

Len gyel or szág 25, 26*, 27*, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38

Ro má nia 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38

baszk ki sebb ség

Spa nyol or szág 30, 31, 32, 34

cseh ki sebb ség

Auszt ria 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
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Rész vé tel

dán ki sebb ség

Né met or szág 25, 26, 27

fe hér orosz ki sebb ség

Len gyel or szág 25, 26*, 27*, 28, 31, 33

gall ki sebb ség

Spa nyol or szág 33**

gö rög ki sebb ség

Olasz or szág 31

hor vát ki sebb ség

Auszt ria 26, 27, 29, 30, 32, 35,

ka ta lán ki sebb ség

Spa nyol or szág 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

ru szin ki sebb ség

Cseh szlo vá kia 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 

svéd ki sebb ség

Észt or szág 30, 37, 38

szorb ki sebb ség

Né met or szág 25, 26, 27

*meg fi gye lõ ként vett részt

**kés ve ér ke zett
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FÜGGELÉK II. A NEMZETISÉGI KONGRESSZUSON RÉSZT VEVÕ
MAGYAR KÜLDÖTTEK ELÕADÁSAI ÉS HOZZÁSZÓLÁSAI

For rás 1936-ig min den eset ben: Sitzungsbericht des Kongresses der organisierten 
nationalen Gruppen in den Staaten Europas. Wilhelm Braumüller Verlag, Wien–
Leipzig.
1937–38-ban: Ma gyar Ki sebb ség.

1925. ok tó ber 15–16.

1. Szüllõ Géza üd vöz lõ be szé de. 15–17.
2. Ba logh Arthur: Nationale Toleranz als internationales Rechtsprinzip. (Nem ze -
ti sé gi to le ran cia mint nem zet kö zi jog elv) 29–31.
3. Flachbarth Ernõ: Die Bedeutung des Selbstverwaltungsprinzip für die Erreichung
des nationalen Friedens. (Az ön ren del ke zé si elv je len tõ sé ge a nem ze ti béke el éré sé -
ben) 56.

1926. au gusz tus 25–27.

1. Szüllõ Géza üd vöz lõ be szé de. 28–30.
2. Jakabffy Elem ér: Sicherung des Rechts auf Staatsbürgerschaft. (Az ál lam pol -
gár ság hoz való jog biz to sí tá sa) 97–105.
3. Deák Leó: Gleichberechtigung im Wahlrecht und seiner Ausübung. (Egyen jo -
gú ság a vá lasz tó jog ban és an nak gya kor lá sá ban) 110–114.
4. Flachbarth Ernõ: Organisationsfragen. (Szer ve ze ti kér dé sek) 140–143.

1927. au gusz tus 22–24.

1. Szüllõ Géza üd vöz lõ be szé de. 21–23.
2. Ba logh Arthur: Staatssouveränität und Minderheitenrechte. (Ál la mi szu ve re ni -
tás és ki sebb sé gi jo gok) 41–46.
3. Flachbarth Ernõ: Organisationsfragen (Szer ve ze ti kér dé sek) 133–139.
4. Jakabffy dek la rá ci ó ja a ma gyar cso port ne vé ben. 128.
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1928. au gusz tus 29–31.

1. Szüllõ Géza: Die Lage der Nationalitäten und der Völkerbund. (A nem ze ti sé -
gek hely ze te és a Nép szö vet ség). 23–25.
2. Ba logh Arthur: A fen ti cím. 46–54.
3. Jakabffy Elem ér: Die kulturelle Arbeit der Nationalitäten und ihre kulturellen
Beziehungen zu den Stammvölkern respektive der Gesamtheit ihrer Nationen. (A 
nem ze ti sé gek kul tu rá lis mun ká ja és az anya nem zet hez, il let ve a nem zet egé szé -
hez fû zõ dõ kul tu rá lis kap cso la ta) 93–95.
4. Flachbarth Ernõ: A fen ti cím. 98–102.
5. Flachbarth Ernõ: Organisationsfragen. (Szer ve ze ti kér dé sek) 154–156.

1929. au gusz tus 26–28.

1. Szüllõ Géza: Völkerbund und Nationalitäten. (Nép szö vet ség és nem ze ti sé gek)
42–45.
2. Deák Leó: A fen ti cím. 53–61.
3. Jakabffy Elem ér: A fen ti cím. 87–88.
4. Su lyok Ist ván: Die Aufgaben der Minoritätenpresse. (A ki sebb sé gi saj tó fel -
ada tai) 96–105.

1930. szep tem ber 3–6.

1. Szüllõ Géza: Die europäischen Einigungsbestrebungen und die Stellungnahme 
der Nationalitäten. (Az eu ró pai egy ség tö rek vé sek és a ki sebb sé gek ál lás fog la lá -
sa) 55–58.
2. Ugron Ist ván: A fen ti cím. 58–67.
3. Jaross An dor: A fen ti cím. 78–83.

1931. au gusz tus 29–31.

1. Szüllõ Géza: Die Lage der europäischen Nationalitäten. (Az eu ró pai nem ze ti -
sé gek hely ze te) 23–26.
2. Es ter házy: Die Erfahrungen mit der estländischen Kulturautonomie für die
Minderheiten in den sechs Jahren seit Bestehen des Gesetzes. (A ki sebb sé gek
szá má ra nyúj tott kul tu rá lis au to nó mia ta pasz ta la tai a tör vény fenn ál lá sá nak hat
éve alatt) 89–92.
3. Deák Leó: Abrüstung, Sicherheit und die Ungelöstheit der Nationalitätenfrage. 
(Le sze re lés, biz ton ság és a nem ze ti sé gi kér dés meg ol dat lan vol ta) 105–109.

297



1932. jú ni us 29. – jú li us 1.

1. Szüllõ Géza: Eröffnungsrede. (Meg nyi tó be széd) 18–20.
2. Jakabffy Elem ér: Allgemeine Gültigkeit der Grundsätze des Nationalitätenrechtes
im europäischen Raum. (A nem ze ti sé gi jog alap el ve i nek ál ta lá nos ér vé nyes sé ge az
eu ró pai tér ség ben) 53–56.
3. Es ter házy Já nos: Ergebnisse der Völkerbundtätigkeit auf dem Gebiete der
Minderheitenbeschwerden. (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) 125–127.
4. Ba logh Arthur: A fen ti cím. 136–139.
5. Jaross An dor: A fen ti cím. 141.

1933. szep tem ber 16–19.

1. Ba logh Arthur: Die Tätigkeit des Völkerbundes im vergangenen Jahr (A Nép -
szö vet ség te vé keny sé ge az el múlt év ben) 42–47.
2. Szüllõ Géza: A fen ti cím. 51–54.
3. Jakabffy Elem ér: A fen ti cím. 55–56.
4. Szüllõ Géza: A fen ti cím. 56.

1934. szep tem ber 4–6.

1. Szüllõ Géza: Zehn Jahre Zusammenarbeit der europäischen Nationalitäten.
(Az eu ró pai nem ze ti sé gek tíz éves együtt mû kö dé se) 27–29.
2. Deák Leó: Stellungnahme zum polnischen Antrag auf Abschluß einer universellen 
Minderheitenschutzkonvention. (Ál lás fog la lás az uni ver zá lis ki sebb ség vé del mi kon -
ven ció meg kö té sé re vo nat ko zó len gyel ja vas lat hoz) 55–57.
3. Jakabffy Elem ér. Die zwischenstaatlichen Beziehungen und die Nationa-
litätenrechte. (Ál lam kö zi kap cso la tok és nem ze ti sé gi jo gok) 72.
4. Jakabffy Elem ér: Organisationsfragen. (Szer ve ze ti kér dé sek) 90–92.

1935. szep tem ber 2–4.

1. Szüllõ Géza: Das Nationalitätenproblem und die gegenwärtige Lage. (A nem -
ze ti sé gi prob lé ma és a je len le gi hely zet) 25–28.
2. Strelitzky Dé nes: Die Nationalitäten im autoritären Staat. (Nem ze ti sé gek az
autoriter ál lam ban) 38–41.
3. Jakabffy Elem ér: Das Recht auf den freien Gebrauch der Ortsnamen. (A hely -
ség ne vek sza bad hasz ná la tá nak joga) 61–63.
4. Ba logh Arthúr: Die Rolle des Ständigen Internationalen Gerichtshofes. (Az Ál -
lan dó Nem zet kö zi Bí ró ság sze re pe) 83–87.
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1936. szep tem ber 16–17.

1. Szüllõ Géza: Gedechtnisfeier für den verstorbenen Generalsekretär Dr. Ewald
Ammende (Ün ne pé lyes meg em lé ke zés az el hunyt fõ tit kár ra, dr. Ewald Ammendére) 
5–7.
2. Deák Leó: Das Lebensrecht der Volksgruppen in den Staaten Europas (A nép -
cso port ok élet hez való joga Eu ró pa ál la ma i ban) 24–30.
3. Jakabffy Elem ér: Die Völkerbundreform und die Nationalitäten (A Nép szö vet -
ség re form ja és a nem ze ti sé gek) 56–61.

1937. jú li us 14–15.

Szüllõ Géza üd vöz lõ be szé de.
Jó si ka Já nos Ba logh ta nul má nyát ol vas sa fel: The activity of the League of
Nations with regard to the protection of the minorities.

1938. au gusz tus 25–26.

Szüllõ Géza: Die Ergebnisse von 20 Jahren Nationalitätenpolitik. (20 év nem ze ti -
ség po li ti ká já nak ered mé nyei)
Jó si ka Já nos: Die Gefährdung des Friedens durch die Mißachtung der Volkstums- 
rechte. (A béke ve szé lyez te té se a ki sebb sé gi jo gok fi gyel men kí vül ha gyá sa ál tal)
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FÜGGELÉK III. NÉHÁNY MAGYAR KISEBBSÉGI
KÉPVISELÕVEL KAPCSOLATOS MUTATÓ

A Kong resszu so kon részt vevõ ma gyar kül döt tek élet kor sze rint

Név Élet kor
1918-ban

Élet kor
1925-ben

Élet kor az
1. kong resszu son

Cseh szlo vá kia

Szüllõ 45 52 52

Aixinger 35 42 49

Flachbarth 22 29 29

Jaross 22 29 33

Es ter házy 17 24 30

Szvatkó 17 24 31

Ju go szlá via

Tör ley 33 40 41

Deák 30 37 37

Strelitzky 30 37 38

Palásthy ? ? ?

Ro má nia

Ugron 56 63 68

Ba logh 52 59 59

Ambrózy 40 47 50

Jakabffy 37 44 44

Jó si ka 30 37 49

Su lyok 27 34 37
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Par la men ti kép vi se lõk vagy sze ná to rok a ma gyar kül döt tek kö zül

Név Meg vá lasz tás éve

Cseh szlo vá kia

Szüllõ 25, 29, 35

Es ter házy 35

Jaross 35

Ju go szlá via

Strelitzky 27

Ro má nia

Jó si ka 26, 27, 28, 31, 32, 33, 37

Jakabffy 28, 31, 32, 37

Ba logh* 26, 28, 32, 33

Su lyok 32

*sze ná tor

A ma gyar kül döt tek rész vé te le a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak ma gyar ta go za -
ta i ban 

Név Funk ció

Cseh szlo vá kia

Szüllõ dísz el nök

Es ter házy el nök 31-tõl

Flachbarth ügy ve ze tõ al el nök 29-ig

Jaross ügy ve ze tõ al el nök 31-tõl

Ju go szlá via

Deák fõ tit kár

Strelitzky igaz ga tó sá gi vá laszt má nyi tag

Palásthy igaz ga tó sá gi vá laszt má nyi tag

Ro má nia

Ugron dísz el nök

Ba logh el nök

Su lyok fõ tit kár
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Név Funk ció

Jakabffy al el nök

Jó si ka al el nök

A Kong resszu so kon részt ve võ ma gyar kül döt tek vég zett sé ge

Név Vég zett ség

Cseh szlo vá kia

Aixinger jo gász

Flachbarth jo gász

Szüllõ jo gász

Jaross jogi ta nul má nya it nem fe je zi be,
gaz da sá gi aka dé mia

Szvatkó böl csész dok tor

Es ter házy ke res ke del mi aka dé mia

Ju go szlá via

Deák jo gász

Palásthy jo gász

Strelitzky jo gász

Tör ley ke res ke del mi aka dé mia

Ro má nia

Ba logh jo gász

Jakabffy jo gász

Su lyok jo gász

Ugron dip lo ma ta

Ambrózy gaz da sá gi aka dé mia, kon zul

Jó si ka gaz da sá gi aka dé mia
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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.
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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. 

304



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.
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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.

331



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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FÜGGELÉK V.

ÉLETRAJZOK1

Adatci, Mineitciro (1869–1934) Ja pán dip lo ma ta, jo gász. Jogi ta nul má nyok
után lé pett a ja pán kül ügy mi nisz té ri um szol gá la tá ba. 1906-tól a jogi, a pro to -
koll és sze mé lyi osz tá lyok ve ze tõ je. 1909–10-ben pá ri zsi ügy vi võ. 1912-tõl
me xi kói, majd 1917-tõl bel gi u mi kö vet. 1920-ban ál lo más he lye Brüsszel,
majd 1927-tõl pá ri zsi kö vet. 1931-tõl 1934-ig a Há gai Ál lan dó Bí ró ság tag ja,
eb bõl 1931 és 1933 kö zött a bí ró ság el nö ke.

Aguirre de Carcer, Manuel (1882–?) Spa nyol dip lo ma ta. Mi u tán 1928 ele jén
Erik Col ban tá vo zott a Nem ze tek Szö vet sé ge Tit kár sá gá nak ki sebb sé gi szek -
ció el nö ki poszt já ról, 16 hó na pon át õ ve zet te az osz tályt. A tény le ges ve ze tést
a ná lá nál jó val kép zet tebb és tá jé ko zot tabb, a poszt va ló di vá ro má nyo sá nak
te kin tett Pablo de Azcáraténak en ged te át. 1930-ban ki lé pett a Tit kár ság kö te -
lé ké bõl.

Aixinger Lász ló (1883–1944) Cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, új -
ság író, szer kesz tõ. 1930–32-ben az Or szá gos Ke resz tény szo ci a lis ta Párt fõ tit -
ká ra, majd 1936-ig párt igaz ga tó ja. A két nagy cseh szlo vá ki ai ma gyar párt
1936-os egye sü lé se után 1938-ig az Egye sült Ma gyar Párt párt igaz ga tó ja. A
po zso nyi Hír adó szer kesz tõ je (1920-tól), a Ma gyar Nép lap fõ szer kesz tõ je
1930 és 1943 kö zött.

Alth Waldemár (1879–?) 1901-ben vé gez te el a bé csi kon zu li aka dé mi át. 1918
elõtt dol go zott Moszk vá ban, Monasztiriben, Ba ri ban, majd a mi lá nói, ró mai,
szent pé ter vá ri és ber li ni kon zu lá tu so kon, il let ve fõ kon zu lá tu so kon. 1919 ok -
tó be ré tõl 1924. feb ru ár vé gé ig a ber li ni ma gyar fõ kon zu lá tus ve ze tõ je, majd a
kö vet ség hez be osz tott tiszt vi se lõ. 1925. máj. 7-tõl 1929. de cem ber ele jé ig a
bé csi kö vet sé gen tel je sí tett szol gá la tot. 1929. dec. 5-tõl belg rá di kö vet 1938.
jún. 30-ig.

Ambrózy An dor (1878–1932) Ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus. Az Or szá -
gos Ma gyar Párt al el nö ke 1922–24-ben, majd az el nö ki ta nács tag ja 1928-ig
(ké sõbb 1930–32-ben is). Emel lett egé szen ha lá lá ig a párt bán sá gi ta go za tá -
nak el nö ke.

Ambrózy La jos (1868–1945) 1894-ben lé pett a kö zös kül ügy mi nisz té ri um szol -
gá la tá ba. 1907-tõl a wa shing to ni nagy kö vet sé gen, majd 1910-tõl a ró mai
nagy kö vet sé gen dol go zott. 1919 õszé tõl a szer ve zõ dõ ma gyar kül ügy mi nisz -
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té ri um egyik meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge. Osz tály fõ nök, az el nö ki cso port ve -
ze tõ je. 1925. máj. 20-tól 1932. dec. 31-ig a bé csi kö vet ség ve ze tõ je. Ez után
nyug díj ba vo nult.

Ammende, Ewald (1892–1936) Bal ti né met új ság író, ki sebb sé gi po li ti kus. Jó -
mó dú ke res ke dõ csa lád sar ja. Ri gá ban, Köln ben és Tübingenben köz gaz da sá -
got ta nult, majd apja ke res ke dõ há zá ban dol go zott. A vi lág há bo rú alatt a
livóniai vá ro sok el lá tá sá nak meg szer ve zé sé ben dol go zott. A há bo rú után a
Rigasche Rundschau rész vé nye se, mun ka tár sa és a ki adó igaz ga tó ja 1919 és
1922 kö zött. Ez idõ alatt az új ság gen fi tu dó sí tó ja. Ez után Ri gá ból vissza tért
Észt or szág ba, ahol be kap cso ló dott a ki sebb sé gi au to nó mi á ról foly ta tott tár -
gya lá sok ba. 1922-ben az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek egyik
kez de mé nye zõ je és ala pí tó ja. Az Eu ró pai Szer ve zett Nem ze ti Ki sebb sé gek
Kong resszu sá nak össze hí vó ja, majd a szer ve zet fõ tit ká ra. A har min cas évek -
ben be kap cso ló dott a Szov jet unió-el le nes pro pa gan da há bo rú ba. A po li ti kai
mo ti vá ci ó kon kí vül eb ben az is moz gat ta, hogy egyik test vé re 1921-ben Le -
nin grád ban éhen halt a bol se vi kok egyik bör tö né ben. A sú lyos cu kor be teg ség -
gel küsz kö dõ po li ti kus 1936-ban egy vi lág kö rü li út so rán agy vér zést ka pott, és 
Pe king ben hunyt el.

Antonescu, Ion (1882–1946) Ro mán ge ne rá lis és po li ti kus. 1933-tól ve zér ka ri
fõ nök. 1940. szept. 5-én II. Kár oly mi nisz ter el nök ké ne vez te ki. A ki rály tól
ka pott telj ha ta lom bir to ká ban le mon dat ta Ká rolyt, és I. Mi hályt se gí tet te trón -
ra. Horia Si má val, a Vas gár da ve ze tõ jé vel meg ala kí tot ta a „Nem ze ti Le gi o ná ri -
us Kor mányt”, mely nek ve ze tõ je lett. 1941-ben Né met or szág ol da lán be lé pett a
má so dik vi lág há bo rú ba. 1944 au gusz tu sá ban a szov jet csa pa tok be vo nu lá sa
után el fog ták, s 1946-ban há bo rús bû nös ként ki vé gez ték.

Apor Gá bor (1889–1969) 1917 de cem be ré tõl a Mo nar chia ber li ni nagy kö vet sé -
gén dol go zott. Az új já szer ve zõ dõ ma gyar kül ügy mi nisz té ri um ban 1921 és
1925 kö zött a var sói kö vet sé gen, majd 1927 vé gé ig a pá ri zsi kö vet sé gen szol -
gált. 1927 ok tó be ré tõl 1934 szep tem be ré ig a mi nisz té ri um po li ti kai osz tá lyá -
nak ve ze tõ je. Et tõl kezd ve 1935. márc. 27-ig a bé csi kö vet ség elsõ em be re.
1935. ápr. 12-tõl 1938. dec. 13-ig a kül ügy mi nisz ter ál lan dó he lyet te se. 1938.
dec. 24-én a va ti ká ni kö vet ség élé re ke rült. 1944. kö ze pén csat la ko zott a né -
met meg szál lás el len küz dõ Kö ve ti Bi zott ság hoz. A há bo rú után Olasz or szág -
ban ma radt. A kül föl di Ma gyar Actio Catholica, 1968–69-ben pe dig a Ma gyar
Mál tai Lo va gok Szö vet sé gé nek el nö ke lett.

Apponyi Al bert (1846–1933) Ma gyar po li ti kus. 1869-tõl 1918-ig fo lya ma to san
tag ja volt a tör vény ho zás nak. 1906 és 1910 kö zött val lás és köz ok ta tás ügyi
mi nisz ter a Wekerle-kormányban. Ne vé hez fû zõ dik az ún. Lex Apponyi
(1907. évi XXVII. tc.). 1914 és 1918 kö zött a Füg get len sé gi és 48-as Párt el nö -
ke. A pro le tár dik ta tú ra bu ká sa után a ma gyar de le gá ció ve ze tõ je a pá ri zsi bé -
ke kon fe ren ci án. A nem zet gyû lés ben a pár ton kí vü li le gi ti mis ta el len zék egyik
kép vi se lõ je. Ma gyar or szág fõ de le gá tu sa a Nép szö vet ség ben 1923-tõl ha lá lá ig.

Aschmann, Gottfried (1884–1945) 1919. jan. 4-én lé pett a né met kül ügy mi nisz -
té ri um ál lo má nyá ba. 1923. szept. 1-jé tõl a gen fi kon zu lá tus ve ze tõ je. 1928.
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márc. 31-tõl 1932. nov. 22-ig az an ka rai kö vet ség ve ze tõ je. 1932 már ci u sá tól
ok tó be rig a gen fi le sze re lé si kül dött ség tag ja. 1933. febr. 1-jé tõl 1939. ápr.
20-ig a saj tó osz tály ve ze tõ je.

Auerhan, Jan (1880–1942) Te kin té lyes prá gai sta tisz ti kus. Az Ál la mi Sta tisz ti -
kai Hi va tal el nö ke, a prá gai Kár oly Egye tem do cen se.

Avarescu, Alexandru (1859–1938) Ro mán po li ti kus, tá bor nok. Az elsõ vi lág -
há bo rú alatt a ro mán had se reg tá bor no ka. Há rom szor volt mi nisz ter el nök:
1918-ban, 1920–21-ben és 1926–27-ben. 1930-ban mar sal lá ne vez ték ki.
1937-ben tag ja lett a ko ro na ta nács nak.

Azcárate y Florez, Pablo de (1890–1971) Jogi egye te mi ta nul má nyai után köz -
igaz ga tá si jo got ta ní tott spa nyol or szá gi egye te me ken. 1915-tõl 1922-ig par la -
men ti kép vi se lõ. 1922-tõl a Nép szö vet ség Tit kár sá gá nak al kal ma zott ja, a ki -
sebb sé gi szek ció mun ka tár sa, Erik Col ban jobb keze. Col ban tá vo zá sa után õ
lett vol na a leg al kal ma sabb je lölt a meg üre se dett poszt ra, de mi vel több ször is
ál lást fog lalt a spa nyol dik ta tú rá val szem ben, a Tit kár ság po li ti kai okok ból
Pri mo de Rivera híve, Aguirre de Carcert mel lett dön tött. Mi u tán azon ban a
szek ció új igaz ga tó ja 1929-ben össze ve szett a fõ tit kár ral, s ezért vissza lé pett,
Azcárate lett a szek ció ve ze tõ je. 1933-ban már a Nép szö vet ség fõ tit ká rá nak
he lyet te se. A Spa nyol Köz tár sa ság ki ki ál tá sa után ha za tért, s 1936-ban át vet te
Spa nyol or szág lon do ni nagy kö ve ti tisz tét. A há bo rú után vissza tért Genf be.
Az ENSZ ke re té ben a pa lesz ti nai ki sebb sé gi kér dés sel fog lal ko zott.

Bakach-Bessenyey György (1892–1959) 1920 már ci u sá ban ke rült a ma gyar
kül ügy mi nisz té ri um ba. 1923. feb ru ár és 1926. má jus kö zött a ró mai kö vet sé -
gen dol go zott. 1926. má jus 1-jé tõl 1931 ja nu ár já ig köz pon ti szol gá la tot tel je -
sí tett a po li ti kai osz tá lyon. Ez után 1934. szept. 6-ig a bé csi kö vet sé gen volt az
ál lo más he lye. Bu da pest re való vissza té ré se után 1938. jún. 15-ig a po li ti kai
osz tály ve ze tõ je. 1938. jún. 15. és 1941. júl. 26. kö zött a belg rá di kö vet ség ve -
ze tõ je volt, majd 1943. szep tem ber kö ze pé ig a vichyi kö vet sé get irá nyí tot ta.
Utol só szol gá la ti he lye Bern volt. Ez után le mon dott, s csat la ko zott a Kö ve ti
Bi zott ság hoz. 1948–56-ban a Ma gyar Nem ze ti Bi zott mány kül ügyi igaz ga tó ja 
lett. Az USA-ban hunyt el.

Bakker van Bosse, Christina C. (1884–1966) Hol land fe mi nis ta és pa ci fis ta po -
li ti kus. 1930-tól a Hol land Nép szö vet sé gi Liga el nö ke, a Nép szö vet sé gi Li gák
Uni ó ja ki sebb sé gi szek ci ó já nak egyik al el nö ke.

Balla Pál (?–?) Kül ügy mi nisz té ri u mi osz tály ta ná csos, majd mi nisz ter el nök sé gi
osz tály fõ nök, a II. B. osz tály ve ze tõ je 1944-ig. A II. B. ügy osz tály az ide gen be 
sza kadt ma gyar ál lam pol gár ok nem ze ti gon do zá sá ra irá nyu ló ügyek kel fog -
lal ko zott. Ere de ti leg a kül ügy mi nisz té ri um hoz tar to zott ez a fel adat, a har min -
cas évek leg vé gén azon ban át ke rült a mi nisz ter el nök ség hez.

Ba logh Arthur (1866–1951) Ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, jo gász,
egye te mi ta nár. 1898 és 1904 kö zött a ke res ke del mi mi nisz té ri um ban mi nisz -
te ri tit kár. 1898-ban a Bu da pes ti Egye tem ma gán ta ná ra, majd 1904–16-ban a
Ko lozs vá ri Egye tem ta ná ra. 1905-ben az MTA le ve le zõ tag já vá vá lasz tot ták.
1916 után elõ ször a ko lozs vá ri Új ság szer kesz tõ je, majd az El len zék mun ka -

343



tár sa. 1928 és 1930 kö zött az Or szá gos Ma gyar Párt in té zõ bi zott sá gá nak, majd 
az el nö ki ta nács nak tag ja. A Ro má ni ai Ma gyar Nép li ga Egye sü let el nö ke
1928-tól 1940-ig. 1926 és 1937 kö zött sze ná tor. 1940-ben be hív ták a ma gyar
par la ment be.

Bánffy Mik lós (1873–1950) Po li ti kus, kül ügy mi nisz ter, író. 1906 és 1909 kö zött
Kolozs vár me gye fõ is pán ja. 1901–06-ban és 1910–18-ban or szág gyû lé si kép -
vi se lõ. 1921. ápr. 14-tõl 1922. dec. 19-ig a Beth len-kor mány kül ügy mi nisz te -
re. 1926-ban vissza köl tö zött Er dély be, s fel vet te a ro mán ál lam pol gár sá got. A
kor szak er dé lyi ma gyar iro dal má nak meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge volt. 1939-ben, 
az Or szá gos Ma gyar Párt fel osz la tá sa után a Ma gyar Nép kö zös ség ve ze tõ je lett.

Ba ra nyai Zol tán (1888–1948) 1920. ápr. 1-jé tõl állt a ma gyar kül ügy mi nisz té ri -
um szol gá la tá ban. Et tõl kezd ve rög tön a Nem ze tek Szö vet sé ge mel lett lé te sí -
tet gen fi ma gyar Tit kár ság ve ze tõ je lett. 1936. márc. 1-jé tõl 1940 feb ru ár já ig
köz pon ti szol gá la tot vég zett a kul tu rá lis osz tá lyon. Ez után a chi ca gói kon zu -
lá tus ve ze tõ je. 1942. aug. 6-tól a vichyi kö vet ség re ke rült. A né met meg szál -
lás után is ál lo más he lyén ma radt. 1947-tõl egye te mi ta nár ként dol go zott az
USA-ban.

Barcza György (1888–1961) 1910-ben ke rült a Mo nar chia kö zös kül ügy mi nisz -
té ri u má ba. 1919 után Kop pen há gá ban, Stock holm ban, Bécs ben majd a Va ti -
kán ban tel je sí tett szol gá la tot. 1923. ok tó ber kö ze pé tõl 1925. má jus vé gé ig
is mét a bé csi kö vet sé gen dol go zott. Ez után két éves köz pon ti szol gá lat kö vet -
ke zett, ami kor is a po li ti kai osz tályt ve zet te. 1927. szept. 22-tõl 1938. máj.
25-ig va ti ká ni kö vet. Et tõl kezd ve 1941. au gusz tus vé gé ig a lon do ni kö vet ség
ve ze tõ je. A né met meg szál lás után a Kö ve ti Bi zott ság egyik ala pí tó ja. A há bo -
rú után Auszt rá li á ban te le pe dett le.

Bárdossy Lász ló (1890–1946) 1922 feb ru ár já ban ke rült a ma gyar kül ügy mi nisz -
té ri um ba. Kez det ben a saj tó osz tály he lyet tes ve ze tõ je volt, majd 1927 után ve -
ze tõ je. 1930. márc. 1-jé tõl a lon do ni kö vet ség elsõ be osz tott tiszt vi se lõ je,
majd 1934. okt. 24. és 1941. febr. 4. kö zött bu ka res ti kö vet. 1941. febr. 4. és
1942. márc. 7. kö zött kül ügy mi nisz ter. 1941. ápr. 3-tól mi nisz ter el nök 1942.
márc. 7-ig. Mi nisz ter el nök sé ge ide jén üzent ha dat Ma gyar or szág a Szov jet -
uni ó nak, Nagy-Bri tan ni á nak és az USA-nak. A vi lág há bo rú után a nép bí ró ság
ha lál ra ítél te és ki vé gez ték.

Basch Fe renc (1901–1946) Ma gyar or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus, iro da -
lom tör té nész. Bleyer Ja kab ta nít vá nya. Az MNNE kul tu rá lis tit ká ra 1925 és
1934 kö zött, majd a szer ve zet fõ tit ká ra. A Gratz Gusz táv val ki rob bant konf -
lik tus után ki zár ták a ve ze tõ ség bõl. 1935 és 1938 kö zött a Népinémet Baj tár -
sak (Volksdeutsche Kameradschaft) ve ze tõ je. A Ma gyar or szá gi Né me tek
Népi Szö vet sé gé nek (Volksbund der Deutschen in Ungarn) ala pí tó el nö ke
1938-tól 1944-ig. Hit ler 1940-ben a Ma gyar or szá gi né met nép cso port ve ze tõ -
jé vé ne vez te ki. A há bo rú vé gén Né met or szág ból ki ad ták Ma gyar or szág nak, a
nép bí ró ság há bo rús bû nös nek nyil vá ní tot ta, és ha lál ra ítél te.

Beck, Józef (1894–1944) Len gyel po li ti kus, kül ügy mi nisz ter. Az elsõ vi lág há bo -
rú ban a Len gyel Lé gió tiszt je. Pi³sudski ál lam csí nye után (1926. má jus) a had -
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ügy mi nisz ter ka bi net fõ nö ke 1930-ig, majd kül ügy mi nisz té ri u mi ál lam tit kár
1932-ig. 1932 és 1939 kö zött kül ügy mi nisz ter. Len gyel or szág né met meg szál -
lá sa után Ro má ni á ba me ne kült, ahol in ter nál ták.

Beelaerts van Blokland, Frans (1872–1956) Hol land po li ti kus, kül ügy mi nisz -
ter. 1909–19-ben pe kin gi kö vet. 1919-tõl 1927-ig a kül ügy mi nisz té ri um ban
köz pon ti szol gá la tot lá tott el, ve ze tõ be osz tás ban. 1927-tõl 1933-ig kül ügy mi -
nisz ter. 1927–28-ban Hol lan dia de le gált ja a Nép szö vet ség Ta ná csá ban, majd
1931 és 1933 kö zött a le sze re lé si kon fe ren ci án ve zet te or szá ga kül dött sé gét.
1933 és 1956 kö zött az ál lam ta nács al el nö ke.

Beneš, Eduard (1884–1948) Cseh(szlo vák) po li ti kus, kül ügy mi nisz ter, ál -
lam fõ. 1915-ben emig rált a Mo nar chi á ból, és T. G. Masarykkal meg ala pí -
tot ta a Cseh Ak ció Bi zott sá got. 1916-tól a Cseh szlo vák Nem ze ti Ta nács fõ -
tit ká ra, me lyet az an tant 1918-ban ide ig le nes cseh szlo vák kor mány nak
is mert el. 1918 és 1935 kö zött Cseh szlo vá kia kül ügy mi nisz te re. 1935-tõl
köz tár sa sá gi el nök, de Mün chen után le mon dott. 1940–45 kö zött a lon do ni
cseh szlo vák emig ráns kor mány ve ze tõ je. 1945 má ju sá ban is mét köz tár sa -
sá gi el nök. A kol lek tív fe le lõs ség el vé re tá masz kod va igye ke zett a szu dé -
ta né me te ket és a ma gya ro kat ál lam pol gár sá guk tól meg fosz ta ni. 1948-ban
le mon dott.

Berg, Nikolai von (1887–1937) Ri gai szü le té sû né met jo gász, ki sebb sé gi po li ti -
kus. Kez det ben a cári kül ügy mi nisz té ri um ban dol go zott, majd a pol gár há bo rú
alatt Kolcsak ol da lán har cot. Az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek 
fõ ként Pá rizs ban ál lo má so zó, a Paul Schiemann-i irány vo nal lal ro kon szen ve -
zõ nyu gat-eu ró pai bi zal mi em be re 1933–34-ig.

Bernolák Nán dor (1880–1951) Po li ti kus, jo gász. 1920–22-ben a Ke resz tény
Nem ze ti Egye sü lés Párt já nak nem zet gyû lé si kép vi se lõ je. 1921–1922-ben nép -
jó lé ti és mun ka ügyi mi nisz ter. Ké sõbb a hi va ta los po li ti zá lás tól vissza vo nult,
és ügy véd ként, va la mint egye te mi ta nár ként te vé keny ke dett. A ma gyar kor -
mány ér de ke i nek meg fe le lõ en csak lát szat te vé keny sé get vég zõ Ma gyar or szá -
gi Tót Köz mû ve lõ dé si Tár su lat el nö ke.

Besednjak, Engelbert (1894–1968) Olasz or szá gi szlo vén ki sebb sé gi po li ti kus, 
pub li cis ta. 1924 és 1929 kö zött par la men ti kép vi se lõ. 1930-tól 1940-ig
Bécs ben élt, ahol Wilfannal együtt kép vi sel ték a Nem ze ti sé gi Kong resszu -
son a hor vát és szlo vén ki sebb ség ér de ke it. Az Eu ró pai Ki sebb sé gi Új ság -
írók Szö vet sé gé nek el nö ke. A vi lág há bo rú alatt, majd az azt kö ve tõ elsõ
évek ben Belg rád ban élt. 1950-ben vissza tért Tri eszt be, ahol át vet te a Szlo -
vén Ke resz tény szo ci a lis ta Szö vet ség ve ze té sét. 1954-ben meg ala pí tot ta a
Novi list címû la pot.

Beth len György (1888–1968) Ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, jo gász.
1924 és 1926 kö zött az Or szá gos Ma gyar Párt al el nö ke, majd 1938-ig el nö ke.
1926-tól 1937-ig par la men ti kép vi se lõ. Az Er dé lyi Gaz da sá gi Egy let al el nö ke
1916–31-ben, majd el nö ke 1936-ig. A vi lág há bo rú után le tar tóz tat ták, majd
nyug dí ja zá sá ig egy fa ipa ri üzem ben dol go zott.
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Beth len Ist ván (1874–1946) Ma gyar po li ti kus, mi nisz ter el nök. 1901 és 1918
kö zött fo lya ma to san or szág gyû lé si kép vi se lõ. A pro le tár dik ta tú ra ide jén az 
An ti bol se vis ta Comité ve ze tõ je Bécs ben. 1920 ele jén tag ja lett a pá ri zsi
ma gyar bé ke de le gá ci ó nak. 1920 és 1939 kö zött nem zet gyû lé si, il let ve or -
szág gyû lé si kép vi se lõ. 1921. áp ri lis és 1931. au gusz tus kö zött mi nisz ter el -
nök. Ne vé hez fû zõ dik a bel- és kül po li ti kai, va la mint a gaz da sá gi kon szo li dá -
ció. 1927-ben Mussolinivel meg kö töt te a ma gyar–olasz ba rát sá gi szer zõ dést.
1931 és 1944 kö zött a kor mány zó leg be fo lyá so sabb ta nács adó ja. 1935-ig a
kor mány párt ve zé re. 1943-tól az an gol szász ok kal való meg egye zést ja vas -
ló erõk egyik ve ze tõ je. 1944 de cem be ré ben a szov jet ha tó sá gok le tar tóz tat -
ták és a kö vet ke zõ év ben a Szov jet uni ó ba hur col ták, ahon nan nem tért
vissza.

Bleyer Ja kab (1874–1933) Ma gyar or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus, iro da -
lom tör té nész, egye te mi ta nár. 1915-tõl kezd ve a ma gyar or szá gi né met ki sebb -
sé gi moz gal mak egyik meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge. 1918 no vem be ré ben meg -
ala pí tot ta a Ma gyar or szá gi Né met Nép ta ná csot. 1924 és 1933 kö zött az MNNE
ügy ve ze tõ al el nö ke. A Deutsch–ungarische Heimatsblätter és a Sonntagsblatt
ala pí tó ja és ki adó ja. 1919 au gusz tu sá tól 1920 de cem be ré ig tár ca nél kü li nem -
ze ti sé gi mi nisz ter. 1920 és 1922, va la mint 1927 és 1933 kö zött or szág gyû lé si
kép vi se lõ volt.

Boehm, Max Hildebert (1891–1968) Bal ti né met szár ma zá sú, ki sebb sé gi kér dé -
sek kel fog lal ko zó kon zer va tív né met te o re ti kus és hát tér po li ti kus. Óri á si kap -
cso la ti tõ ké vel ren del ke zett, s je len tõs be fo lyá sa volt a Ber lin köz pon tú né -
met ki sebb sé gek kel fog lal ko zó tár sa dal mi szer ve ze tek ve ze té sé re. Egyik
kö ze li ba rát já val, Carl C. Loeschsel ala pí tot ták meg 1919-ben a Deutscher
Schutzbundot. A szer ve zet ben õ lett az ügy ve ze tõ. 1926-tól az Institut für
Grenz- und Auslandsstudien igaz ga tó ja, de õ lett a ve ze tõ je a „kon zer va tív for -
ra dal mat” pro pa gá ló Juniklubnak is. Fõ mûve a Das eigenständige Volk,
mely ben a nép pel és nem zet tel kap cso la tos el kép ze lé se i nek el mé le ti alap ve -
tés ét vé gez te el. 1933 után tan szé ket ka pott Jé ná ban. A vi lág há bo rú után nem
von ták fe le lõs ség re. Lüneburgban meg ala pí tot ta az Ostdeutsche Akademie-t,
me lyet ha lá lá ig ve ze tett.

Boissier, Leopold (1893–1968) Sváj ci dip lo ma ta, jo gász. Tit kár ként részt vett
a pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án a sváj ci kül dött ség ben. A nép szö vet sé gi esz me
híve. Bern ben, Lon don ban és Ró má ban dip lo ma ta. 1921-tõl az In ter par la -
men tá ris Unió tit ká ra, majd 1933-tól 1953-ig fõ tit ká ra. 1933-ban a Jo ur nal
de Geneve el nö ke lett. 1936 után rend sze re sen ok ta tott a gen fi egye tem jogi
ka rán.

Brandsch, Ru dolf (1880–1953) Ro má ni ai né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1913-ig
ta nár és is ko la igaz ga tó, et tõl kezd ve hi va tá sos po li ti kus. 1910 és 1918 kö zött
or szág gyû lé si kép vi se lõ a ma gyar par la ment ben. Po li ti kus ként a szá szok és a
svá bok együtt mû kö dé sé nek meg te rem té sét ja va sol ta, a szász po li ti kai elit
azon ban nem tá mo gat ta eb bé li tö rek vé sé ben. 1918. nov. 10-én meg ala pí tot ta a 
Ma gyar or szá gi Né met Nép ta ná csot, mely nek há rom ta gú ve ze tõ ség ben is he -
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lyet fog lalt. 1919–33-ban ro má ni ai ka ma rai kép vi se lõ. 1922-ig a né met kép vi -
se lõk frak ció ve ze tõ je. 1921–31-ben a Nagyromániai Né me tek Szö vet sé gé nek
el nö ke. 1922-tõl 1931-ig az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek elsõ 
el nö ke, s 1927–33-ban a szer ve zet lap ja, a Nation und Staat egyik szer kesz tõ -
je. 1931 áp ri li sá ban (1932 ok tó be ré ig) ki sebb ség ügyi ál lam tit kár-he lyet tes nek 
ne vez ték ki. Nem tel je sen tisz ta üz le tei és kap cso la tai tá ma dá si fe lü le tet biz to -
sí tot tak el le ne po li ti kai el len fe lei szá má ra. Et tõl kezd ve, több szö ri pró bál ko zás 
el le né re sem ját szott töb bé meg ha tá ro zó sze re pet a szá szok po li ti kai éle té ben.
1938. jú li us vé gé tõl 1944-ig a bel ügy mi nisz té ri um ban ki sebb sé gi ügyek kel
fog lal ko zott. 1952 hús vét ján a ro mán tit kos szol gá lat le tar tóz tat ta. Fog ság ban
halt meg.

Briand, Aristide (1862–1932) Fran cia po li ti kus. 1902-tõl 1932-ig par la men ti 
kép vi se lõ, köz ben hat szor is mi nisz ter el nök. Volt bel ügy-, kul tusz- és igaz -
ság ügyi mi nisz ter is. A vi lág há bo rú után a fran cia biz ton sá gi po li ti ka leg -
fõbb kép vi se lõ je. Cél ja egy, a fran cia igé nyek nek meg fe le lõ kol lek tív biz -
ton sá gi rend szer lét re ho zá sa volt, be von va ebbe a há bo rú ban vesz tes
Né met or szá got is. 1925-ben Stresemannal tetõ alá hoz ta a locarnói szer zõ -
dé se ket. 1929-ben hoz ta elõ ször nyil vá nos ság ra az egy sé ges Eu ró pa meg -
te rem té sét cél zó Eu ró pa-ter vét, mely nek idõ köz ben mó do sí tott, s a fran cia
ve ze tõ sze rep ide á já nak job ban meg fe le lõ vál to za tát egy me mo ran dum for -
má já ban a kö vet ke zõ év ben ter jesz tet te hi va ta lo san is a nem zet kö zi po li ti -
kai köz vé le mény elé.

Bruns, Carl Georg (1890–1931) Né met jo gász. Az ENNSZ ber li ni iro dá já nak
ve ze tõ je, ál lan dó jog ta ná cso sa. Töb bek kö zött a Nép szö vet ség nek be nyúj tan -
dó pa na szok szak sze rû sé gét el len õriz te, de maga is ál lí tott össze pe tí ci ó kat. A
hú szas évek vé gé ig igye ke zett nyo mást gya ko rol ni a min den ko ri kor mány ra,
hogy a né met ki sebb sé gek nek nyúj tott anya gi tá mo ga tást nö vel je, va la mint
hogy a köl csö nös ség el vét szem elõtt tart va adja meg a né met or szá gi ki sebb sé -
gek nek a kul tu rá lis au to nó mi át.

Brüning, Heinrich (1885–1970) Né met po li ti kus. 1930. márc. 31. és 1932. jún.
1. kö zött kan cel lár. 1931. ok tó ber kö ze pé tõl 1932. má jus vé gé ig a kül ügy mi -
nisz te ri te en dõ ket is el lát ta.

Noel-Buxton, Noel Edward (1869–1948) An gol po li ti kus. Pá lyá ját a li be rá lis
párt szí ne i ben kezd te, majd 1922-tõl a Mun kás párt kép vi se lõ je. Szé két az után 
is meg tar tot ta, hogy 1930-ban meg kap ta a bá rói ran got. A Tár sa ság a Rab szol -
ga tar tás el len, a Tár sa ság az Õs la ko sok Vé del mé re, a Bá nyász Jó lé ti Alap, va -
la mint a Ment sük meg a gye re ke ket! Alapítvány el nö ke.

Bülow, Bernhard Wilhelm (1885–1936) 1912. ja nu ár vé gén lett a né met kül -
ügy mi nisz té ri um mun ka tár sa. 1916 de cem be ré tõl a po li ti kai osz tály mun ka -
tár sa, majd a ver sailles -i bé ke de le gá ció tag ja. 1923. feb ru ár ele jén ne vez ték ki
a Nép szö vet ség gel fog lal ko zó osz tály élé re (1928. ja nu á rig), egyút tal a II. osz -
tály (Nyu gat- és Dél ke let-Eu ró pa) Nyu gat referatúrájának is ve ze tõ je volt.
1930. jún. 18-tól 1936. jún. 21-ig a kül ügy mi nisz té ri um ál lam tit ká ra.
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Cham ber lain, Arthur Neville (1869–1940) Brit po li ti kus, mi nisz ter el nök. 1918-tól 
a Kon zer va tív Párt al só há zi tag ja. 1922 és 1929 és 1931 és 1937 kö zött elõ ször
egész ség ügyi, majd pénz ügy mi nisz ter. 1937-ben már a párt ve zé re és az or szág 
mi nisz ter el nö ke. Ne vé hez kap csol ha tó a Né met or szág gal és Olasz or szág gal
szem ben kö ve tett meg bé kél te té si po li ti ka. Nem lé pett fel az Ansch luss el len.
A mün che ni egyez ményt je len tõs si ker ként ér té kel te Eu ró pa biz ton sá ga szem -
pont já ból. Cseh or szág meg szál lá sa után azon ban már el ren del te az ál ta lá nos
had kö te le zett sé get. Köl csö nös se gít ség nyúj tá si egyez ményt kö tött Len gyel or -
szág gal, s mi kor azt a né met csa pa tok meg tá mad ták, ha dat üzent Né met or -
szág nak. 1940-re bi zal mi tõ ké je meg csap pant és le mon dott.

Cham ber lain, Joseph Austen (1863–1937) Brit po li ti kus. 1892-ben vá lasz tot -
ták meg elõ ször a brit par la ment al só há zá ba kon zer va tív kép vi se lõ ként. 1903
után több ször is mi nisz ter, s egy ide ig a Kon zer va tív Párt el nö ke. 1924-ben a
Baldwin-kormányban kül ügy mi nisz ter lett. Öt évig állt a Foreign Office élén.
Brianddal és Stresemannal brit rész rõl õ írta alá a locarnói egyez mé nye ket.

Christiansen, Ernst (1877–1941) Né met or szá gi dán ki sebb sé gi po li ti kus. 1940-es
el bo csá tá sá ig a Flensburger Nach rich ten fõ szer kesz tõ je. A Né met or szá gi Nem -
ze ti Ki sebb sé gek Szö vet sé gé nek egyik ala pí tó tag ja.

Chur chill, Winston (1874–1965) Brit po li ti kus, mi nisz ter el nök. 1904 és 1922
kö zött fo lya ma to san tag ja a tör vény ho zás nak. A vi lág há bo rú elõtt a gyar mat -
ügyi mi nisz té ri um ál lam tit ká ra, ké sõbb ke res ke del mi és bel ügy mi nisz ter, majd
ten ge ré sze ti mi nisz ter. 1922-ben el vesz tet te man dá tu mát, s csak 1924-ben ke -
rült is mét vissza a par la ment be. A Baldwin-kormány pénz ügy mi nisz te re 1924
és 1929 kö zött. 1939 szep tem be ré ben az Ad mi ra li tás elsõ lord ja ként tért
vissza a kor mány ba. 1940. máj. 10-tõl 1945. má jus kö ze pé ig az or szág mi nisz -
ter el nö ke. 1951 és 1955 kö zött is mét mi nisz ter el nök.

Cle men ceau, Georges Benjamin (1841–1929) Fran cia po li ti kus, mi nisz ter el -
nök. A pá ri zsi vá ro sirá nyí tás ban kez dett el po li ti zál ni, s 1876-ban vá lasz tot ták 
meg elõ ször par la men ti kép vi se lõ vé. Et tõl kezd ve 17 évig meg sza kí tás nél kül
je len volt a tör vény ho zás ban. Egy rö vid szü net után po li ti kai pá lyá já nak vé gé ig, 
1920-ig kép vi se lõ. 1906–09-ben mi nisz ter el nök és bel ügy mi nisz ter. 1917-ben
is mét mi nisz ter el nök lett, ez út tal a had ügy mi nisz te ri tár cát ve zet te pár hu za -
mo san. A Pá rizs kör nyé ki bé ke tár gya lás okon min dent el kö ve tett azért, hogy
Né met or szá got mi nél job ban meg gyen gít sék, és gúzs ba kös sék. Az ame ri kai
és a brit el len ál lás mi att nem si ke rült ter ve it ma ra dék ta la nul meg va ló sí ta nia.
1920-ban el in dult a köz tár sa sá gi el nö ki vá lasz tá son, de ve re sé get szen ve dett.
Ek kor mi nisz ter el nö ki poszt já ról is le mon dott és vissza vo nult.

Col ban, Erik (1876–1956) Nor vég dip lo ma ta. 1903-ban lé pett nor vég dip lo má -
ci ai szol gá lat ba. Elsõ ál lo más he lyei Pá rizs, Stock holm és Rio de Ja ne i ro. 1917
és 1919 kö zött a nor vég kül ügy mi nisz ter kü lön meg bí zott ja ként Lon don ban és
Pá rizs ban tar tóz ko dott. 1919-ben be lé pett a Nép szö vet ség Tit kár sá gá nak mun -
ka tár sai közé. 1919 és 1927 kö zött az „Igaz ga tá si Ügyek (Saar, Danzig) és Ki -
sebb sé gek Szek ci ó ja” igaz ga tó ja. 1928–30-ban a le sze re lé si osz tályt ve zet te,
1930-tól 1934-ig ha zá ja pá ri zsi, majd 1934-tõl 1946-ig lon do ni kö ve te. Nor -

348



vé gia kép vi se lõ je ként részt vett az ENSZ meg ala pí tá sá ban és a negy ve nes
évek vé gén a vi lág szer ve zet bi zott sá gi mun ká i ban.

Lord Cranborne [Gascoyne-Cecil, Robert A. J.] (1893–1972) A brit kül ügy mi -
nisz té ri um ál lam tit kár-he lyet te se 1935–38-ban. 1940 és 1942, il let ve 1943 és
1945 kö zött a do mí ni u mi ügye kért fe lelt. 1945-tõl 1951-ig az el len zék ve ze tõ -
je a Lor dok Há zá ban, majd 1957-ig a Lor dok Há zá nak ve ze tõ je.

Csáky Ist ván (1894–1941) Dip lo ma ta, po li ti kus. 1919. nov. 13-án ke rült a
ma gyar kül ügy mi nisz té ri um kö te lé ké be. 1921 ok tó be re és 1923 jú li u sa kö -
zött a va ti ká ni kö vet sé gen tel je sí tett szol gá la tot, majd 1924. már ci us ele jé -
tõl 1926. jú li us vé gé ig a bu ka res ti kö vet sé gen. 1926. aug. 1-jé tõl a saj tó -
osz tály he lyet tes ve ze tõ je, majd 1929. okt. 15-tõl ve ze tõ je. 1933. febr. 20.
és 1935. ápr. 9. kö zött a mad ri di kö vet ség ide ig le nes ügy vi võ je. Ez után
1938 áp ri li sá ig a mi nisz te ri ka bi net ve ze tõ je. 1938. dec. 10-tõl 1941. jan.
27-ig kül ügy mi nisz ter.

Dandurand, Raoul (1861–1942) Ka na dai po li ti kus. 1898-ban ke rült be elõ ször a 
sze ná tus ba. 1921–30-ban, va la mint 1935–42-ben tár ca nél kü li mi nisz ter ként a 
Mackenzie King kor má nyok ad mi niszt rá ci ó ját fel ügyel te. 1925-ben a Nép szö -
vet ség Köz gyû lés ének el nö ke, majd or szá ga kép vi se le té ben 1927-tõl 1930-ig
ta nács tag volt.

Dawes, Charles (1865–1951) Ame ri kai ban kár, po li ti kus. 1921 és 1925 kö zött a
Szö vet sé gi Költ ség ve té si Hi va tal igaz ga tó ja. 1924-ben egy szö vet sé ges szak -
ér tõi bi zott ság el nö ke ként ki dol goz ta az ún. Dawes-terv alap ja it, mely a né met 
jó vá té te li fi ze té sek rend sze rét sza bá lyoz ta. 1925 és 1929 kö zött az USA al el -
nö ke. Ez után lon do ni kö vet 1932-ig.

Deák Leó (1888–1945) Ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, jo gász. A Ma -
gyar Párt tit ká ra 1922–24-ben, majd al el nö ke 1924 és 1929 kö zött. 1927-tõl a
ki rá lyi dik ta tú ra ki ki ál tá sá ig tar to mány gyû lé si kép vi se lõ. A Nem ze ti sé gi Kong -
resszu son való rész vé te le mel lett a Ju go szlá vi ai Ma gyar Nép li ga Egye sü let fõ -
tit ká ra. 1929 után a zombori Ma gyar Ol va só kör el nö ke, s ilyen mi nõ sé gé ben
mint egy 30 mû ve lõ dé si egye sü let ala pí tá sá ban vett részt. Je len tõs be fo lyá sa
volt a zombori Friss Új ság és a sza bad kai Hír lap szer kesz tõ sé gé re. A Ka lan gya 
mun ka tár sa. 1941-ben ki ne vez ték Bács-Bodrog me gye fõ is pán já vá. 1943-ban
Új vi dék fõ is pán ja, de a to le ráns nem ze ti sé gi po li ti ka szük sé ges sé gét hir de tõ,
mér sé kelt po li ti kus nak szá mí tó De á kot rö vid idõ múl va le vál tot ták. 1945. nov. 
1-jén a III. Ju go szláv Had se reg had bí ró sá ga há bo rús bû nös nek ta lál ta és ha lál -
ra ítél te.

Dickinson, Willoughby Hyett (1859–1943) Brit po li ti kus. A Nem ze tek Szö vet -
sé gé nek egyik kez de mé nye zõ je és szer ve zõ je. 1925-ben a Nép szö vet sé gi Li -
gák Uni ó já nak el nö ké vé vá lasz tot ták.

Drummond, James Eric (1876–1951) Brit po li ti kus. Egye te mi évei után rög tön
a brit kül ügy mi nisz té ri um ban ka pott mun kát. A pá ri zsi bé ke kon fe ren ci á ra ér -
ke zõ brit de le gá ció tag ja. A Nem ze tek Szö vet sé gé nek elsõ fõ tit ká ra. A hi va talt 
1919 és 1933 kö zött ve zet te. 1933-ban or szá ga olasz or szá gi kö ve te lett hat
évre. 1941-tõl a Lor dok Há zá nak tag ja.
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Duca, Ion G. (1879–1933) Ro mán po li ti kus. 1914 és 1918 kö zött köz ok ta tás -
ügyi, 1918–19-ben föld mû ve lés ügyi, ez után 1922 és 1926 kö zött kül ügy-,
majd 1927–28-ban bel ügy mi nisz ter. 1930-tól õ lett a Nem ze ti Li be rá lis Párt
ve ze tõ je. 1933. nov. 14-én a ki rály ka bi net ala kí tás sal bíz ta meg. Alig egy hó -
nap múl va, de cem ber 22-én a Vas gár da egyik tag ja meg gyil kol ta.

Eden, Robert Anthony (1897–1977) Brit po li ti kus, mi nisz ter el nök. 1923-tól po -
li ti kai kar ri er je vé gé ig meg sza kí tás nél kül kon zer va tív al só há zi kép vi se lõ.
Cham ber lain kor má nyá ban kül ügy mi nisz ter, de a kor mány fõ Hit ler rel szem -
be ni en ge dé keny sé ge mi att le mon dott. 1940 után Chur chill há bo rús ka bi net jé -
ben a kül ügye kért fe le lõs. 1951-ben is mét kül ügy mi nisz ter. 1955-ben mi nisz -
ter el nök, de a szu e zi-vál ság ke ze lé se mi att 1956-ban meg bu kott. 1957-ben
vissza vo nult.

Emich Gusz táv (1866–1927) 1920. okt. 13-tól 1925. szept. 27-ig rend kí vü li kö -
ve ti rang ban a ber li ni kö vet ség ve ze tõ je volt.

Estelrich i Artigues, Juan (1896–1958) Spa nyol or szá gi ka ta lán író és po li ti kus.
A ka ta lán prob lé ma nem zet kö zi is mer te té sét te kin tet te egyik fõ fel ada tá nak.
1931 és 1939 kö zött par la men ti kép vi se lõ volt. A Ka ta lán Liga kor mány zói ta -
ná csá nak tag ja. A pol gár há bo rú alatt fo lyó ira tot szer kesz tett. 1952 és 1958 kö -
zött az UNESCO -ban kép vi sel te or szá gát.

Es ter házy Já nos (1901–1957) Cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus. Az
Or szá gos Ke resz tény szo ci a lis ta Párt el nö ke 1932 és 1936 kö zött, majd az
Egye sült Ma gyar Párt ügy ve ze tõ el nö ke. 1935–38-ban nem zet gyû lé si kép vi -
se lõ. A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép szö vet sé gi Liga el nö ke 1931 után. Az elsõ
bé csi dön tés után Szlo vá ki á ban ma radt, ahol a Ma gyar Párt el nö ke, s egyet len
par la men ti kép vi se lõ je lett. 1942-ben egye dü li ként nem sza vaz ta meg a zsi dó -
tör vényt. A ma gyar or szá gi nyi las ha ta lom át vé tel után rö vid idõ re le tar tóz tat -
ták Bu da pes ten, majd a Ges ta po kö rö zé se mi att il le ga li tás ba vo nult. 1945 áp -
ri li sá ban a cseh szlo vák ha tó sá gok le tar tóz tat ták, s át ad ták a szov jet ka to nai
szer vek nek. 1946-ban, Moszk vá ban 10 évi kény szer mun ká ra ítél ték, de
1949-ben ki ad ták Cseh szlo vá ki á nak, ahol elõ ször ha lál ra, ké sõbb élet fogy tig -
la ni, majd 25 évi bör tön bün te tés re ítél ték.

Fabricius, Wilhelm (1882–1964) 1910-ben lé pett a né met kül ügy mi nisz té ri um kö -
te lé ké be. 1921. au gusz tus vé gé tõl 1925. már ci us vé gé ig kon zul Szalonikiben,
majd Kons tan ti ná poly ban. 1932 de cem be ré tõl 1936-ig kö vet sé gi ta ná csos
An ka rá ban. 1936. áp ri lis vé gé tõl 1941. feb ru ár ele jé ig bu ka res ti kö vet. 1945
ja nu ár já ban nyug dí jaz ták.

Falcione Ár pád (1875–?) Ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus. Az elsõ vi -
lág há bo rú elõtt Bács me gye és Zombor sza bad ki rá lyi vá ros tör vény ha tó sá -
ga i nak vi ri lis tá ja volt, aki 1910-ben nem ze ti mun ka pár ti kép vi se lõ ként az
or szág gyû lés al só há zá ba is be ke rült. 1922-tõl, te hát meg ala ku lá sá tól kezd ve 
a Ma gyar Párt egyik társ el nö ke. 1942-ben be hív ták a ma gyar Or szág gyû lés -
be. 1945 után Nyu gat ra ke rült, és tag ja lett a New York ban szer ve zett Ma gyar
Nem ze ti Bi zott mány nak.
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Farchy, Haim (1884–?) Bul gá ri ai ci o nis ta po li ti kus. A szó fi ai ci o nis ta szer ve ze -
tek el nö ke. Mind a po li ti kai, mind a gaz da sá gi élet ben is mert és je len tõs sze -
mé lyi ség nek szá mí tott.

Fáth Fe renc (1874–1934) Új vi dé ki apát plé bá nos, es pe res, a Délbácska címû lap
ala pí tó ja.

Flachbarth Ernõ (1896–1955) Cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, jo -
gász, egye te mi ta nár. 1922-tõl a Prá gai Ma gyar Hír lap szer kesz tõ je, majd fõ -
szer kesz tõ je és ki adó ja. 1925-tõl az el len zé ki pár tok prá gai Köz pon ti Iro dá já nak 
igaz ga tó ja és a ma gyar par la men ti kép vi se lõk klub já nak tit ká ra. A Cseh szlo vá -
ki ai Ma gyar Nép szö vet sé gi Liga ügy ve ze tõ al el nö ke. 1929-ben a Tuka-ügy
kap csán gya nú ba ke ve re dett, s a rend õr ség elõl Mün chen be szö kött. A har -
min cas évek ele jé tõl Bu da pes ten élt. A ki sebb sé gi ügyek szak ér tõ je ként a mi -
nisz ter el nök ség mun ka tár sa lett. 1933 és 1939 kö zött a Fel vi dé ki Tu do má nyos 
Tár sa ság fõ tit ká ra. 1939-ben a bu da pes ti egye te men ma gán ta nár. 1939-tõl a
deb re ce ni, majd 1949-tõl 1955-ig a pé csi egye tem ta ná ra a nem zet kö zi jogi
tan szé ken.

Flamm Jó zsef (1893–1941) Az 1918. ok tó be ri for ra da lom után mint a Ka to na ta -
nács tag ja fon tos sze re pet ját szott, fõ leg a Kár olyi- és a Berinkey-kormány
ide jén. A Ta nács köz tár sa ság után elõ ször Bécs be, majd a ju go szláv meg szál -
lás alatt álló Pécs re me ne kült. 1921-tõl Ju go szlá vi á ban élt. 1922-tõl õ ve zet te a 
Bácsmegyei Nap ló belg rá di szer kesz tõ sé gét. A né met meg szál lás után mint
kom mu nis tát ki vé gez ték.

Forster Pál (1876–?) Kül ügyi pá lyá ját 1900-ban kezd te a Mo nar chia kö zös kül -
ügy mi nisz té ri u má ban. 1919. nov. 13-án ke rült a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um
kö te lé ké be. Egy évig a ber li ni kép vi se let ügy vi võ je, majd a belg rá di kö vet ség
elsõ be osz tott tiszt vi se lõ je lett. 1924. jan. 3. és 1927. jan. 25. kö zött a há gai kö -
vet ség ügy vi võ je. 1927. jan. 25-tõl 1929. dec. 5-ig a belg rá di kö vet ség ve ze tõ -
je. 1930. szept. 30-án nyug dí jaz ták.

Franco, Afranio de Mello (1870–1943) Bra zil dip lo ma ta, po li ti kus. 1924 és
1926 kö zött a Nem ze tek Szö vet sé ge mel let ti bra zil kül kép vi se let ve ze tõ je.
1930–33-ban kül ügy mi nisz ter. Bra zí li át több nyi re õ kép vi sel te a Nem ze tek
Szö vet sé gé ben.

Freytag, Hans (1869–1954) 1903-ban ke rült elõ ször a né met kül ügy mi nisz té ri -
um ba. 1918. okt. 29-tõl a bu da pes ti fõ kon zu lá tu son kon zul a kö vet ke zõ év áp -
ri lis ele jé ig. Ez után köz pon ti szol gá lat kö vet ke zett, a há bo rús adós sá gok
ügyé vel fog lal ko zó referatúra élén, 1921. ja nu ár ele jé ig. 1921. febr. 23-tól
1926. jú li us vé gé ig Bu ka rest ben ál lo má so zott kö vet ként. 1926. nov. 1-jé tõl a
kul tu rá lis osz tályt ve zet te 1933. ja nu ár kö ze pé ig. Ez után 1934. jún. 23-ig
lissza bo ni kö vet. 1934. jú ni us vé gén nyug dí jaz ták.

Fritz Lász ló (1889–1967) Jo gász, sta tisz ti kus, szak író. A két vi lág há bo rú kö zöt ti 
ro má ni ai ma gyar ság nem ze ti ség sta tisz ti ká já nak és né pe se dé si vi szo nya i nak
egyik leg jobb is me rõ je. 1934-tõl az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ban ve ze tõ
tiszt vi se lõ, majd a mi nisz ter el nök ség nem ze ti sé gi osz tá lyán is szol gált. Fritz
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rend sze re sen írt ro má ni ai ma gyar tár gyú cik ke ket a Jakabffy Elem ér ál tal szer -
kesz tett Ma gyar Ki sebb ség be.

Füssy Kál mán (1878–?) 1920-ban a cseh szlo vá ki ai ma gyar kis gaz da párt egyik
meg szer ve zõ je. 1920–29-ban nem zet gyû lé si kép vi se lõ, majd 1929–38-ban
sze ná tor. 1938 de cem be ré tõl a ma gyar par la ment be hí vott kép vi se lõ je.

Gabrys, Juozas (1880–1951) Lit ván ki sebb sé gi po li ti kus. Az 1912-ben ál ta la
ala pí tott Union des Nationalités elõ ször pá ri zsi, majd 1916-tól lausanne-i
köz pont tal mû kö dött, s az elsõ vi lág há bo rú alatt több kon fe ren ci át is tar -
tott, me lyen a részt vevõ nem ze ti sé gek a ki sebb sé gi jo gok ki dol go zá sát, a
te rü le ti au to nó mia al kal ma zá sát és az ön ren del ke zé si elv gyõ ze lem re jut ta -
tá sát tûz ték ki cé lul. 1919-ben lit ván mi nisz ter el nök ként is szó ba ke rült a
neve, de a po li ti kai el len té tek mi att ez nem va ló sult meg. Et tõl kezd ve
Svájc ban élt.

Gajzágó Lász ló (1883–1953) Ma gyar dip lo ma ta, jo gász. 1919-tõl kezd ve 1947-ig
a kül ügy mi nisz té ri um po li ti kai osz tá lyán dol go zott. 1923-tól a Nép szö vet ség
Ta ná csá ban több ször volt ma gyar de le gá tus, 1924-tõl pe dig kor mány meg bí zott 
a nem zet kö zi bí ró sá gok elõtt. 1932-tõl a Ve gyes Dön tõ bí ró ság ok mel lett mû -
kö dõ kor mány meg bí zot tak hi va tal ve ze tõ je. Tag ja volt az Institut de Droit
International-nak és az MTA-nak.

Gerowski (?–?) Cseh szlo vá ki ai ru szin ki sebb sé gi po li ti kus, kép vi se lõ.
Goebbels, Joseph (1897–1945) Né met nem ze ti szo ci a lis ta po li ti kus. 1924-ben

ke rült kap cso lat ba az NSDAP-val. 1928 és 1945 kö zött a Reichstagban kép vi -
se lõ. 1930-tól õ a párt pro pa gan da ügye kért fe le lõs po li ti ku sa. 1933. márc.
13-tól bi ro dal mi pro pa gan da ügyi mi nisz ter, a Har ma dik Bi ro da lom egyik leg -
be fo lyá so sabb po li ti ku sa. 1945. máj. 1-jén fe le sé gé vel ön gyil kos sá got kö ve -
tett el, mi u tán hat gyer me kü ket elõ zõ leg meg mér gez ték.

Goldmann, Nahum (1895–1982) Ci o nis ta po li ti kus. Egye te mi éve it Né met or -
szág ban töl töt te. 1926 és 1933 kö zött a Né met or szá gi Ci o nis ta Szö vet ség ve -
ze tõ je. Ek kor el me ne kült az or szág ból. 1935–40-ben a Jewish Agency kép vi -
se lõ je a Nép szö vet ség mel lett. 1940-ben az USA-ba tá vo zott. Kez det tõl
fog va Iz ra el meg ala pí tá sá ért lob bi zott. 1949-tõl 1978-ig a Zsi dó Vi lág kong -
resszus el nö ke.

Goldschmidt, Georg (1903–1989) Ma gyar or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus.
1925-ben lett Bleyer Ja kab mun ka tár sa az MNNE-ben. Rend sze re sen pub li -
kált. A moz ga lom sza ka dá sa ide jén a Gratzcal szem ben álló Volksdeutsche
Kameradschaft egyik ala pí tó ja. 1942-ben a Volksbund na pi lap já nak, a Deutsche 
Ze i tungnak a fõ szer kesz tõ je. A nép cso port ve ze tõ (Basch) he lyet te se. 1945-ben 
Auszt ri á ba me ne kült és si ke rült el ke rül nie az in ter ná lást. Éle te hát ra lé võ ré -
szé ben az NSZK-ban élt, ahol 1969-ig a bon ni me ne kült ügyi, il let ve bel ügy -
mi nisz té ri um mun ka tár sa volt.

Göm bös Gyu la (1886–1936) Ka to na tiszt, po li ti kus, mi nisz ter el nök. 1919 ja nu -
ár já ban be lé pett a MOVE-be, majd rö vi de sen an nak el nö ke lett. Bécs ben be -
kap cso ló dott az An ti bol se vis ta Comité mun ká já ba. 1920-tól kezd ve volt kép -
vi se lõ. 1922-tõl az Egy sé ges Párt ügy ve ze tõ el nö ke. 1923-ban ki lé pett az
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Egy sé ges Párt ból, és meg ala kí tot ta a Faj vé dõ Pár tot. 1928-ban fel osz lat ta, s
vissza tért az Egy sé ges Párt ba. 1928-tól hon vé del mi min. ál lam tit kár, majd
1929 ok tó be ré tõl hon vé del mi mi nisz ter. 1931. okt. 1-jé tõl ha lá lá ig mi nisz ter -
el nök. Az ál ta la ala pí tott Nem ze ti Egy ség Párt ja vezetõje.

Graebe, Kurt (1874–1952) Len gyel or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1919-ben
meg ala pí tot ta a brombergi szék he lyû, Len gyel or szá gi Né met Szö vet sé get, s
an nak el nö ke lett. 1922-tõl a szejm ben a né met frak ció jegy zõ könyv ve ze tõ je,
a kül ügyi bi zott ság tag ja, az „Is ko la egye sü let”, és a né met jó lé ti bi zott ság ve -
ze tõ je, va la mint a Brombergi Né met Nép bank felügyelõbizottságának tag ja.
1924 és 1934 kö zött a Né met or szág ból Posen-Pomerellen szá má ra ér ke zõ tit -
kos anya gi tá mo ga tá sok kulcs fi gu rá ja. Rend sze re sen részt vett az In ter par la -
men tá ris Unió ülé se in. Az ENNSZ El nök sé gé nek tag ja, a Nem ze ti sé gi Kong -
resszus szer ve zõ bi zott sá gá nak el nö ke. A né met nép cso port ok ér de ke it kép vi sel te 
a Nép szö vet ség és a Há gai Ál lan dó Nem zet kö zi Bí ró ság mel lett. 1930–33-ban 
a né met frak ció ve ze tõ je volt a szejm ben. 1933 után po li ti ka i lag egy re in kább
te ret vesz tett. Az idõ sebb ge ne rá ció fõ rep re zen tán sa volt, s mint ilyen az új
ge ne rá ci ó val több ször is ko moly konf lik tus ba ke ve re dett. 1937-ben át te le pült
Ber lin be. Nem lé pett be a náci párt ba. 1939-tõl 1943-ig ka to nai szol gá la tot tel -
je sí tett. 1945 és 1947 kö zött az USA meg szál lá si öve ze té ben in ter nál ták 16,5
hó nap ra. Ez után Ba jor or szág ban te le pült le, ahol részt vett a ki te le pí tett ki -
sebb sé gek kel fog lal ko zó szer ve ze tek ve ze té sé ben.

Grassl, Georg (1863–1948) Ju go szlá vi ai né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1891 és
1918 kö zött oszt rák ál la mi szol gá lat ban dol go zott elõ ször Bécs ben, majd Sza -
ra je vó ban, töb bek kö zött Bosz nia-Her ce go vi na ok ta tá si ügye i nek ve ze tõ je -
ként. A vi lág há bo rú után a ju go szlá vi ai Sváb–Né met Kul tu rá lis Szö vet ség
ala pí tó ja, s 1920–24-ben fõ tit ká ra. 1925-ben be vá lasz tot ták a skupštinába.
1929-tõl a Ju go szlá vi ai Né met Nép szö vet sé gi Liga egyik ve ze tõ funk ci o ná ri u -
sa. 1932 és 1941 kö zött sze ná tor. 1939–41-ben a „Né met Is ko la ala pít vány” el -
nö ke. 1941-ben át te le pült Graz ba, s et tõl kezd ve Auszt ri á ban élt.

Gratz Gusz táv (1875–1946) 1906-tól al kot mány pár ti, 1910-tõl mun ka pár ti or -
szág gyû lé si kép vi se lõ. 1912-tõl a Ma gyar Gyár ipa ros ok Or szá gos Szö vet sé -
gé nek ügy ve ze tõ igaz ga tó ja. 1917. febr. 25. és 1919. jan. 14. kö zött két szer is
osz tály fõ nök volt a Mo nar chia kö zös kül ügy mi nisz té ri u má ban. Részt vett a
breszt-li tovsz ki és a bu ka res ti bé ke tár gya lás okon. 1918–19-ben a Bécs ben
szé ke lõ An ti bol se vis ta Comité egyik ve ze tõ je. 1919. ok tó ber ele jé tõl 1921 ja -
nu ár já ig a bé csi kö vet ség elsõ em be re. 1921. jan. 17-tõl csak nem há rom hó na -
pig a Te le ki-kor mány kül ügy mi nisz te re. Mi vel részt vett a má so dik ki rály puccs
elõ ké szí té sé ben, rö vid ide ig fog ság ba ke rült. 1922. jún. 30-án nyug dí jaz ták.
1924-ben egyik ala pí tó ja, és 1938-ig el nö ke az MNNE-nek. 1926 és 1945 kö -
zött or szág gyû lé si kép vi se lõ. 1944 már ci u sá ban a né met csa pa tok be vo nu lá sa
után le tar tóz tat ták, és Mauthausenbe hur col ták. 1945-ben vissza tért Bu da pest re.

Grünbaum, Yitzhak (1879–1970) Len gyel or szá gi ci o nis ta ki sebb sé gi po li ti kus,
jo gász. Fi a tal ko rá ban csat la ko zott a ci o nis ta moz ga lom hoz. Az I. vi lág há bo rú 
elõtt jo gász ként dol go zott Var só ban. 1914-ben a jid dis nyel ven meg je le nõ ci -
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o nis ta lap, a Das jüdische Volk fõ szer kesz tõ je. 1919 és 1930 kö zött a szejm
tag ja volt. 1922-ben õ volt a ki sebb sé gi par la men ti blokk egyik kez de mé nye -
zõ je. 1933-ban Pa lesz ti ná ba emig rált. 1948 és 1949 kö zött az iz ra e li át me ne ti
kor mány bel ügy mi nisz te re.

Gündisch Guido (1884–1952) Ma gyar or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus, jo -
gász. 1909–10-ben és 1914–18-ban a ma gyar par la ment er dé lyi szász kép vi se -
lõ je. A vi lág há bo rú után Bu da pes ten ma radt, s ügy véd ként dol go zott 1945-ig.
Az MNNE tag ja. Több ször is össze üt kö zés be ke rült a nála mér sé kel tebb nek
szá mí tó Bleyerrel, va la mint Gratzcal is. 1951-ben az NSZK-ban töb bed ma gá -
val meg ala pí tot ta a Ma gyar or szág ról El ûzött Né me tek Szö vet sé gi Baj tár si
Szö vet sé gét.

Hassel, Ulrich (1881–1944) Né met dip lo ma ta. 1909-ben lé pett a né met kül ügy -
mi nisz té ri um szol gá la tá ba. 1920 má ju sá tól egy évig kö vet sé gi ta ná csos volt
Ró má ban, majd 1926. áp ri lis vé gé ig bar ce lo nai fõ kon zul. 1926. nov. 7-tõl
1930. má jus kö ze pé ig kop pen há gai kö vet. Ez után 1932. okt. 20-ig belg rá di,
majd 1938. feb ru ár vé gé ig ró mai kö vet. A Hit ler el le ni össze es kü vés ben való
rész vé tel mi att 1944-ben ki vé gez ték.

Hasselblatt, Werner (1890–1958) Észt or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1923-tól
fõ ál lá sú po li ti kus. 1923 és 1932 kö zött a bal ti né met, il let ve a né met–svéd par la -
men ti frak ció ve ze tõ je. Kulcs sze re pet ját szott a ki sebb sé gek nek kul tu rá lis au -
to nó mi át biz to sí tó tör vény meg al ko tá sá ban és el fo gad ta tá sá ban. Több né met
kul tu rá lis egye sü let el nö ke és né met vál lal ko zás felügyelõbizottsági tag ja
volt. A Nem ze ti sé gi Kong resszus egyik ala pí tó ja, 1939 után pe dig fõ tit ká ra.
1931-tõl az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek jogi ta nács adó ja és
ál lan dó ber li ni iro dá já nak ve ze tõ je. 1940-ig meg tar tot ta észt ál lam pol gár sá gát.
1933 no vem be ré tõl a né met ki sebb sé gek ügye i nek bi ro dal mi irá nyí tá sá ra hi va -
tott Volksdeutscher Rat tag já vá ne ve zik ki, majd 1936–37-ben a Volksdeutscher 
Arbeitskreisben is sze re pet ka pott. 1939 és 1944 kö zött a Nation und Staat hi -
va ta los ki adó ja. A há bo rú után Né met or szág ban, Lüneburgban élt.

He ge dûs Nán dor (1884–1969) Ro má ni ai ma gyar új ság író, po li ti kus. A ro má ni ai 
Or szá gos Ma gyar Párt Bi har me gyei al el nö ke, 1928-ban a ma gyar párt par la -
men ti kép vi se lõ je. A Nagy vá rad címû lap mun ka tár sa. Rend sze re sen pub li kált 
a Ma gyar Ki sebb ség ben és a Pes ti Nap ló ban is.

Heilbron, Friedrich (1872–1954) Né met dip lo ma ta. 1902-ben lé pett a né met
kül ügy mi nisz té ri um szol gá la tá ba. 1920. áp ri lis kö ze pé tõl a saj tó osz tály ve ze -
tõ je 1921 má ju sá ig. 1921. okt. 10. és 1923. ja nu ár kö ze pe kö zött a kul tu rá lis
osz tály, az tán pár hó na pig is mét a saj tó osz tály ve ze tõ je. De cem ber 1-jé tõl
1926. ok tó ber ele jé ig a kul tu rá lis osz tályt ve zet te. Ok tó ber 9-tõl fõ kon zul Zü -
rich ben. 1930. de cem ber vé gén ren del ke zé si ál lo mány ba ke rült. 1933. júl.
18-án nyug dí jaz ták.

Henlein, Konrad (1898–1945) Cseh szlo vá ki ai né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1923
és 1933 kö zött a cseh szlo vá ki ai né met test ne ve lõ moz ga lom ve ze tõ je, majd a
Szu dé ta né met Ha za fi as Front elsõ em be re. 1935-ben szer ve ze te, mely idõ köz -
ben át ala kult Szu dé ta né met Párt tá, az or szág leg erõ sebb párt ja ként a po li ti kai
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élet meg ha tá ro zó té nye zõ je lett. Hi va ta lo san a te rü le ti au to nó mia mel lett tört
lán dzsát, va ló já ban azon ban a Né met or szág hoz való csat la ko zást sze ret te vol -
na el ér ni. 1938. okt. 1. után a Szu dé ta-vi dék kor mány biz to sa, majd párt ve ze -
tõ je, ké sõbb bi ro dal mi hely tar tó ja lett. A há bo rú vé gén fog ság ba esett, és ön -
gyil kos sá got követett el.

Herczeg Fe renc (1863–1954) Író, új ság író, po li ti kus. 1896-tól két cik lu son át or -
szág gyû lé si kép vi se lõ. Ti sza Ist ván híve. A tri a no ni béke utá na a dél vi dé ki
ma gyar ság sor sá val fog lal ko zó tár sa dal mi szer ve zet, a Szent Gel lért Tár sa ság
el nö ke. 1927-tõl 1944-ig a fel sõ ház tag ja. 1927 után a Ma gyar Re ví zi ós Liga
el nö ke. A vi lág há bo rú után vissza vo nult a po li ti kai élet tõl. Herczeg szer te -
ága zó te vé keny sé gei kö zül leg in kább nagy ha tá sú iro dal mi mun kás sá ga is -
mert.

Heyking, Alphons Julius Magnus (1860–1930) Bal ti né met szár ma zá sú orosz
dip lo ma ta. 1887 és 1890 kö zött at ta sé ként kezd te kül ügyi pá lya fu tá sát. 1892-tõl 
1897-ig ná po lyi, majd két évig ber li ni al kon zul volt. 1899 és 1908 kö zött
Newcastle-ban kon zul ként, majd a vi lág há bo rú vé gé ig Lon don ban fõ kon zul -
ként szol gált. 1921 után Genf ben élt, és a bal ti föld bir to kos ok ki sa já tí tott föl -
bir to ka i nak vissza szer zé se vagy meg fe le lõ kár pót lá sa ér de ké ben lob bi zott a
Nép szö vet ség mel lett.

Hit ler, Adolf (1889–1945) Né met nem ze ti szo ci a lis ta dik tá tor. 1921-tõl az NSDAP 
ve ze tõ je. Az 1923-as mün che ni „sör puccs” után vár fog ság ra ítél ték. A bör tön -
bün te tés alatt írta meg a Mein Kampfot. Párt ja a gaz da sá gi vi lág vál ság alatt
egy re jobb ered mé nye ket ért el, s Né met or szág leg erõ sebb párt ja lett. 1933.
jan. 30-án kan cel lár rá ne vez ték ki. Ez után min den el len zé ki pár tot be til tott, s
sa ját pár ton be lü li el len zé ké vel is le szá molt. A II. vi lág há bo rú ki rob ban tá sa
után 1941-ben át vet te a Wehrmacht fõ pa rancs nok sá gát is. Ber lin el es te elõtt
né hány nap pal ön gyil kos lett.

Hor thy Mik lós (1868–1957) Ma gyar or szág kor mány zó ja. El len ten ger nagy, a
Mo nar chia flot tá já nak fõ pa rancs no ka. 1919-ben a sze ge di el len for ra dal mi
kor mány had ügy mi nisz te re, az ún. nem ze ti had se reg fõ ve zé re, a fe hér ter ror
irá nyí tó ja. 1920-tól 1944-ig kor mány zó. Az el len for ra dal mi rend szer kon szo -
li dá ci ó ját tûz te ki cé lul. 1942–43-ban meg pró bál ko zott az an gol szász ha tal -
mak kal való kap cso lat fel vé tel lel. 1944. okt. 15-én si ker te le nül pró bált meg ki -
ug ra ni a há bo rú ból. A vi lág há bo rú után rö vid ide ig ame ri kai fog ság ba ke rült,
majd éle te vé gé ig Por tu gá li á ban élt.

Hory And rás (1883–1971) Ma gyar dip lo ma ta. 1919. márc. 20-án kezd te meg
pá lya fu tá sát a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um ban. A kül ügyi nép biz tos ság tól el -
bo csá tot ták, majd az új já szer ve zõ dõ kül ügy mi nisz té ri um ban ro mán re fe rens
lett. 1921 elsõ hat hó nap já ban õ szer vez te meg a bu ka res ti kö vet sé get, ahol
1921. júl. 19. és 1923. nov. 26. kö zött elsõ be osz tott tiszt vi se lõ lett. Ek kor át -
he lyez ték Belg rád ba, ahol 1927. jan. 13-ig volt kö vet. 1927. jan. 13-tól 1933.
dec. 31-ig a ró mai kö vet sé get irá nyí tot ta. 1934. márc. 17-tõl 1935. ápr. 4-ig a
kül ügy mi nisz ter ál lan dó he lyet te se, majd 1939 no vem be ré ig a var sói kö vet ség 
ve ze tõ je volt. A má so dik bé csi dön tést meg elõ zõ Turnu Severin-i ma gyar–ro -
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mán tár gya lá so kon õ ve zet te a ma gyar de le gá ci ót. 1941. dec. 31-én nyug dí jaz -
ták. 1962-ben át te le pült Bécsbe.

Huss Richard (1885–1941) Er dé lyi szász szár ma zá sú ger ma nis ta, ma gyar or szá -
gi né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1918-tól deb re ce ni egye te men ta nár. 1934 és
1935 kö zött az MNNE he lyet tes el nö ke, majd 1935 és 1938 kö zött a Gratz-féle 
ve ze tés sel szem ben ál ló Volksdeutsche Kameradschaft társ el nö ke. A Deutsche 
Volksbote ki adó ja.

Innitzer, Theodor (1875–1955) Bé csi ér sek, kar di ná lis. 1911–32 kö zött pro -
fesszor, 1928–29-ben a bé csi egye tem rek to ra. 1929–30-ban a har ma dik
Schober ka bi net ben szo ci á lis mi nisz ter. 1932-ben bé csi ér sek lett, majd a kö -
vet ke zõ év ben kar di ná lis. Dollfuss híve. 1938-ban az Ansch luss tá mo ga tá sá ra
szó lí tott fel, s Hit ler nél ud va ri as sá gi lá to ga tást tett az Imperiál Ho tel ben. En -
nek el le né re nem si ke rült el ér nie, hogy a ka to li kus egy ház ko ráb bi füg get len -
sé gét és sza bad sá gát a nem ze ti szo ci a lis ta re zsim ben is tisz te let ben tart sák. El -
lent mon dá sos sze mé lyi ség volt, aki „naiv” po li ti kai lé pé sei mel lett ak tí van
ki vet te ré szét a zsi dó szár ma zá sú ka to li ku sok mentésébõl is.

Jakabffy Elem ér (1881–1963) Ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, jo gász,
szer kesz tõ, az MTA kül tag ja (1938–1949). 1910–18-ban mun ka pár ti or szág -
gyû lé si kép vi se lõ. 1922 és 1938 kö zött a ro má ni ai Or szá gos Ma gyar Párt al el -
nö ke, 1935 után a bán sá gi ta go zat el nö ke. Négy íz ben is ka ma rai kép vi se lõ
volt (1928, 1931, 1932, 1937). A Ma gyar Ki sebb ség ala pí tó ja, s va ló já ban
majd nem mind vé gig egyet len tény le ges szer kesz tõ je a lap 1942-es be til tá sá ig. 
A Ro má ni ai Ma gyar Nép li ga Egye sü let al el nö ke, a Nem ze ti sé gi Kong resszus
meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge. Az OMP 1938-as fel osz la tá sa után vissza vo nult a
kö zé let tõl, s csak na gyon rö vid idõ re kap cso ló dott be a Ma gyar Nép kö zös ség
mun ká já ba, majd há tat for dí tott neki. 1944-ben nem ze ti sé gi túsz ként 8 hó nap -
ra Bu ka rest be in ter nál ták. 1945-ben a ro má ni ai ma gyar dol go zók szer ve ze té -
nek fel ké ré sét el uta sít va nem vál lalt köz re mû kö dést a szer ve zet éle té ben.
1949-ben Zaguzsénból kény szer lak he lyé re, Hát szeg re köl töz tet ték. Utol só
éve it Szatmáron töl töt te, ahol meg ír ta emlékiratait.

Jaross An dor (1896–1946) Cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, ma gyar 
bel ügy mi nisz ter. A ma gyar Nem ze ti Párt al el nö ke 1925 és 1933 kö zött, majd a 
párt ügy ve ze tõ el nö ke 1936-ig. Az Egye sült Ma gyar Párt el nö ke 1936 után.
1935 és 1938 kö zött nem zet gyû lé si kép vi se lõ. A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép -
szö vet sé gi Liga ügy ve ze tõ al el nö ke 1931-tõl kezd ve. Az elsõ bé csi dön tés
után a ma gyar Or szág gyû lés meg hí vott kép vi se lõ je. 1938–40-ben a fel vi dé ki
ügyek tár ca nél kü li mi nisz te re lett. 1944 már ci u sa és au gusz tu sa kö zött a
Sztójay-kormány bel ügy mi nisz te re. Je len tõs sze re pet ját szott a szél sõ jobb ol -
da li par la men ti kép vi se lõ ket tö mö rí tõ Tör vény ho zók Nem ze ti Szö vet sé ge lét -
re ho zá sá ban, mely nek pár hó na pig el nö ke is volt. 1946-ban a nép bí ró ság há -
bo rús bû nös nek ta lál ta, és ha lál ra ítélte.

Jó si ka Já nos (1888–1958) Ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus. 1924 és 1928
kö zött az Or szá gos Ma gyar Párt in té zõ bi zott sá gá nak tag ja. Hét szer vá lasz tot -
ták meg par la men ti kép vi se lõ nek (1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 1933, 1937). 
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A Ro má ni ai Ma gyar Nép li ga Egye sü let egyik al el nö ke. Az Er dé lyi Ke res ke -
del mi Rt. ügy ve ze tõ el nö ke, a Ke le ti Új ság Rt. el nö ke. Ma gyar or szág né met
meg szál lá sát kö ve tõ en, mi kor tu do mást szer zett az észak-er dé lyi zsi dó ság get -
tó sí tá sá ról és de por tá lá sá ról szó ló dön tés rõl, le mon dott Szil ágy vár me gye fõ -
is pá ni posztjáról.

Jungerth-Arnóthy Mi hály (1883–1957) 1919. jan. 18-án ke rült a ma gyar a kül -
ügy mi nisz té ri um ba. Õ in téz te a ha di fo goly ügye ket a kül ügyi nép biz tos sá gon,
majd az el len for ra dal mi rend szer kül ügy mi nisz té ri u má ban is egé szen 1923.
márc. 12-ig. Ezt kö ve tõ en 1933. nov. 16-ig a revali kép vi se let ve ze tõ je volt.
1928-ban a kö vet ség át tet te szék hely ét Hel sin ki be. 1933. nov. 16. és 1935.
máj. 7. kö zött an ka rai kö vet. Ez után 1939. márc. 1-jé ig moszk vai kö vet. 1939.
aug. 29-tõl 1944. ápr. 5-ig a szó fi ai kö vet ség ve ze tõ je, majd ok tó ber 15-ig a
kül ügy mi nisz ter ál lan dó he lyet te se. Ez után a né me tek két szer is le tar tóz tat ták, 
s csak 1945. ápr. 28-án sza ba dult Auszt ri á ban.

Junghann, Otto (1873–1964) Né met or szá gi jo gász, ki sebb sé gi szak ér tõ. 1925 és 
1927 kö zött a Né met or szá gi Nép szö vet sé gi Liga ügy ve ze tõ el nö ke, utá na pe -
dig ki sebb sé gi bi zott sá gá nak el nö ke. A Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak egyik
al el nö ke. 1933-ban min den hi va ta lát le te szi. 1948 után a né met or szá gi ENSZ
Ba rá ti Tár sa ság el nö ke, majd 1955-tõl az ENSZ Tár sa ság tisz te let be li el nö ke.

Kaczmarek, Jerzy (?–?) Né met or szá gi len gyel ki sebb sé gi po li ti kus, a Né met or -
szá gi Nem ze ti Ki sebb sé gek Szö vet sé gé nek fõ tit ká ra.

Karall, Lorenz (1894–1965) Auszt ri ai jo gász, bur gen lan di hor vát ki sebb sé gi po -
li ti kus. A Hrvatske Novine szer kesz tõ je. 1927-tõl a Landtag, majd a Landesrat
kép vi se lõ je. Et tõl kezd ve a Staatsrat tag ja. 1956 és 1960 kö zött a bur gen lan di
tar to mány gyû lés elsõ el nö ke.

Ká nya Kál mán (1869–1945) Ma gyar dip lo ma ta, kül ügy mi nisz ter. 1893 és 1905
kö zött egy sor kon zu lá tu son és fõ kon zu lá tu son tel je sí tett szol gá la tot. 1905.
ápr. 1. és 1913. okt. 14. kö zött a Mo nar chia kö zös kül ügy mi nisz té ri u má nak
saj tó osz tá lyán dol go zott, s an nak ve ze tõ je lett. Ezt kö ve tõ en 1918. nov. 11-ig
me xi kói kö vet. A vi lág há bo rú után õ ve zet te a kö zös ügye ket fel szá mo ló ha tó -
sá got. 1919. nov. 31-én ke rült a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um ál lo má nyá ba.
Elõbb a po li ti kai osz tály ve ze tõ je, majd 1920. máj. 30-tól a kül ügy mi nisz ter
ál lan dó he lyet te se lett. 1925. okt. 5-tõl 1933. jan. 10-ig ber li ni kö vet. 1933.
febr. 4-tõl 1938. nov. 28-ig kül ügy mi nisz ter.

Khuen-Héderváry Sán dor (1881–1947) Ma gyar dip lo ma ta. 1905. jún. 8-tól
1907. aug. 6-ig a Mo nar chia bu ka res ti kö vet sé gén dol go zott. Más fél év köz -
pon ti szol gá lat után, 1908. nov. 14. és 1910. okt. 12. kö zött a mad ri di kö vet -
ség re osz tot ták be. Ezt kö ve tõ en elõ ször a lon do ni, majd a ber li ni nagy kö vet ség
lett az ál lo más he lye. 1920. jan. 3-án ke rült a szer ve zõ dõ ma gyar kül ügy mi nisz -
té ri um ba. 1920. máj. 30-tól 1925. okt. 20-ig a po li ti kai osz tály ve ze tõ je. Et tõl
kezd ve 1934. jan. 12-ig a kül ügy mi nisz ter ál lan dó he lyet te se. 1933. dec. 31. és 
1940. jú ni us kö zött a pá ri zsi kö vet ség ve ze tõ je. Ez után Vichybe ke rült, ahol
meg szer vez te a ma gyar kö vet sé get. 1941. júl. 18-án fel men tet ték meg bí za tá sa 
alól, majd nyug dí jaz ták.
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Klein, Fritz (1895–1936) Né met új ság író. Pá lyá ja elsõ fon tos ál lo má sa a nagy -
sze be ni Deutsche Tagespost fõ szer kesz tõi be osz tá sa volt. 1922 után Ber lin ben 
dol go zott, s a Deutsche Allgemeine Ze i tung mun ka tár sa, majd 1924 és 1933
kö zött fõ szer kesz tõ je lett. 1933 jú ni u sá ban Hit ler ki fe je zett kí ván sá gá ra fel -
mond tak neki egy Auszt ri á ról írt cikk mi att. 1933 feb ru ár já ban meg ala pí tot ta
a Deutsche Zukunft címû la pot.

Ko rá nyi Fri gyes (1869–1935) Ma gyar pénz ügyi szak em ber, pénz ügy mi nisz ter,
dip lo ma ta. 1919. okt. 2. és 1920. dec. 16. kö zött pénz ügy mi nisz ter. 1923. febr. 
20-án ke rült a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um ba, s rög tön ki ne vez ték pá ri zsi kö -
vet nek. 1924. márc. 25-tõl is mét pénz ügy mi nisz ter no vem ber kö ze pé ig. 1924.
nov. 20-tól 1928. aug. 24-ig új ból a pá ri zsi kö vet ség ve ze tõ je. 1928. szept.
5-tõl 1932-ig a Pénz in té ze ti Köz pont igaz ga tó ja. 1931. dec. 16. és 1932. okt. 1. 
kö zött a Kár olyi-kor mány pénz ügy mi nisz te re. 1932-tõl a fel sõ ház örö kös tag -
ja. 1932. okt. 1-jé tõl éle te vé gé ig a Pénz in té ze ti Köz pont elnöke.

Korodi, Lutz (1867–1954) Ro má ni ai né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1890 és 1903
kö zött Bras só ban volt gim ná zi u mi ta nár. A ma gyar kor mánnyal való együtt -
mû kö dés re tö rek võ szá szok kal el len tét ben a nem ze ti sé gek kel, il let ve a bá ná ti
svá bok kal való kap cso lat el mé lyí té sé nek szük sé ges sé gét pro pa gál ta. 1901-ben
par la men ti kép vi se lõ vé vá lasz tot ták, de 1903-ban egy po li ti kai cikk mi att (a
Kronstädter Ze i tung szer kesz tõ je 1901 óta) egy év bör tön re és pénz bün te tés re
ítél ték, s ezért le mon dott man dá tu má ról, ta ná ri ál lá sá ról, és ki ván do rolt Ber -
lin be. Et tõl kezd ve 1918-ig ta nár ként, s ok ta tá si in téz mé nyek, szö vet sé gek ve -
ze tõ tiszt vi se lõ je ként dol go zott Né met or szág ban. 1919-ben vissza tért Er dély -
be. 1919–21-ben az er dé lyi kor mány, a Consiliul Dirigent din Transilvania
kul tu rá lis ügye kért fe le lõs né met ál lam tit ká ra, 1919–20-ban a ro mán sze ná tus
tag ja. 1921-tõl 1925-ig is mét né met és la tin nyel vet ok ta tott a te mes vá ri né -
met re ál gim ná zi um ban. 1925-ben a ro mán nem ze ti sé gi po li ti ka el le ni til ta -
ko zá sul át te le pült Ber lin be. Et tõl kezd ve gim ná zi u mi ta nár, és po li ti kai
köz író. 1953-ban meg kap ta a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság Nagy ke reszt
Ér dem rend jét.

Köpke, Gerhard (1873–1953) 1903-ban kez dett el dol goz ni a né met kül ügy mi -
nisz té ri um ban. 1921. máj. 15-tõl a jogi osz tály ve ze tõ je 1923 má ju sá ig. Et tõl
kezd ve 1935. dec. 20-ig a Nyu gat- és Dél ke let-Eu ró pai osz tály ve ze tõ je. 1938. 
aug. 1-jén nyug dí jaz ták.

Körmendy-Ékes La jos (1876–1951) Po li ti kus, fõ is pán. Az im pé ri um vál tás elõtt 
Kas sa vá ros kultúrtanácsosa. 1920-ban kép vi se lõi man dá tu mot szer zett a ke -
resz tény szo ci a lis ta párt egyik ve ze tõ je ként. 1921. febr. 14-tõl a Szlovenszkói
és Ru szinsz kói Szö vet ke zett El len zé ki Pár tok Ve zér lõ bi zott sá gá nak el nö ke.
1925-ben meg fosz tot ták cseh szlo vák ál lam pol gár sá gá tól, ezért át te le pült Ma -
gyar or szág ra. 1926 au gusz tu sá tól 1931-ig Veszp rém me gye fõ is pán ja.

Köster, Adolf (1883–1930) 1920 má ju sá tól két hó na pig né met kül ügy mi nisz ter.
1921. okt. 26-tól 1922. nov. 22-ig bi ro dal mi bel ügy mi nisz ter. 1923. feb ru ár
ele jé tõl 1928. már ci us kö ze pé ig ri gai kö vet. 1928. júl. 18-tól ha lá lá ig belg rá di
kö vet.
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Krabbe, Ludvig (1884–?) A Nép szö vet ség Tit kár sá ga ki sebb sé gi szek ci ó já nak
dán nem ze ti sé gû tiszt vi se lõ je a har min cas évek ele jén.

Kraft, Stefan (1884–1959) Ju go szlá vi ai né met ki sebb sé gi po li ti kus. A két vi lág -
há bo rú kö zött a ju go szlá vi ai né met ki sebb ség ve ze tõ je. Õ hoz ta lét re – bi ro dal -
mi né met tá mo ga tás sal – a ju go szlá vi ai né met ség köz pon ti gaz da sá gi szer ve ze -
te it (szö vet ke ze tek, ta ka rék pénz tá rak), így a ki sebb ség gaz da sá gi és pénz ügyei
fe lett meg ha tá ro zó be fo lyás sal ren del ke zett. 1922 és 1929 kö zött a Né met Párt
ügy ve ze tõ el nö ke, a ki sebb ség egy ér tel mû ve ze tõ je. 1923–29-ben par la men ti
kép vi se lõ. 1931 és 1938 kö zött kor mány pár ti kép vi se lõ ként je le ní ti meg a
nép cso por tot a par la ment ben. Kon zer va tív pol gá ri po li ti kus ként 1933 után
több ször is össze tû zés be ke rült a né met hi va ta los szer vek kel és a nem ze ti szo -
ci a lis ta esz mék hez kö zel álló fi a ta labb ge ne rá ci ó val. 1939. máj. 15-én alá ve -
tet te ma gát Bécs ben egy dön tõ bí ró sá gi tár gya lás nak, mely nek íté le tét tisz te -
let ben tart va vissza vo nult a po li ti kai, kul tu rá lis és gaz da sá gi élet tõl. 1941
no vem be ré ben hor vát fõ kon zul lett Mün chen ben, majd hor vát ál lam tit kár a
kö zel lá tá si mi nisz té ri um ban. 1945-ben elõ ször át te le pült Auszt ri á ba, majd
1949-tõl Né met or szág ban élt.

Krahmer-Möllenberg, Erich (1882–1942) Né met ki sebb ség po li ti kai szak ér tõ.
1920-ban a po rosz bel ügy mi nisz té ri um ke le ti ügy osz tá lyán dol go zott. 1920.
nov. 20-ától a Deutsche Stiftung be fo lyá sos ügy ve ze tõ je. Max Winkler he lyet -
te se lett a len gyel or szá gi te rü le te ken el kob zott len gyel és zsi dó ja vak ke ze lé -
sé vel és ér té ke sí té sé vel meg bí zott Haupttreuhandstelle Ostban.

Kristóffy Jó zsef (1890–1969) Ma gyar dip lo ma ta. 1919 óta dol go zott a kül ügy -
mi nisz té ri um ban. 1937. márc. 31-ig köz pon ti szol gá la tot tel je sí tett a szám jel,
a ha di fo goly, a po li ti kai, a kül föld ön élõ ma gyar ál lam pol gár ok gon do zá sát el -
lá tó osz tá lyo kon. 1937. ápr. 1-jé tõl 1939 szep tem be ré ig a var sói kö vet sé gen
dol go zott, majd 1939. szept. 30-tól 1941. jú ni us vé gé ig a moszk vai kö vet sé get 
ve zet te. 1941. dec. 30-ig min. o. fõ nök, majd 1943. aug. 18-tól a kop pen há gai
kö vet sé get irá nyí tot ta. A né met meg szál lás után nem tért vissza Ma gyar or -
szág ra.

Kundt, Ernst (1897–1947) Cseh szlo vá ki ai né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1922 és
1935 kö zött a nem ze ti né met if jú ság egy ség szer ve zet ének ve ze tõ je. 1925 és
1939 kö zött az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek szu dé ta né met
kül döt te. 1938–39-ben a Nem ze ti sé gi Kong resszus né met al el nö ke. 1926 és
1938 kö zött a Deutschpolitisches Arbeitsamt ve ze tõ je Prá gá ban. 1935–38.
kö zött prá gai par la men ti kép vi se lõ. 1935–36-ban a Szu dé ta né met Párt ügy ve -
ze tõ je, majd 1938-ig a par la men ti klub ve ze tõ je. 1938 ok tó be re és 1939 már ci -
u sa kö zött a Cseh szlo vá ki ai Né met Nép cso port ve ze tõ je, és a né met nem ze ti -
szo ci a lis ta kép vi se lõk és sze ná to rok klub já nak frak ció ve ze tõ je lett. 1939
áp ri li sá tól 1945-ig a Reichstag kép vi se lõ je. Köz ben a len gyel Tarnów pol gár -
mes te re, a fõ kor mány zó ság kor má nya bel sõ igaz ga tá si fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je 
és ál lam tit kár-he lyet tes. 1941 és 1945 kö zött Radom kör zet kor mány zó ja.
1946 de cem be ré ben Cseh szlo vá ki á ban fe le lõs ség re von ták, és 1947. febr.
15-én há bo rús bû nös ként ki vé gez ték.
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Kurcsinszkij, Mi ha il Anatoljevics (?–?) Észt or szá gi orosz ki sebb sé gi po li ti kus.
A nem zet gaz da ság tartui pro fesszo ra, az Orosz Ki sebb sé gek Szö vet sé gé nek
el nö ke, az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus al el nö ke.

Kussbach Fe renc (1897–?) Ma gyar or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus. Bleyer
Ja kab mun ka tár sa 1926-tól, majd veje a kö vet ke zõ év tõl. Bleyer ha lá la után az 
MNNE ügy ve ze tõ el nö ke. 1936 ele jén vissza vo nult. Mi vel fel lé pett a ma gyar -
or szá gi SS-to bor zás el len, a Ges ta po le tar tóz tat ta és Dachauba de por tál ta.
1960-ban el hagy ta Ma gyar or szá got és Bécs ben te le pe dett le.

Lelley Jenõ (1879–1949) Cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus. 1920
már ci u sá ban a ke resz tény szo ci a lis ta párt elsõ el nö ke, és 1920 és 1925 kö zött a
párt par la men ti kép vi se lõ je. 1925 má ju sá ban a ma gyar kor mány tá mo ga tás
meg vo ná sa mi att kény te len volt le mon da ni, s he lyét Szüllõ Géza vet te át. A
párt sza ka dás után a párt nyu gat-szlo vá ki ai cso port ját ve zet te, de nem szer zett
töb bé par la men ti man dá tu mot. Ké sõbb vissza vo nult a po li ti ká tól.

Levickij, Dymitr (1877–1940) Len gyel or szá gi uk rán ki sebb sé gi po li ti kus. 1927
és 1939 kö zött az Uk rán Nem ze ti De mok ra ta Egye sü lés ve ze tõ je. 1928-tól
1935-ig kép vi se lõ volt a szejm ben. A len gyel or szá gi uk rán par la men ti frak ció
egyik ve ze tõ je.

Li ge ti Ernõ (1891–1944) Író, köl tõ, új ság író. Elõ ször a Nagy vá ra di Nap ló, majd
a ko lozs vá ri Ke le ti Új ság, a Nap ke let mun ka tár sa. 1934-ben meg ala pí tot ta a
Füg get len Új sá got. A ro má ni ai ma gyar iro da lom egyik meg ha tá ro zó, el kö te -
le zett de mok ra ta egyé ni sé ge. 1940-ben Bu da pest re köl tö zött, s a Ma gyar
Nem zet mun ka tár sa lett. Négy év múl va a nyi la sok szár ma zá sa mi att csa lád já -
val együtt meg gyil kol ták.

Llewellyn-Jones, Frederic (1866–1941) Brit jo gász, po li ti kus. A Wellsi Nép -
szö vet sé gi Liga el nö ke. A Nem zet kö zi Jogi Tár sa ság tag ja 1912 és 1939 kö -
zött. A Royal Institute of International Affairs tag ja.

Lloyd Ge or ge, David (1863–1945) Brit li be rá lis po li ti kus, mi nisz ter el nök.
1890-ben vá lasz tot ták be elõ ször az al só ház ba. 1915–16-ban had ügy mi nisz -
ter, majd 1916-tól kezd ve 1922-ig mi nisz ter el nök. A pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án 
õ kép vi sel te Nagy-Bri tan ni át. Et tõl kezd ve 1929-ig elõ ször Asquithtel együtt,
majd 1926-tól egye dül a li be rá lis párt ve ze tõ je. Párt ja vá lasz tá si ve re sé gé vel
vé get ért po li ti kai kar ri er je.

Loesch, Carl-Christian (1880–1951) 1919-ben Boehmmel és Ullmannal meg -
ala pí tot ta a Deutscher Schutzbundot, a né met ki sebb sé gek kel fog lal ko zó né -
met or szá gi köz pon tú tár sa dal mi szer ve ze tek egyik leg be fo lyá so sabb ját, s en -
nek el nö ke lett. Az 1930-as évek ele jén sze mé lyes okok ból vissza vo nult. Jó
kap cso la tot ápolt Stresemann-nal. 1933-ban, az ek kor már NSDAP-tag Loesch
az etnopolitika do cen se lett a Deutsche Hochschule für Politikon. Fon tos sze re -
pet ját szott az Institut für Grenz- und Auslandstudien ve ze té sé ben is. 1940 és
1945 kö zött a ber li ni egye tem nép raj zi tan szé kén pro fesszor.

Macdonald, James Ramsey (1866–1937) Brit po li ti kus, mi nisz ter el nök. Nagy-
Bri tan nia elsõ mun kás pár ti mi nisz ter el nö ke. 1924-ben, 1929–31-ben, va la -
mint 1931–35-ben kor mány fõ.
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Machat, Anton (1880–1967) Auszt ri ai cseh ki sebb sé gi po li ti kus. Ti pog rá fus ként 
ke rült Bécs be 1910-ben, s gyor san be kap cso ló dott a bé csi cse hek kul tu rá lis és
po li ti kai éle té be. A Lidovó Tiskárna nevû cseh nyom da igaz ga tó ja s a Delnické
Listy címû lap mun ka tár sa. 1918 után a bé csi cse hek po li ti kai gré mi u ma i ban ve -
ze tõ tiszt sé ge ket töl tött be. Al só-Auszt ri ai kép vi se lõ és a bé csi vá ro si ta nács tag -
ja 1919–34 kö zött. 1934 után le tar tóz tat ták. 1945-ben Prá gá ba te le pül át.

Mackensen, Hans-Georg (1883–1947) Né met dip lo ma ta. 1919-ben lé pett a né -
met kül ügy mi nisz té ri um szol gá la tá ba. 1923. szep tem ber kö ze pén kö vet sé gi
ta ná csos ként ke rült Ró má ba, ahol csak nem há rom évet szol gált. 1926. aug.
31. és 1929. ápr. 17. kö zött Brüsszel ben ál lo má so zott. 1931 jú ni u sa és 1933
de cem be re kö zött Mad rid ban kö vet sé gi ta ná csos. 1933. dec. 4. és 1937 áp ri li -
sa kö zött bu da pes ti kö vet. Ez után 1938. már ci us kö ze pé ig ál lam tit kár. 1938.
ápr. 8-tól 1943. au gusz tus ele jé ig ró mai kö vet.

Magyary An tal (1891–?) Ma gyar dip lo ma ta. 1919. jan. 18-án ke rült a kül ügy mi -
nisz té ri um ba, s jú li us 2-án már el is bo csá tot ták a kül ügyi nép biz tos ság tól.
1919 dec. 19-tõl 1922. máj. 31-ig a belg rá di kö vet sé gen, majd 1922 no vem be -
re és 1923 de cem be re kö zött a ber li ni, köz vet le nül ez után pe dig 1925. dec.
19-ig a bu ka res ti kö vet sé gen dol go zott. 1926. jan. 9-tõl két évig a mad ri di kö -
vet ség ügy vi võ je, 1928. ápr. 16-tól 1929. febr. 8-ig a pá ri zsi kö vet ség ide ig le -
nes ügy vi võ je, majd elsõ be osz tott ja. 1929. febr. 9. és 1934. okt. 24. kö zött bu -
ka res ti kö vet. Kö vet ke zõ ál lo más he lye Hága, ahol 1939. szept. 13-ig a kö vet ség
ve ze tõ je volt. 1939. okt. 31-ével nyug dí jaz ták.

Makaruška, L. (?-?) Len gyel or szá gi uk rán ki sebb sé gi po li ti kus.
Maniu, Iuliu (1873–1953) Ro mán po li ti kus. 1906 és 1910 kö zött a ma gyar Or -

szág gyû lés kép vi se lõ je. 1918. dec. 1-jé tõl az Er dé lyi Vég re haj tó ta nács el nö -
ke. 1926 és 1947 kö zött a Nem ze ti Pa raszt párt ve ze tõ je. 1928. jú ni us – 1930.
ok tó ber, va la mint 1932. ok tó ber – 1933. ja nu ár kö zött mi nisz ter el nök. Szem -
be he lyez ke dett az Antonescu dik ta tú rá val, s min dent el kö ve tett a há bo rú ból
való ki ug rás ér de ké ben. 1945-tõl po li ti kai be fo lyá sa meg szûnt. 1947-ben le -
tar tóz tat ták, és élet fogy tig la ni bör tön bün te tés re ítélték.

Margulies, Emil (1877–1943) Cseh szlo vá ki ai zsi dó po li ti kus, jo gász. Cseh or -
szág né met vi dé ke in õ szer vez te meg a leg több ci o nis ta egye sü le tet. 1924-ben
meg ala pí tot ta a Cseh szlo vá ki ai Zsi dó Nép szö vet sé gi Li gát. 1927-ben a zsi dó
párt ala pí tó ja és el nö ke 1931 és 1935 kö zött. A Cseh szlo vá ki ai Zsi dó Nem ze ti
Ta nács tag ja. 1939-ben Pa lesz ti ná ba köl tö zött.

Mar tin, William (1888–1934) Sváj ci új ság író. Pá lya fu tá sát a Jo ur nal des débats,
majd a Jo ur nal de Geneve pá ri zsi le ve le zõ je ként kezd te. 1924-ben lett a nagy te -
kin té lyû Jo ur nal de Geneve szer kesz tõ sé gé nek tag ja.

Masaryk, Jan (1886–1948) Cseh szlo vák dip lo ma ta, kül ügy mi nisz ter. Tomáš
Garrigue Masaryk fia. 1919 után dip lo má ci ai szol gá la tot lá tott el, így 1925 és
1938 kö zött Csehszlovákia nagy-bri tan ni ai kö ve te volt. 1940 után a cseh szlo -
vá ki ai emig ráns kor mány kül ügy mi nisz te re. A vi lág há bo rú után ha za tért, és a
kül ügy mi nisz te ri posz tot töl töt te be. A kom mu nis ta ha ta lom át vé telt kö ve tõ en
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tisz tá zat lan kö rül mé nyek kö zött hunyt el. Máig nem egy ér tel mû, hogy ön gyil -
kos sá got kö ve tett-e el vagy meg gyil kol ták.

Masirevich Szi lárd (1879–1944) Ma gyar dip lo ma ta. 1903-ban ke rült a Mo nar -
chia kö zös kül ügy mi nisz té ri u má ba. Ez után az athé ni, lon do ni, brüssze li és
mün che ni kö vet sé ge ken tel je sí tett szol gá la tot. 1912-ben a wa shing to ni nagy -
kö vet ség re osz tot ták be 1914-ig. 1915-ben rö vid kop pen há gai ál lo má so zás
után a kül ügy mi nisz ter var sói de le gá tu sá hoz ke rült. 1918 no vem be ré tõl részt
vett a bé csi ma gyar kö vet ség meg szer ve zé sé ben. 1919. jan. 31-én nyug dí jaz -
ták. Egy év múl va ke rült vissza a mi nisz té ri um ál lo má nyá ba. 1919. jan. 3-tól
1925. jún. 10-ig a bé csi kö vet sé gen dol go zott, amely nek 1921 jú li u sá tól ve ze -
tõ je is lett. 1925. máj. 19-tõl 1933. máj. 13-ig a prá gai, majd 1935. dec. 10-ig a
ber li ni kö vet ség ve ze tõ je. 1936 feb ru ár ja és 1938 már ci u sa kö zött lon do ni kö -
vet. 1938. ápr. 30-án nyugdíjazták.

Maspons i Anglasell, Fran cis co (1872–1966) Spa nyol or szá gi ka ta lán jo gász. A
nem zet kö zi jog el is mert szak te kin té lye. 1955 és 1958 kö zött a Ka ta lán Jog tu -
do má nyi tár sa ság el nö ke.

Matuska Pé ter (1885–?) Ma gyar dip lo ma ta. 1919. ja nu ár kö ze pén ke rült a kül -
ügy mi nisz té ri um ba, de a kül ügyi nép biz tos ság tól el bo csá tot ták. 1921. márc.
29. és 1928 áp ri li sa kö zött a prá gai kö vet sé gen dol go zott. 1928. feb ru ár ele je
és 1930. aug. 19. kö zött a mad ri di, majd 1930. dec. 3-tól 1935. márc. 27-ig
var sói kö vet. Ez után két évig a szó fi ai, majd 1937. máj. 5-tõl 1943. szept.
10-ig a stock hol mi kö vet sé get ve zet te.

Medinger, Wilhelm (1878–1934) Cseh szlo vá ki ai né met ki sebb sé gi po li ti kus.
1908 és 1913 kö zött az al kot mány hoz hû föld bir to kos ok kép vi se le té ben a
Cseh or szá gi Tar to má nyi Gyû lés tag ja. 1915-ben a Cseh or szág Né met Me gyé i -
nek Szö vet sé ge al el nök évé vá lasz tot ták. 1918-tól a bé ke kö té sig a há gai oszt rák
kö vet sé gen tel je sí tett szol gá la tot. 1919-tõl Cseh or szág Né met Nagy bir to ko sai
Szö vet sé gé nek al el nö ke lett. 1922-tõl a Cseh szlo vá ki ai Né met Nép szö vet sé gi
Liga el nö ke. A Né met Nem ze ti Párt tag ja. 1923 ja nu ár já ban ki lé pett a párt ból,
és frak ció nél kü li né met kép vi se lõ ként dol go zott to vább. 1925-ben a Cseh -
szlo vá ki ai Né met Nép párt ki tû nõ nem zet kö zi kap cso la ta i ra és el is mert sé gé re
hi vat koz va man dá tum hoz jut tat ta a sze ná tus ban, egé szen 1932-ig. Eköz ben a
Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak al el nö ki tisz tét is be töl töt te.

Millerand, Etienne-Alexandre (1859–1943) Fran cia po li ti kus. 1885 után lett
elõ ször par la men ti kép vi se lõ. 1899 és 1902 kö zött ke res ke del mi és igaz ság -
ügyi mi nisz ter. A há bo rú ki tö ré se elõtt 1912–13-ban, majd 1914–15-ben had -
ügy mi nisz ter. 1920 szep tem be ré ben köz tár sa sá gi el nök lett, de 1924-ben le -
mon dás ra kény sze rült. 1925-tõl 1940-ig sze ná tor.

Moser, Hans (1889–1980) Ju go szlá vi ai né met ki sebb sé gi po li ti kus, a né met párt
egyik ala pí tó ja. 1923–29-ben és 1932–35-ben par la men ti kép vi se lõ.

Motta, Giuseppe (1871–1940) Sváj ci ke resz tény de mok ra ta po li ti kus. 1911 vé gé -
tõl szö vet sé gi ta ná csos. 1915-ben, 1920-ban, 1927-ben, 1932-ben és 1937-ben
szö vet sé gi el nök, emel lett öt ször al el nök A nép szö vet sé gi esz me õszin te híve.
1920-ban or szá ga Nép szö vet ség be való be lé pé sét szor gal maz ta, a sem le ges -

362



ség meg õr zé se mel lett. 1920-ban a Köz gyû lés elsõ, tisz te let be li el nö ke, majd
1924-ben el nö ke. 1932-ben a le sze re lé si kon fe ren cia tisz te let be li el nö ke.

Motzkin, Leo (1867–1933) Ci o nis ta po li ti kus. Orosz or szá gi ci o nis ta ve ze tõ ként
kezd te po li ti ku si pá lyá ját. 1897-ben az elsõ ci o nis ta kong resszus egyik leg fi a ta -
labb tag ja ként tett szert is mert ség re. Az elsõ vi lág há bo rú alatt Kop pen há gá ban
kép vi sel te a szer ve zet ér de ke it. A ci o nis ta de le gá ció egyik ve ze tõ je ként részt vett
a pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án. Pá rizs ban te le pe dett le, s Genf ben gyak ran el járt a
Nép szö vet ség nél a zsi dó ki sebb sé gek ügye i ben. A Nem ze ti sé gi Kong resszus
zsi dó al el nö ke. A World Jewish Congress egyik leg be fo lyá so sabb ve ze tõ je.

Mus so li ni, Benito (1883–1945) Olasz po li ti kus, fa sisz ta dik tá tor. Bal ol da li in du -
lás után el tá vo lo dott a szo ci a lis ta esz mék tõl. 1920-ban lét re hoz ta a Nem ze ti
Fa sisz ta Pár tot, s je lölt jei a kö vet ke zõ év ben be is ke rül tek a par la ment be.
1922-ben egy be ha ran go zott tö meg de monst rá ció után az ural ko dó mi nisz ter -
el nök ké ne vez te ki. 1923-ban lét re hoz ta a Fa sisz ta Nagy ta ná csot. A kö vet ke zõ 
év ben par la men ti több sé get szer zett, s 1925-ben csak nem telj ha tal mat ka pott.
1935-ben az olasz se re gek le ro han ták Eti ó pi át. Szö vet sé get kö tött a há bo rú ra
ké szü lõ dõ Né met or szág gal, 1937-ben be lé pett az an ti ko min tern pak tum ba,
majd még ab ban az év ben ki lé pett a Nép szö vet ség bõl. A vi lág há bo rú ki tö ré se
után át vet te a had se reg fõ pa rancs no ki tisz tét. 1945. ápr. 28-án par ti zá nok fog -
ták el és végezték ki.

Neugeboren, Emil (1870–1950) Ro má ni ai né met ki sebb sé gi po li ti kus, új ság -
író, ta nár. 1910 és 1918 kö zött kép vi se lõ a ma gyar par la ment ben. 1920-tól
1929-ig a Kronstädter Ze i tung ve ze tõ je, majd 1929-tõl a Siebenbürgisch-
deutsches Tageblatt po li ti kai szer kesz tõ je. 1932 után õ adta ki a Südost-
europäischer Pressedienstet. 1933-ban be lé pett az új esz mék ál tal meg ha tá ro -
zott, s az új ge ne rá ció ál tal do mi nált ún. Selbsthilfe (Ön se gély) moz ga lom ba.

Ottlik Lász ló (1895–1945) Jo gász, egye te mi ta nár. A két vi lág há bo rú kö zöt ti tel -
jes idõ szak ban Pataky Ti bor mun ka tár sa a mi nisz ter el nök ség nem ze ti sé gi és
ki sebb sé gi osz tá lyán.

Paderewski, Ignacy Jan (1860–1941) Len gyel mi nisz ter el nök ze ne szer zõ, zon -
go ra mû vész. 1917–18-ban az emig rá ci ó ban si ke re sen lob bi zott Len gyel or -
szág füg get len sé gé nek meg te rem té sé ért. 1919-ben len gyel mi nisz ter el nök és
kül ügy mi nisz ter. 1922 után zon go ra mû vész ként az USA-ban élt. 1940-ben a
lon do ni len gyel emig ráns par la ment el nö ke. 1941-ben New York ban hunyt el.

Palásthy Ödön (?–?) Ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, ügy véd. Az egy -
kor mun ka pár ti po li ti kus 1922 után a Ma gyar Párt in té zõ bi zott sá gá nak tag ja
lett. 1927–29-ben tar to mány gyû lé si kép vi se lõ. A Ju go szlá vi ai Ma gyar Nép li -
ga Egye sü let igaz ga tó sá gi vá laszt má nyá nak tagja.

Palenszkij, (?–?) Len gyel or szá gi uk rán ki sebb sé gi po li ti kus.
Pant, Eduard (1887–1938) Len gyel or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1922 és

1935 kö zött a szi lé zi ai szejm kép vi se lõ je. 1924–1935-ben ki tû nõ nyelv is me -
re te mi att a né met par la men ti klub el nö ke. Egyút tal 1928-tól 1934-ig a len gyel 
sze ná tus tag ja is. 1929–34-ben a len gyel or szá gi Volksbund el nö ke. A har min -
cas évek ben a mé lyen ka to li kus po li ti kus an ti fa sisz ta be ál lí tó dá sa egy re erõ sö -
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dött, s a né met pol gá ri ki sebb sé gi po li ti ku sok kö zül egyi ke volt azok nak, aki
leg ha tá ro zot tab ban szem be he lyez ke dett a nem ze ti szo ci a lis ta ha ta lom át vé tel
nyo mán ki ala kult új rend del. 1934–35-ben min den ve ze tõ po zí ci ó já tól meg -
foszt ják. Bár meg pró bál egy pol gá ri ala po kon nyug vó szer ve ze tet lét re hoz ni
és mû köd tet ni, tö rek vé sét nem ko ro náz za sok si ker. Ezért 1937. febr. 7-én
Paul Schiemannal és Karl Costkával Bécs ben meg ala pí tot ta a Né met Szö vet -
ség Eu ró pa Nem ze ti Meg bé ké lé sé ért nevû szervezetet.

Papp An tal (1875–1949) Az im pé ri um vál tás elõtt Ko lozs vá ron bank igaz ga tó. A
hú szas évek ele jé tõl õ lett a Tár sa dal mi Egye sü le tek Szö vet sé ge Köz pont ja
iro dá já nak he lyet tes ve ze tõ je. Te le ki tá vol lét ében a mun ka je len tõs ré szét õ
vé gez te. Ál lam tit kár-he lyet tes, a ké sõb bi ek ben Te le ki Pál kor má nyá ban ál -
lam tit kár.

Parcher Fé lix (1876–1933) Ma gyar dip lo ma ta. Kül ügyi pá lyá ját 1899-ben kezd -
te kon zu li at ta sé ként. A kö vet ke zõ évek ben kon zu lá tu so kon tel je sí tett szol gá -
la tot, majd 1907 és 1918 kö zött a kons tan ti ná po lyi nagy kö vet ség re ke rült.
1919. jan. 18-tól 1921. márc. 9-ig a bé csi ma gyar kö vet sé gen dol go zott.
Ugyan ezen év már ci us 8-ától 1931. dec. 1-jé ig a ber ni kö vet ség ügy vi võ je,
majd kö ve te.

Pašiæ, Nikola (1845–1926) Szerb po li ti kus, mi nisz ter el nök. 1891 és 1918 kö zött
öt ször volt szerb mi nisz ter el nök, majd 1918 és 1926 kö zött ki sebb meg sza kí -
tá sok kal is mét há rom szor. Õ volt a Szerb–Hor vát–Szlo vén Ki rály ság egyik
meg ala pí tó ja, s a Ra di ká lis Párt ve ze tõ je ként a kor szak ta lán leg be fo lyá so sabb 
po li ti ku sa.

Pataky Ti bor (1889–?) A két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak ban meg sza kí tás nél kül 
a mi nisz ter el nök ség nem ze ti sé gi és ki sebb sé gi ügy osz tá lyá nak ve ze tõ je, 1928
és 1944 kö zött cím ze tes ál lam tit kár ként.

Pechány Adolf (1859–1942) A ma gyar or szá gi szlo vák ki sebb ség ügye i nek fel -
ügye le té vel meg bí zott kor mány biz tos, pe da gó gus, író, pub li cis ta. 1908-tól a
mi nisz ter el nök saj tó iro dá ján dol go zott. 1921-tõl a ma gyar or szá gi szlo vá kok
kor mány biz to sa, s ilyen mi nõ sé gé ben a ma gya ro sí tó is ko la po li ti ka egyik kép -
vi se lõ je.

Pe lé nyi Já nos (1885–1974) Ma gyar dip lo ma ta. Elsõ ál lo más he lyei a Mo nar chia
USA-be li kü lön bö zõ kon zu lá tu sai vol tak 1908 és 1917 kö zött. 1919. máj.
31-én nyug dí jaz ták. Ok tó ber 31-én kon zul ként ke rült vissza a ma gyar kül ügy -
mi nisz té ri um ba. 1922. jan. 1. és 1930. aug. 27. kö zött a wa shing to ni kö vet ség
elsõ be osz tott tiszt vi se lõ je. Ugyan ezen év ok tó ber vé gé tõl 1933. nov. 27-ig a
gen fi kép vi se let ve ze tõ je mi nisz ter re zi dens ként. Ez után egé szen 1940. dec.
14-ig a wa shing to ni kö vet ség ve ze tõ je. 1940. dec. 31-én nyug dí jaz ták, majd
1941. okt. 9-én meg fosz tot ták ma gyar ál lam pol gár sá gá tól.

Pin tér Lász ló (1884–1958) Po li ti kus, ka no nok. 1922 és 1939 kö zött kor mány -
pár ti prog ram mal a ma gyar nem zet gyû lés, 1940 és 1945 kö zött a ma gyar fel -
sõ ház tag ja. Az MNNE vá laszt má nyá nak tag ja, 1936 au gusz tu sá tól ügy ve ze tõ 
igaz ga tó ja, 1938-tól el nö ke. A Sonntagsblatt szer kesz tõ je. 1940-ben az egye -
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sü let te vé keny sé gét né met nyo más ra be szün tet te, de a Volksbund el le ni pro pa -
gan dá ját to vább foly tat ta. 1945 után sze ge di ka no nok.

Podewils-Dürnitz, Karl Maria (?–?) A né met kö vet sé gi ta ná csos a kul tu rá lis
ügy osz tá lyon.

Poensgen, Erwin (?–?) Kö vet sé gi ta ná csos a né met kül ügy mi nisz té ri um nép szö -
vet sé gi ügyek kel fog lal ko zó ügy osz tá lyán.

Politis, Nikolaos (1872–1942) Gö rög po li ti kus, jo gász. 1898 és 1914 kö zött a nem -
zet kö zi jog pro fesszo ra Fran cia or szág ban. 1917-tõl 1920-ig, majd 1922-ben gö -
rög kül ügy mi nisz ter. 1924 és 1927 kö zött pá ri zsi kö vet. Gö rög or szá got rend -
sze re sen õ kép vi sel te a nem zet kö zi kon fe ren ci á kon, s a Nép szö vet ség ben is.
1937 és 1942 kö zött a Nem zet kö zi Jogi In té zet el nö ke. A há gai nem zet kö zi bí -
ró ság tag ja.

Popoff, Ge or ge (?–?) Bal ti szár ma zá sú orosz–né met új ság író. A for ra da lom után
Nyu gat-Eu ró pá ban élt, és a szov jet rend szert bí rá ló köny ve i vel hív ta fel ma gá -
ra a fi gyel met. A Rigasche Rundschau (Lett or szág), a Hufvudstadsbladet
(Finn or szág), a Dortmunder Ze i tung és a Dresd ner Anzeiger (Né met or szág),
va la mint a Goteborgs Handeloch és a Goteborgs Handelstidning (Svéd or -
szág) Nép szö vet ség nél akk re di tált tu dó sí tó ja a hú szas évek ben. A har min cas
évek má so dik fe lé ben Lon don ban élt, és szo ros kap cso lat ban állt az Eu ró pai
Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé vel. A le vél tá ri for rá sok ból úgy tû nik, hogy
együtt mû kö dött a né met tit kos szol gá lat tal is. Éle te vé gén, a het ve nes évek ben
Olasz or szág ban élt.

Procopé, Hjalmar (1889–1954) Finn po li ti kus. Elõ ször 1924–25-ben, majd
1927 és 1931 kö zött Finn or szág kül ügy mi nisz te re.

Prokopy Imre (1873–1944) Bács-Bodrog me gye utol só ma gyar fõ is pán ja. 1925
vé gé tõl a Ma gyar Párt fõ tit ká ra. 1927-ben át te le pült Ma gyar or szág ra. Bu da -
pest rõl nyúj tot ta be pe tí ci ó it a Nép szö vet ség hez a ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb -
ség sé rel me i nek tár gyá ban. Pe tí ci ós te vé keny sé ge mö gött ter mé sze te sen a ma -
gyar kor mány tá mo ga tá sa állt. 1941-ben a Dél vi dék vissza csa to lá sa után
vissza te le pült Zomborba.

Quinones de Leon, Jose Maria (1873–1957) Spa nyol po li ti kus, jo gász. A Nem -
ze tek Szö vet sé gé ben leg több ször õ kép vi sel te Spa nyol or szá got a köz gyû lé se -
ken és a ta nács ülé se ken.

Radiæ, Stjepan (1871–1928) Hor vát pa raszt pár ti ve zér, a hor vát ön ren del ke zés
híve. 1919-ben be bör tö nöz ték, majd 1920-tól el len zék ben po li ti zált. 1923 jú li -
u sá tól több mint egy évig kül föld ön pró bált meg tá mo ga tást sze rez ni a Hor vát
Köz tár sa ság esz mé jé hez. Ha za tér te után 1925 jú li u sá ig bör tön ben ült, majd
sza ba du lá sa után tag ja lett a kor mány nak, de 1927-ben is mét el len zék be vo -
nult. Az szö vet sé gi el ven ala pu ló ál lam át ala kí tá sát kö ve tel te. 1928. jún. 20-án 
rá lõt tek a par la ment ben, s be le halt sé rü lé se i be.

Rakovszky Iván (1885–1960) Ma gyar po li ti kus, jo gász. 1901-tõl mun ka pár ti
par la men ti kép vi se lõ. A Ta nács köz tár sa ság ide je alatt együtt mû kö dött a szer -
vez ke dõ Beth len Ist ván nal. 1921-ben Ma gyar or szág ra re pat ri ált. A Rákóczi
Szö vet ség meg szer ve zõ je és elsõ el nö ke. 1922 és 1935 kö zött or szág gyû lé si
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kép vi se lõ. 1922–26-ban bel ügy mi nisz ter, majd 1928-tól 1936-ig a fõ vá ro si
Köz mun kák Ta ná csá nak el nö ke. 1941. ápr. 28-tól a Köz igaz ga tá si Bí ró ság el -
nö ke, va la mint fel sõ há zi tag. 1944. aug. 29-tõl okt. 16-ig val lás- és köz ok ta -
tás ügyi mi nisz ter a La ka tos-kor mány ban. 1951-ben ki te le pí tet ték, és kény -
szer lak he lyén halt meg.

Ro bin son, Jakob (1889–1977) Lit vá ni ai zsi dó ki sebb sé gi po li ti kus, te kin té lyes
nem zet kö zi jo gász. 1940-ben az USA-ba me ne kült. Az 1945-ös nürn ber gi
per ben az ame ri kai ügyész ta nács adó ja volt, s ha son ló funk ci ót töl tött be
1961-ben, im már az Eichmann-perben. A ho lo ca ust tal fog lal ko zó tör té nel mi
mun kái je len tõ sek.

Rosenberg, Alfred (1893–1946) A né met nem ze ti szo ci a liz mus és faj el mé let
egyik fõ ide o ló gu sa. 1933-tól az NSDAP Kül po li ti kai Hi va ta lá nak ve ze tõ je, a
Völkischer Beobachter fõ szer kesz tõ je. 1934-tõl a ne ve lé si ügyek fõ fel ügye lõ -
je. 1941-tõl a meg szállt ún. Ke le ti Te rü le tek (Bal ti kum, Fehéroroszország) bi -
ro dal mi mi nisz te re lett. 1946-ban ki vé gez ték mint há bo rús fõ bû nöst.

Rosmarin, Henryk (1882–1955) Len gyel or szá gi ci o nis ta po li ti kus, jo gász.
1922 és 1935 kö zött kép vi se lõ a szejm ben. A Zsi dó Vi lág kong resszus tag ja.
1940-ben ki ván do rolt Pa lesz ti ná ba.

Roth, Hans Otto (1890–1953) Ro má ni ai né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1919–39-ben 
ka ma rai kép vi se lõ, 1922-tõl 1938-ig a Né met Par la men ti Párt el nö ke. 1933-ig
az er dé lyi szá szok két ség kí vül leg be fo lyá so sabb po li ti ku sa volt. 1931-tõl
1934 ta va szán tör tént le mon dá sá ig az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé -
gé nek el nö ke. 1933-ban a ro má ni ai né me tek kö zött is ki rob bant bel sõ harc ban
a ra di ká li sok kal szem be szál ló kon zer va tí vok ve ze tõ je lett, nép cso por ton be lü -
li be fo lyá sát azon ban lé pés rõl lé pés re el vesz tet te. 1939–40-ben sze ná tor.
1940-ben a ki rály a né met nép cso port ügye i ért fe le lõs ál lam tit kár rá kí ván ta ki -
ne vez ni, de ezt né met rész rõl meg aka dá lyoz ták, sõt 1943-ban még a né met
nép kö zös ség bõl is ki zár ták. 1944 au gusz tu sá ban õ kezd te meg a tár gya lá so kat
Iuliu Maniuval a né met ki sebb ség jö võ jé rõl. Maniu azon ban õsz tõl kezd ve
nem ren del ke zett töb bé tény le ges be fo lyás sal, s Roth nem tud ta meg aka dá -
lyoz ni a ro má ni ai né me tek tö me ges Szov jet uni ó ba való de por tá lá sát. Õt ma -
gát az új ha ta lom bör tön be ve tet te, s ott is halt meg 1953-ban.

Rothermere, Viscount of [1919-ig Harmsworth, Harold Sidney] (1868–1940)
Brit üz let em ber, po li ti kus. Saj tó bi ro dal má ba tar to zott az Evening News, a
Daily Mail, a Daily Mirror. 1917–1918-ban Lloyd Ge or ge kor má nyá ban lég -
ügyi mi nisz ter. 1927. jún. 21-én Hungary’s Place under the Sun cím mel egy
cikk ben tá mad ta a Ma gyar or szág ra erõ sza kolt tri a no ni bé két. A bé kés te rü le ti
re ví zió ér de ké ben pro pa gan da ak ci ó ba kez dett, s az et ni kai elv ér vé nye sí té -
sét kö ve tel te. Ma gyar or szá gon rend kí vü li nép sze rû ség re tett szert. Fel lé pé se
alap ján ala kul meg a Ma gyar Re ví zi ós Liga. A har min cas évek ben tá mo gat ta a 
brit új ra fel fegy ver zést.

Rudnicka, Milena (1892–1976) Az Uk rán Nõk Szö vet sé gé nek ve ze tõ je. A len -
gyel al só ház ban kép vi se lõ 1928–35-ben, a kül ügyi és ok ta tá si bi zott ság tag ja
is. A leg na gyobb len gyel or szá gi uk rán párt, az UNDO ve ze tõ sé gé nek tag ja.
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1939-ben emig rá ci ó ba vo nult. 1945 után Genf ben, az 50-es évek ele jén az
USA-ban, majd Mün chen ben élt.

Runciman, Walter (1870–1949) 1899 és 1937 kö zött li be rá lis kép vi se lõ két sze ri 
meg sza kí tás sal. Szá mos kor mány za ti funk ci ót tölt be. 1938 jú li u sá ban Cseh -
szlo vá ki á ba küld ték, hogy köz ve tít sen a kor mány és a Szu dé ta né met Párt kö -
zött. Misszi ó ja ered mény te le nül vég zõ dött.

Rutha, Heinrich (1897–1937) Cseh szlo vá ki ai né met ki sebb sé gi po li ti kus, épí -
tész. If jú sá gi ve ze tõ, a Szu dé ta né met Párt „kül ügy mi nisz te re”. 1937-ben a
rend õr ség sze xu á lis ori en tá ci ó já ra hi vat koz va le tar tóz tat ta, s no vem ber 5-én
cel lá já ban ön gyil kos lett.

Ruyssen, Théodore (1868–1967) A Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak fõ tit ká ra.
Sántha György (?–?) Ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, se bész or vos.

1922-tõl 1929-ig a Ma gyar Párt el nö ke. 1940 no vem be ré ben a Ma gyar Köz mû -
ve lõ dé si Szö vet ség dísz el nö ke. 1942-ben be hív ták a ma gyar Or szág gyû lés be.

Schiemann, Paul (1876–1944) Lett or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus, új ság író.
1919 és 1933 kö zött a Rigasche Rundschau fõ szer kesz tõ je. 1919 után a lett or -
szá gi Bal ti Né met De mok ra ta Párt meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge. 1920 és 1925
kö zött ri gai vá ro si kép vi se lõ. 1920-tól 1933-ig a lett par la ment né met frak ci ó -
já nak ve ze tõ je, egyút tal pe dig a Bal ti Né met Pár tok Vá laszt má nyá nak el nö ke.
Az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek egyik ala pí tó ja és el nök sé gi
tag ja. A szer ve zet lap já nak, a Nation und Staatnak egyik szer kesz tõ je 1933-ig. A 
Nem ze ti sé gi Kong resszus egyik lét re ho zó ja, és né met el nök sé gi tag ja. Kez det tõl
fog va a nem ze ti szo ci a liz mus kér lel he tet len el len fe le volt. 1933 után fõ szer kesz tõi 
be osz tá sá tól meg fosz tot ták. Be teg sé gé re hi vat koz va min den hi va ta lá ról és tiszt -
sé gé rõl le mon dott. 1933-ban Bécs ben te le pe dett le. So kat tar tóz ko dott sza na tó ri u -
mok ban, mi vel szív- és tü dõ be teg volt. 1937-ben Eduard Panttal meg ala pí tot ta a
Né met Szö vet ség Eu ró pa Nem ze ti Meg bé ké lé sé ért (Deutscher Verband zur
Nationalen Befriedigung Europas) nevû szer ve ze tét. Az Ansch luss után vissza -
tért Ri gá ba, s 1939-ban fel szó lí tás ra sem volt haj lan dó át te le pül ni Né met or -
szág ba. Köz vet le nül a Vö rös Had se reg be vo nu lá sa elõtt halt meg.

Schmidt-Wodder, Johannes (1869–1959) Dá ni ai né met ki sebb sé gi po li ti kus, lel -
kész. 1920-ben nép sza va zás sal Észak-Schleswig Dá ni á hoz ke rült, és Schmidt
Wodder két év ti zed re a né met ki sebb ség po li ti kai ve ze tõ je lett. 1920–39 kö -
zött az egyet len né met kép vi se lõ volt a kop pen há gai par la ment ben.

Schoen, Hans (1876–1969) Né met dip lo ma ta. 1920-ban ke rült a né met kül ügy -
mi nisz té ri um kö te lé ké be. Elsõ ál lo más he lyei: Bécs (1920–21; kö vet sé gi ta ná -
csos), majd Var só (1921–22; kö vet). 1922. máj. 23-tól 1926 má ju sá ig athé ni,
majd 1933. nov. 16-ig bu da pes ti kö vet. 1937 má ju sá ban nyug dí jaz ták.

Schou, Peter (1883–1967) Dán dip lo ma ta. 1918–21-ben kö vet sé gi tit kár Wa -
shing ton ban, majd 1923-ig montreáli fõ kon zul. 1931-tõl 1934-ig an ka rai,
majd 1939-ig var sói kö vet. A Nép szö vet ség Tit kár sá ga Ki sebb sé gi Szek ci ó já -
nak dán igaz ga tó ja 1936. júl. 1. és 1937. júl. 1. kö zött.

Schu bert, Carl Theodor (1882–1947) Né met dip lo ma ta, ál lam tit kár. 1907-ben
kez dett el dol goz ni a né met kül ügy mi nisz té ri um ban. 1915-tõl Bern ben elõ -
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ször kö vet sé gi tit kár, majd 1917-tõl kö vet sé gi ta ná csos. 1919. má jus ele jé tõl
két hó na pig a ver sailles -i bé ke de le gá ció po li ti kai bi zott sá gá nak tag ja, majd
vissza tért ber ni ál lo más he lyé re. 1920. au gusz tus kö ze pé tõl az V. osz tály
(Nagy-Bri tan nia és a Brit bi ro da lom) ve ze tõ je. 1921. dec. 22-tõl a III. osz tály
ve ze tõ je (Brit Bi ro da lom, Ame ri ka, Ke let) 1924. dec. 23-ig. Et tõl kezd ve ál -
lam tit kár 1930. jú ni us kö ze pé ig. Ok tó ber kö ze pé tõl 1932. nov. 1-jé ig ró mai
kö vet. 1933. júl. 18-án nyug dí jaz ták.

Seipel, Ignaz (1876–1932) Oszt rák po li ti kus, ka to li kus pap. 1918 ok tó be ré ben az 
utol só csá szá ri kor mány köz mun ka és nép jó lé ti mi nisz te re volt. 1919-tõl
kezd ve fo lya ma to san par la men ti kép vi se lõ, a Ke resz tény szo ci a lis ta Párt leg -
be fo lyá so sabb po li ti ku sa. 1922–24-ben és 1926–29-ben szö vet sé gi kan cel lár,
köz ben pár hu za mo san oly kor bel ügy mi nisz ter vagy kül ügy mi nisz ter is. Nem
volt híve az Ansch luss gon do la tá nak. Má so dik kor mány zá sa ide jén erõ tel je -
sen fel lé pett az al kot mány te kin tély el vû mó do sí tá sa érdekében.

Seton-Watson, Robert William (1879–1951) Brit tör té nész, lap szer kesz tõ, egye -
te mi ta nár. Az elsõ vi lág há bo rú alatt a brit kül ügy mi nisz té ri um ta nács adó ja.
1916-ban meg ala pí tot ta a The New Europe címû la pot Masarykkal együtt.
Auszt ria–Ma gyar or szág fel da ra bo lá sá nak híve. Az 1918 feb ru ár já ban meg -
szer ve zett pro pa gan da mi nisz té ri um oszt rák–ma gyar szek ci ó já nak társ igaz ga -
tó ja. 1922-tõl 1945-ig a lon do ni Kings Coll ege ta ná ra, ahol Kö zép-Eu ró pa tör -
té nel mét ok tat ta. Õ ala pí tot ta a The Slavonic Review fo lyó ira tot. 1939–40-ben
a Kül ügyi Ku ta tó- és Saj tó szol gá lat mun ka tár sa. 1940 és 1942 kö zött a kül -
ügy mi nisz té ri um ban a Political Intelligence Bureau mun ka tár sa. 1945 és
1949 kö zött Ox ford ban pro fesszor.

Sierakowski, Stanis³aw (1891–1939) Né met or szá gi len gyel ki sebb sé gi po li ti -
kus. A Ke let-po rosz or szá gi Len gyel Szö vet ség egyik ala pí tó ja. 1922-ben eb -
bõl ala kult meg a Né met or szá gi Len gye lek Szö vet sé ge, mely nek elsõ, majd
1932-ig tisz te let be li el nö ke lett. 1922-tõl a po rosz par la ment tag ja. Az 1922-ben 
ala kult Né met or szá gi Nem ze ti Ki sebb sé gek Szö vet sé gé nek el nö ke. 1939-ben
a né met csa pa tok fe le sé gé vel együtt meg gyil kol ták.

Soehring, Otto (1877–?) Né met dip lo ma ta. 1915-ben ke rült a né met kül ügy mi -
nisz té ri um kö te lé ké be. 1923. ja nu ár és au gusz tus kö zött a Kul tu rá lis Ügy osz -
tály (Kulturabteilung) he lyet tes ve ze tõ je, majd 1927-ig is mét osz tály ve ze tõ.
1927-tõl 1937-ig fõ kon zul Valparaisóban. 1938. au gusz tus kö ze pé tõl a saj tó -
osz tá lyon dol go zott. 1943-ban vo nult nyu ga lom ba.

Spectator /Krenner Mik lós/ (1875–1968) A két vi lág há bo rú kö zöt ti ma gyar
köz élet egyik ve ze tõ pub li cis tá ja, az OMP re form szár nyá nak tag ja. Az Er dé lyi 
és Bán sá gi Népkisebbségi Új ság írók szer ve ze té nek el nö ke.

Starc, Johannes (?–?) Auszt ri ai szlo vén ki sebb sé gi po li ti kus, kép vi se lõ.
Steed, Hen ry Wickham (1871–1956) Brit új ság író, tör té nész. Kül föl di tu dó -

sí tó ként dol go zott a The Ti mesnál, majd a lap szer kesz tõ je lett 1919 és
1922 kö zött. 1918-ban õ dol goz ta ki a pro pa gan da mi nisz té ri um irány el ve it.
Auszt ria–Ma gyar or szág fel da ra bo lá sá nak híve. Az el nyo mott né pek kong resszu -
sá nak meg ren de zé sé ben is köz re mû kö dött. 1923-ban a Review of Reviews
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szer kesz tõ je lett 1930-ig. A két vi lág há bo rú kö zött több je len tõs köny vet je -
len te tett meg.

Stieve, Fritz (1884–1966) Né met dip lo ma ta. 1916-ban lé pett a né met kül ügy mi -
nisz té ri um szol gá la tá ba. 1922 má ju sá tól 1928 jú ni u sá ig a há bo rús adós sá gok
kér dé sé vel fog lal ko zó referatúra ve ze tõ je. 1928. júl. 1-jé tõl 1932. nov. 29-ig
ri gai kö vet. 1932. dec. 9-tõl 1939. máj. 22-ig a kul túr po li ti kai osz tály ve ze tõ je, 
emel lett 1933 és 1936 kö zött a po li ti kai le vél tá rat is irá nyí tot ta. 1942. nov.
11-tõl a kül ügy mi nisz té ri um le vél tá ri bi zott sá gá nak vezetõje.

Strang, William (1893–1978) Brit dip lo ma ta. 1917-ben ke rült az an gol kül ügy -
mi nisz té ri um kö te lé ké be. A har min cas évek ele jén a moszk vai brit kö vet sé gen 
tel je sí tett szol gá la tot. 1939-tõl eu ró pai ügye kért fe le lõs ál lam tit kár. 1949–53.
kö zött a kül ügy mi nisz ter ál lan dó he lyet te se.

Strelitzky Dé nes (1888–1953) Ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, jo gász.
1922 után a Ma gyar Párt tit ká ra, majd el nök sé gi tag ja. A párt hi va ta los lap já -
nak, a sza bad kai Hír lap nak a fõ szer kesz tõ je. 1927 és 1929 kö zött a ju go szlá vi -
ai par la ment kép vi se lõ je. A Ma gyar Ol va só kör ügy ve ze tõ el nö ke 1938-ig. Õ
ke zel te a Ma gyar or szág ról ér ke zõ tit kos pénz esz kö zö ket, me lyek se gít sé gé vel 
töb bek kö zött a Ka lan gyát és a Nap lót fi nan szí roz ta. A Ju go szlá vi ai Ma gyar
Nép li ga Egye sü let igaz ga tó sá gi vá laszt má nyi tag já vá vá lasz tot ták, s több ször
részt vett a Nem ze ti sé gi Kong resszu son. A má so dik vi lág há bo rú után a Nép -
front ke rü le ti szer ve ze té nek alelnöke lett.

Stresemann, Gustav (1878–1929) Né met po li ti kus, kül ügy mi nisz ter. 1907–12-ben,
majd 1914–18-ban a Nem ze ti Li be rá lis Párt kép vi se lõ je a Reichstagban. A vi -
lág há bo rú alatt tá mo gat ta a szél sõ sé ges né met am bí ci ó kat. 1918. no vem ber
vé gén meg ala pí tot ta a Né met Nép pár tot (DVP), és a párt el nö ke lett. 1919-tõl
ha lá lá ig tag ja volt a par la ment nek. 1923. au gusz tus és no vem ber kö zött kan -
cel lár, va la mint ha lá lá ig kül ügy mi nisz ter. Fõ cél ja Né met or szág nagy ha tal mi
hely ze té nek a nem zet kö zi kö zös ség be való in teg rá ló dás út ján tör té nõ vissza -
szer zé se volt. Õ írta alá né met rész rõl a locarnói szer zõ dé se ket, ami után
1926-ban Né met or szá got fel vet ték a Nép szö vet ség be.

Stricker, Robert (1879–1944) Auszt ri ai ci o nis ta új ság író. Az elsõ vi lág há bo rú
ki tö ré se elõtt a bé csi ci o nis ta Jüdische Ze i tung ki adó ja. A há bo rú után a Zsi -
dó Nép párt el nö ke. 1919-ben meg ala pí tot ta az 1928-ig meg je le nõ Wi e ner
Morgenzeitungot. Ez után a ci o nis ta Die neue Welt címû he ti la pot adta ki.
1912 óta tag ja volt a Bé csi Iz ra e li ta Kul tusz kö zös ség nek, 1932 után pe dig
an nak al el nö ke lett. A Zsi dó Vi lág kong resszus vég re haj tó bi zott sá gá nak tag -
ja, oszt rák szek ci ó já nak el nö ke. 1933-ban meg ala pí tot ta a Zsi dó Ál lam Párt -
ját. Az Ansch luss után nem élt az or szág ból való el me ne kü lés le he tõ sé gé vel.
Fe le sé gé vel meg jár ta Dachaut, Buchenwaldot, Theresienstadtot, s 1944-ben
Auschwitzben gyil kol ták meg.

Strnad, František (1898–?) Bé csi cseh ki sebb sé gi po li ti kus, a ki sebb sé gi ta nács
el nö ke. Az Ansch lusst kö ve tõ en le tar tóz tat ták.

Su lyok Ist ván (1891–1945) Ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, hír lap író.
1922-ben a Ma gyar Ki sebb ség egyik ala pí tó szer kesz tõ je, a tény le ges mun ká -
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ból azon ban csak na gyon rö vid ide ig vet te ki ré szét. 1924-ben az Er dé lyi
Bank szin di ká tus fõ tit ká ra. 1925-ben az El len zék szer kesz tõ je lett, majd
1926-tól az Er dé lyi La pok mun ka tár sa. Az Er dé lyi Ma gyar Nép li ga Egye sü let
egyik ala pí tó ja, s fõ tit ká ra. A Ki sebb sé gi Új ság írók Eu ró pai Szer ve ze te El -
nök sé gé nek tag ja. 1932 és 1933 kö zött par la men ti kép vi se lõ. Né ze tei egy re
job ban el to lód tak a szél sõ jobb ol dal irá nyá ba, s 1939-ben el hagy va Er délyt bu -
da pes ti szél sõ jobb ol da li la pok ban pub li kált.

Szán tó Gá bor (?–?) Ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, sza bad kai or vos.
Kez det ben a Ma gyar Párt tag ja, de 1924-ben ki lé pett a szer ve zet bõl, s meg ala -
kí tot ta a tény le ges be fo lyást nem szer zõ ma gyar ra di ká lis pár tot. A Sza bad kai
Nép kör el nö ke. 1931 no vem be ré ben a szkupstina kép vi se lõ há zá ba vá lasz tot -
ták, ahol meg pró bál ta kép vi sel ni a ma gyar ki sebb ség ér de ke it. A fel osz la tott
Ma gyar Párt tény le ges ve ze tõi s Bu da pest so ha sem is mer ték el a ma gyar ság
va ló di kép vi se lõ jé nek. A har min cas évek vé gé re a ju go szláv kor mány szá má -
ra is nyil ván va ló vá vált, hogy Szán tó tény le ges el fo ga dott sá got nem tud maga
mö gött, ezért meg sza kí tot ta vele a kap cso la tot.

Szeberényi La jos Zsig mond (1859–1941) Ma gyar or szá gi szlo vák ki sebb sé gi po li ti -
kus, evan gé li kus es pe res. Te o ló gi ai ta nul má nya it Po zsony ban és Ber lin ben vé -
gez te. Kez det ben a pes ti evan gé li kus egy ház me gye fõesperese, egy ház ke rü le ti
fõ jegy zõ. 1895-tõl szer kesz tet te az Evan gé li kus Egy há zi Szem lét. A fel sõ ház ban,
mint Bé kés vár me gye tör vény ha tó sá gá nak vá lasz tott el nö ke fog lalt he lyet.

Szent-Ivány, Jó zsef (1884–1941) A cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség egyik
meg ha tá ro zó po li ti ku sa a két vi lág há bo rú kö zött. Az ál lam for du lat után el in -
dí tot ta az Or szá gos Ma gyar Kis gaz da és Földmíves Párt (kis gaz da párt) szer ve -
zé sét, mely nek 1920 má ju sá ban el nö ke lett. Egy hó nap pal ko ráb ban nem zet -
gyû lé si kép vi se lõ vé vá lasz tot ták. 1925-ben meg szer vez te a Ma gyar Nem ze ti
Pár tot, s is mét kép vi se lõ vé vá lasz tot ták. 1920 és 1938 kö zött fo lya ma to san par la -
men ti kép vi se lõ volt. Az elsõ bé csi dön tés után be hív ták a ma gyar par la ment be.

Szüllõ Géza (1873–1957) Cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, jo gász.
1901 és 1918 kö zött a ma gyar par la ment kép vi se lõ je, füg get len, majd mun ka -
pár ti szí nek ben. 1925-tõl 1932-ben be kö vet ke zõ le mon dá sá ig az Or szá gos
Ke resz tény szo ci a lis ta Párt el nö ke volt. 1925 és 1938 kö zött nem zet gyû lé si
kép vi se lõ, 1927-tól a ma gyar pár tok par la men ti klub já nak el nö ke. A Cseh -
szlo vá ki ai Ma gyar Nép szö vet sé gi Liga dísz el nö ke. Az elsõ bé csi dön tés után a 
ma gyar fel sõ ház tag ja 1944-ig.

Szvatkó Pál (1901–1959) Cseh szlo vá ki ai ma gyar hír lap író, szer kesz tõ. 1924 és
1938 kö zött a Prá gai Ma gyar Hír lap fõ mun ka tár sa. Az Új Mun ka és az Új
Szel lem szer kesz tõ je. 1938-ban Bu da pes ten te le pe dett le, s a Fel vi dé ki Ma -
gyar Hír lap, majd a Ma gyar or szág szer kesz tõ je lett. 1944-ben an gol szász
ori en tá ci ó ja mi att a be vo nu ló né met csa pa tok le tar tóz tat ták, és Né met or szág -
ba de por tál ták. A mauthauseni kon cent rá ci ós tá bor ból 1945-ben tért vissza
Ma gyar or szág ra. Éve ken át for dí tó ként és a Ma gyar Rá dió mun ka tár sa ként
dol go zott. 1957-tõl Mün chen ben élt, s ha lá lá ig a Sza bad Eu ró pa Rá dió mun -
ka tár sa volt.
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Tahy Lász ló (1881–1940) Ma gyar dip lo ma ta. 1920. márc. 6-tól 1922. márc. 3-ig
a prá gai kép vi se let ve ze tõ je. Ez után köz pon ti szol gá lat kö vet ke zett. 1924.
máj. 11-tõl 1933. nov. 7-ig a tö rök or szá gi kö vet ség elsõ em be re. 1933. nov.
7-tõl 1935. jan. 9-ig a Nem ze tek Szö vet sé ge mel lett mû kö dõ gen fi kép vi se let
ve ze tõ je. 1935. jan. 9-tõl mi nisz ter el nök sé gi ál lam tit kár, ez után pe dig 1938
má ju sá tól bel ügy mi nisz té ri u mi ál lam tit kár volt.

Te le ki Pál (1879–1941) Kon zer va tív ma gyar po li ti kus, mi nisz ter el nök. 1905 és
1910 kö zött, majd 1915 és 1918 kö zött par la men ti kép vi se lõ. 1909 és 1913 kö -
zött a Föld raj zi In té zet igaz ga tó ja, 1910-tõl a Ma gyar Föld raj zi Tár su lat fõ tit -
ká ra, majd al el nö ke. A bé ke tár gya lás ok ra õ ké szí tet te el Ma gyar or szág et ni kai 
tér kép ét köz sé gi le bon tás ban. A Ta nács köz tár sa ság alatt csat la ko zott a bé csi
An ti bol se vis ta Comitéhez. 1920-ban a bé ke de le gá ció fõ meg bí zott ja. 1920-tól
nem zet gyû lé si kép vi se lõ, majd 1927-tõl fel sõ há zi tag. 1920. júl. 15. és 1921.
ápr. 14. kö zött kis meg sza kí tás sal mi nisz ter el nök. 1924-ben meg ala pí tot ta a
Szo ci og rá fi ai, 1926-ban pe dig az Ál lam tu do má nyi In té ze tet. Köz re mû kö dött
a Re ví zi ós Liga 1927-es meg ala ku lá sá nál is. A TESZK ve ze tõ je. A Nouvelle
Revue de Hongrie és a Hungarian Quarterly ala pí tó ja. 1939. febr. 16. és 1941.
ápr. 3. kö zött mi nisz ter el nök. Ju go szlá via ma gyar köz re mû kö dés sel tör té nõ
né met meg szál lá sa után ön gyil kos sá got követett el.

Tör ley Bá lint (1885–?) Ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, sza bad kai
föld bir to kos. A Ma gyar Párt in té zõ bi zott sá gi tag ja 1922 és 1924 kö zött, majd
1927-ig a párt al el nö ke. A sza bad kai Hír lap ala pí tó ja, 1923-tól tu laj do no sa.
1927-ben át te le pült ma gyar or szá gi bir to ká ra. Ma gyar or szá gon tag ja lett az
OMGE-nek, majd 1935-tõl kezd ve két cik lu son át par la men ti kép vi se lõ volt.
1938-ban a ke res ke del mi és köz le ke dés ügyi mi nisz té ri um ál lam tit ká ra.

Tö rök Ár pád (?–?) Ma gyar or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus, gyógy sze rész.
Az MNNE ve ze tõ sé gé nek tag ja. Az Oedenburger Ze i tung szer kesz tõ je.

Tuka Béla (1880–1946) Szlo vák csa lád ban szü le tett, de ma gyar ne ve lést ka pott.
Elõ ször Pé csett, majd Po zsony ban lett a nem zet kö zi jog ta ná ra. A vi lág há bo rú
után Cseh szlo vá ki á ban ma radt. Részt vett a ma gyar pár tok meg szer ve zé sé ben
és a tit kos ma gyar ka to nai szer vez ke dé sek ben. A ma gyar kor mány meg bí zá sá -
ból be épült a Szlo vák Nép párt ba, és 1925-ben par la men ti kép vi se lõ lett.
1929-ben, mint ma gyar ké met 15 évi fegy ház bün te tés re ítél ték. 1937-ben sza -
ba dult. Az „önál ló” Szlo vá kia mi nisz ter el nö ke 1939 ok tó be ré tõl 1944 szep -
tem be ré ig. 1946-ban há bo rús bû nös ként el ítél ték és ki vé gez ték.

Twardowski, Fritz (1890–1970) Né met dip lo ma ta. 1922-ben lé pett a né met kül -
ügy mi nisz té ri um szol gá la tá ba. 1922 de cem be re és 1924. ja nu ár vége kö zött a
moszk vai kö vet sé gen kö vet sé gi tit kár. Ez után köz pon ti szol gá lat kö vet ke -
zett. 1929. áp ri lis kö ze pe és 1935. no vem ber kö ze pe kö zött Moszk vá ban
kö vet sé gi ta ná csos. 1935 no vem be ré tõl 1939. má jus kö ze pé ig a kul tu rá lis
osz tály ve ze tõ jé nek ál lan dó he lyet te se. 1939. máj. 22. és 1943. máj. 8. kö -
zött a kul tu rá lis osz tály ve ze tõ je. Ez után Isz tan bul ban fõ kon zul. 1944. au -
gusz tus ele jén in ter nál ták. 1952-ben az NSZK kül ügy mi nisz té ri u má nak
kö te lé ké be ke rült.
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Uexküll-Güldenband, Ferdinand Wilhelm (1890–1939) Bal ti né met új ság író.
1920–26-ban a Libauer Ze i tung fõ szer kesz tõ je, majd az ENNSZ lap já nak
(Nation und Staat) ki adó ja 1929 és 1938 kö zött. 1933-ban egy ide ig a Rigasche
Rundschau fõ szer kesz tõ je lett Paul Schiemann he lyett. 1936-tól a Nem ze ti sé -
gi Kong resszus elõ ször meg bí zott, majd 1938-ban vég le ge sí tett fõ tit ká ra.
1939-ben Bécs ben ön gyil kos sá got kö ve tett el.

Ugron Ist ván (1862–1948) Ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus. 1887-ben lé -
pett dip lo má ci ai szol gá lat ba. 1911 és 1913 kö zött a Mo nar chia belg rá di kö ve -
te, majd 1916-ban Var só ban ál lo má so zott. 1922–23-ban a ro má ni ai Or szá gos
Ma gyar Párt al el nö ke, majd 1926-ig el nö ke. 1926 áp ri li sá ban le mon dott el nö -
ki tisz té rõl. Et tõl kezd ve kü lön bö zõ egy há zi és köz gaz da sá gi tiszt sé ge ket tölt
be. 1933-ban be vá lasz tot ták az OMP el nö ki ta ná csá ba. A Ro má ni ai Ma gyar
Nép li ga Egye sü let díszelnöke.

Ulitz, Otto (1885–1972) Len gyel or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1922-tõl a
Né met De mok ra ta Párt egyik ve ze tõ funk ci o ná ri u sa. 1922 és 1935 kö zött a szi -
lé zi ai szejm ben kép vi se lõ. A len gyel or szá gi Volksbund ügy ve ze tõ je 1921 és
1939 kö zött. Az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé ben a len gyel or szá gi
né me tek egyik kép vi se lõ je. A ra di ká lis új ge ne rá ció sze mé ben a kon zer va tív
öre gek egyik ve zér alak já nak szá mí tott, még ak kor is, ha a nem ze ti szo ci a lis ta új
irány vo na lat a kez de ti ide gen ke dés után maga is el fo gad ta. Hit ler tõl meg kap ta
az NSDAP Arany Párt ki tün te té sét a len gyel or szá gi né me tek ér de ké ben ki fej tett
te vé keny sé ge el is me ré se kép pen. 1939-tõl 1945-ig a ka to wi cei kör zet ok ta tá si
osz tá lyá nak ve ze tõ je. 1940-ben lett tag ja az NSDAP-nak. 1946 és 1952 kö zött
in ter nál ták, majd 1952-ben ki en ged ték az NSZK-ba. 1953–69-ben a Fel sõ-szi -
lé zi ai Hon fi tár si Szö vet ség szó vi võ je, majd 1969-tõl ha lá lá ig a szer ve zet ta ná -
csá nak el nö ke. 1958-tól a Bund der Vertriebenen el nök sé gi tag ja.

Vansittart, Robert Gilbert (1881–1957) Brit dip lo ma ta. 1920-tól 1924-ig Lord
Curzon sze mé lyi tit ká ra. 1930 és 1938 kö zött a kül ügy mi nisz té ri um leg ma ga -
sabb ran gú hi va tal no ka (Permanent Under Secretary). 1938 és 1941 kö zött a
lé nye gé ben parkolópályának te kint he tõ dip lo má ci ai fõ ta nács adói posz tot töl -
töt te be. Ez után fel sõ há zi tag sá got ka pott. A Né met or szág gal való ke mény fel -
té te lek kel kö ten dõ béke híve.

Vasilcsuk, Pavlo (?–?) Len gyel or szá gi uk rán ki sebb sé gi po li ti kus, kép vi se lõ.
Várady Imre (1867–1959) Ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, jo gász.

1905 és 1910 kö zött a Füg get len sé gi Párt tag ja ként or szág gyû lé si kép vi se lõ.
Az 1922-ben meg ala kult Ma gyar Párt nak kez det tõl fog va társ el nö ke, a bán sá -
gi ta go zat el nö ke. Az 1927-es vá lasz tá so kon tar to mány gyû lé si, majd or szág -
gyû lé si kép vi se lõ vé vá lasz tot ták. A Ma gyar Párt be til tá sa után is a ma gyar
ki sebb ség meg ha tá ro zó po li ti ku sa ma radt. 1939-ben egye dü li ma gyar ként
ki ne vez ték a ju go szláv fel sõ ház ba. A vi lág há bo rú után a Nép front ve ze tõ sé -
gé nek tag ja lett.

Velics Lász ló (1890–1953) Ma gyar dip lo ma ta. 1913-ban lé pett a kö zös kül ügy -
mi nisz té ri um kö te lé ké be. 1919. júl. 8-án a kül ügyi nép biz tos ság tól el bo csá tot -
ták. 1919. ok tó ber 31-én ke rült vissza a mi nisz té ri um ba. 1921. máj. 9-tõl
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1935. márc. 14-ig a mün che ni kon zu lá tus, majd köz vet le nül ezután 1939.
szept. 2-ig a gen fi kép vi se let ve ze tõ je. Kö vet ke zõ ál lo más he lye Athén, ahol
1944. márc. 19-ig kö vet ként szol gált. Ma gyar or szág né met meg szál lá sa után
le mon dott, s csat la ko zott a Kö ve ti Bi zott ság hoz.

Villani Fri gyes (1882–1964) Ma gyar dip lo ma ta. 1918. jan. 18-ban ke rült a kül ügy -
mi nisz té ri um ba. 1918. júl. 8-án el bo csá tot ták a kül ügyi nép biz tos ság tól. 1920.
febr. 23-án vissza tért a mi nisz té ri um ál lo má nyá ba, a sop ro ni ha tár meg ál la pí tó bi -
zott ság tag ja ként. 1923. jan. 18-tól 1925. máj. 14-ig prá gai, majd 1928. okt. 5-ig
bu ka res ti kö vet. 1928. nov. 26 után egé szen 1933. dec. 31-ig a pá ri zsi kö vet sé get
ve zet te. 1934. jan. 27-tõl 1941. júl. 18-ig ró mai kö vet. Ez után nyug dí jaz ták.

Vries, Axel de (1892–1963) Észt or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus, szer kesz tõ.
1921 és 1940 kö zött a Revaler Bote, il let ve a Revaler Ze i tung (1930–34) és az
Estländische Ze i tung (1934–1940) fõ szer kesz tõ je. 1924-tõl az észt par la ment
né met kép vi se lõ je. 1925 és 1933 kö zött az Észt or szá gi Né met–Bal ti Párt el nö -
ke. A nép cso port ve ze té se 1938 után el uta sí tot ta a vele való szo ro sabb együtt -
mû kö dést. 1940-ben Revalból át köl tö zött Posenbe. 1944-ig a Wehrmachtban
szol gált. A há bo rú után a Bal ti-Né met Hon fi tár si Szö vet ség baden-württenbergi 
szer ve ze té nek egyik ala pí tó ja. Ak tív sze re pet ját szott a ki te le pí tett, il let ve át te -
le pült bal ti né me tek szer ve ze ti éle té ben. 1962-tõl ha lá lá ig a hon fi tár si szö vet ség 
ve ze tõ je lett. A Char ta der Heimatvertriebenen elsõ vál to za tá nak szer zõ je.

Walko La jos (1880–1954) Ma gyar po li ti kus, kül ügy mi nisz ter. Ál lam igaz ga tá si
kar ri er jét a pénz ügy mi nisz té ri um ban kezd te, 1911-ben. 1921 de cem be ré tõl
rend kí vü li kö vet és meg ha tal ma zott mi nisz ter. 1922. jún. 16-tól 1926. okt.
15-ig ke res ke de lem ügyi mi nisz ter és 1925. márc. 17-tõl egyi de jû leg ide ig le -
nes kül ügy mi nisz ter is 1930. dec. 9-ig, majd 1931 au gusz tu sá tól 1932. ok tó ber 
ele jé ig. 1923 és 1935 kö zött kor mány pár ti or szág gyû lé si kép vi se lõ. Fon tos
sze re pet ját szott a rend szer pénz ügyi sta bi li zá ci ó já nak meg va ló sí tá sá ban.
1938 után a Pes ti Ma gyar Ke res ke del mi Bank elnöke.

Weizsäcker, Ernst (1882–1951) Né met dip lo ma ta. 1920-ban kezd te meg pá lya -
fu tá sát a né met kül ügy mi nisz té ri um ban. 1921 és 1924 kö zött Ba sel ben elõ ször 
konzulhelyettes, majd kon zul. 1924. nov. 28. és 1927. feb ru ár vége kö zött kö -
vet sé gi ta ná csos Kop pen há gá ban. 1928. jan. 26. és 1931. júl. 2. kö zött a Nép -
szö vet ség gel fog lal ko zó osz tály ve ze tõ je. Ez után 1933. au gusz tus vé gé ig os -
lói kö vet. 1933. szept. 4-tõl 1936. au gusz tus kö ze pé ig ber ni kö vet. 1937. máj.
18. és 1938. már ci us kö ze pe kö zött a po li ti kai osz tály ve ze tõ je. 1938. márc. 19. és
1943. jú ni us kö ze pe kö zött ál lam tit kár. Ez után va ti ká ni kö vet. 1949-ben a nürn -
ber gi „Wilhelmstrasse-per”-ben bû nös nek ta lál ják, és bör tön bün te tés re íté lik.

Welczeck, Johannes (1878–1972) Né met dip lo ma ta. 1904-ben kez dett el dol -
goz ni a né met kül ügy mi nisz té ri um ban. 1923. ápr. 9. és 1926. már ci us kö ze pe
kö zött bu da pes ti kö vet. Et tõl kezd ve 1936. áp ri lis vé gé ig mad ri di, majd 1939
ok tó be ré ig pá ri zsi kö vet. 1943 szep tem be ré ben nyug dí jaz ták.

Wilfan, Josip (1878–1955) Olasz or szá gi szlo vén ki sebb sé gi po li ti kus. Po li ti kai
pá lyá ját 1906-ban kezd te, mi kor a tri esz ti szlo vé nek Edinost nevû szer ve ze té -
nek tit ká ra lett. 1921 má ju sá tól a ró mai par la ment kép vi se lõ je. 1922-ben be -
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kap cso ló dott az In ter par la men tá ris Unió mun ká já ba. 1925 és 1938 kö zött a
Nem ze ti sé gi Kong resszus el nö ke. 1928. szept. 25-én össze szó lal ko zott Mus so -
li ni val, s pár nap múl va vég leg át te le pült Bécs be. 1939-ben Belg rád ba köl tö zött.

Willer Jó zsef (1884–1968) Ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus. Az im pé ri -
um vál tás elõtt Krassó-Szörény me gye fõ jegy zõ je, majd lugosi al pol gár mes ter. 
1922-ben Jakabffy Elem ér rel és Su lyok Ist ván nal meg ala pí tot ta a Ma gyar Ki -
sebb ség címû fo lyó ira tot, mely nek szer kesz tõ je lett. A va ló di szer kesz tõi
mun ká ból azon ban csak rö vid ide ig vet te ki ré szét. 1926 és 1938 kö zött fo lya -
ma to san az Or szá gos Ma gyar Párt kép vi se lõ je a ro mán par la ment al só há zá -
ban. Az OMP bu ka res ti iro dá já nak vezetõje.

Wilson, Woodrow (1856–1924) Ame ri kai po li ti kus. 1910-ben a De mok ra ta
Párt je lölt je ként New Jer sey kor mány zó já vá vá lasz tot ták. 1912. nov. 5-én
az USA 28. el nö ke lett. 1917. ápr. 6-án az USA be lé pett a vi lág há bo rú ba.
1918. jan. 8-án egy kong resszus elõtt tar tott be szé dé ben fel ol vas ta a ké -
sõbb róla el ne ve zett „14 pon tot”. 1919-ben meg kap ta a Béke No bel-dí jat.
1921-ben le járt hi va ta li ide je, s egész sé gi okok mi att nem mé ret tet te meg
töb bé ma gát.

Winkler, Wilhelm (1884–1984) Oszt rák sta tisz ti kus, egye te mi ta nár. 1921 és
1938 kö zött a Bundesamt für Statistik ve ze tõ je. 1938 és 1945 kö zött el til tot ták
hi va tá sa gya kor lá sá tól. 1945 után is mét pro fesszor, az Oszt rák Sta tisz ti kai
Tár sa ság ala pí tó ja és el nö ke.

Winterhofen, Friedrich (1887–1960) A szat má ri Gau Né met–Sváb Nép kö zös -
sé gé nek ve ze tõ je.

Wodianer An dor (1890–1964) Ma gyar dip lo ma ta. Kül ügy mi nisz té ri u mi pá lya -
fu tá sát 1915 áp ri li sá ban kezd te a bré mai fõ kon zu lá tu son. 1924. jún. 1-jé tõl
1927. dec. 31-ig a belg rá di kö vet ség, ez után pe dig 1933. márc. 31-ig a ró mai
kö vet ség elsõ be osz tott tiszt vi se lõ je. 1933. febr. 21-tõl csak nem 14 hó na pig a
Bu e nos Aires-i kö vet ség ve ze tõ je volt. 1935. márc. 30. és 1938. febr. 21. kö -
zött a mad ri di kö vet ség ügy vi võ je. Ez után 1939 má ju sá ig a spa nyol nem ze ti
kor mány (Franco) mel lett akk re di tál ták. 1939. máj. 8-tól 1944. márc. 19-ig a
lissza bo ni kö vet sé get ve zet te. Ma gyar or szág né met meg szál lá sa után le mon -
dott, s csat la ko zott a Kö ve ti Bi zott ság hoz.

Zajanskauskas, Wincent (?–?) Len gyel or szá gi lit ván ki sebb sé gi po li ti kus, kép vi se lõ.
Zaleski, August (1883–1972) Len gyel po li ti kus. 1918-ban lé pett a len gyel kül -

ügy mi nisz té ri um szol gá la tá ba. 1919 és 1926 kö zött Gö rög or szág ban és Olasz -
or szág ban tel je sí tett dip lo má ci ai szol gá la tot. 1926–32-ben kül ügy mi nisz ter.
A Sikorski-féle emig ráns kor mány kül ügy mi nisz te re, de a Szov jet uni ó hoz fû -
zõ dõ kap cso la tok nor ma li zá lá sát cél szó szer zõ dés meg kö té se után til ta ko zá -
sul le mon dott. 1947-tõl gya kor la ti lag ha lá lá ig az emig rá ció ál lam fõ je.

Zamutali, Ge or ge (?–?) Ro má ni ai orosz ki sebb sé gi po li ti kus, kép vi se lõ.
Zech-Burkersroda, Julius Graf von (1885–1946) 1909-ben lé pett a né met kül -

ügy mi nisz té ri um kö te lé ké be. 1925. febr. 24-tõl 1928. ja nu ár kö ze pé ig a II.
osz tály mun ka tár sa, ahol fõ leg DK-Eu ró pá val fog lal ko zott. 1928 év ele jé tõl
1940. jún. 6-ig a hol lan di ai Den Haagban kö vet.
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Zechlin, Walter (1879–1962) Né met dip lo ma ta. 1903-ban lett a né met kül ügy -
mi nisz té ri um mun ka tár sa. 1926. nov. 4-tõl 1932. jún. 2-ig a saj tó osz tály ve ze -
tõ je. 1933. ja nu ár kö ze pé tõl dec. 1-jé ig me xi kói kö vet. 1934. már ci us kö ze pén 
nyug dí jaz ták.

Zizek, Franz (1876–1938) Oszt rák sta tisz ti kus. 1916 után a frank fur ti egye tem
sta tisz ti ka pro fesszo ra. A Statistische Gesellschaft fo lyó ira tá ban meg je lent
sta tisz ti kai és köz gaz da ság ta ni tár gyú cik kei je len tõ sek.

JEGYZETEK

1 Az élet rajz ok össze ál lí tá sá ban a leg kü lön bö zõbb nem ze ti és szak le xi ko nok -
ban, va la mint a szak iro da lom ban el szór tan meg ta lál ha tó ada tok mel lett né hány
mun ka kon cent rált se gít sé get nyúj tott. A ma gyar dip lo má ci ai tes tü let tag ja i ról
lásd Pritz Pál: Ira tok a ma gyar kül ügyi szol gá lat tör té ne té hez 1918–1945.
Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 1994. Füg ge lék. 430–494; A né met kül ügy mi nisz -
té ri um mun ka tár sa i ról lásd Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945.
Ergänzungsband. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1995; A né met ki sebb -
sé gek par la men ti man dá tum hoz ju tott po li ti ku sa i ról lásd Mads Ole Balling: Von
Reval bis Bu ka rest. Band I–II. Dokumentation Verlag, Kopenhagen, 1991; A
cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok ról lásd An gyal: Ér dek vé de lem… i.
m. Füg ge lék.
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FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS IRODALOM

Ma gyar Or szá gos Le vél tár – Bu da pest

K 28. Mi nisz ter el nök ség. Nem ze ti sé gi és Ki sebb sé gi Osz tály ira tai.
K 63. Kül ügy mi nisz té ri um. A Po li ti kai Osz tály ira tai.
K 64. Kül ügy mi nisz té ri um. A Po li ti kai Osz tály re zer vált ira tai.
K 66. Kül ügy mi nisz té ri um. Saj tó és Kul tu rá lis Osz tály ira tai.
K 74. Kül ügy mi nisz té ri um. Számjelosztály ira tai.
K 81. Kül ügy mi nisz té ri um. Bé csi Kö vet ség.
K 82. Kül ügy mi nisz té ri um. Belg rá di Kö vet ség.
K 83. Kül ügy mi nisz té ri um. Ber li ni Kö vet ség.
K 87. Kül ügy mi nisz té ri um. Bu ka res ti Kö vet ség.
K 89. Kül ügy mi nisz té ri um. Hel sin ki Kö vet ség.
K 96. Kül ügy mi nisz té ri um. Prá gai Kö vet ség.
K 97. Kül ügy mi nisz té ri um. Revali Kö vet ség.
K 107. Kül ügy mi nisz té ri um. Nem ze tek Szö vet sé ge mel lett mû kö dõ ma gyar tit -

kár ság,
Ma gyar kép vi se let a nem ze tek Szö vet sé gé nél, Gen fi fõ kon zu lá tus
K 468. Mi nisz ter el nök ség. Beth len Ist ván mi nisz ter el nök ira tai.
K 437. Tár sa dal mi Egye sü le tek Szö vet sé ge Köz pont já nak ira tai.
K 763. Flacbarth Ernõ, a II/B osz tá lyá hoz be osz tott mi nisz te ri osz tály ta ná csos

ira tai.

Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár, Kéz irat tár, Bu da pest

Szüllõ Géza ha gya té ka. Fond X.

Po li ti ka tör té ne ti In té zet Le vél tá ra – Bu da pest

Jungerth-Arnóthy Mi hály ha gya té ka.
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Te le ki Lász ló Ala pít vány Könyv tá ra – Bu da pest

Jakabffy Elem ér: Ada tok csa lá dunk tör té ne té hez. (kéz irat) TLA, KV. K 3066/2005.
Jakabffy Elem ér: Lugostól Hát sze gig. (kéz irat) TLA, KV. K 1486/95.

MTA Tör té net tu do má nyi In té zet, Bu da pest

Gratz Gusz táv ha gya ték

Bundesarchiv, Koblenz

N 1.038 Nachlaß Otto Junghann
N 1.077 Nachlaß Max Hildebert Boehm
N 1.250 Nachlaß Josip Wilfan
R43 I—II Reichskanzlei
R 8043 Deutsche Stiftung

Institut für Europäische Geschichte, Mainz

Nachlaß Stresemann

Politisches Archiv des Auswärtgen Amtes, Bonn

Akten der Kulturabteilung
R 60462-R 60465 Der 1. usw. Europäische Nationalitätenkongreß in Genf 1925,

1925–27.
R 60466-R 60467 Minderheitenkongresse in Genf 1927–29.
R 60493- R 60497 Verband der deutschen Volksgruppen in Europa 1927–38.
R 60527- R 60533 Akten betr. Minderheitenkongresse, 1927–1937.
R 60595-R 60596 Minderheiten und Judenfrage
R 96555-R 96567 Abteilung Völkerbund, Akten betr. Minderheitenfragen 1920–36.
Deutsche Gesandschaft Bu da pest

Na pi lap ok

Bácsmegyei Nap ló (Ju go szlá via)
Bras sói La pok (Ro má nia)
Bu da pes ti Hír lap
El len zék (Ro má nia)
Hír adó (Cseh szlo vá kia)
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Hír lap (Ju go szlá via)
Juedische Revue (Né met or szág)
Jüdische Rundschau (Né met or szág)
Ke le ti Új ság (Ro má nia)
Ma gyar ság
Nép sza bad ság
Neuer Vorwärts (Né met or szág)
Ne u es Sonntagsblatt
Oedenburger Ze i tung
Pariser Tageblatt (Fran cia or szág)
Pariser Tageszeitung (Fran cia or szág)
Pester Lloyd
Pes ti Hír lap
Pes ti Nap ló
Prager Tagblatt (Cseh szlo vá kia)
Prá gai Ma gyar Hír lap (Cseh szlo vá kia)
Reichspost (Auszt ria)
Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt (Ro má nia)
Sonntagsblatt
Sop ro ni Hír lap
Te mes vá ri Hír lap (Ro má nia)
Új Ke let (Ro má nia)
Wi e ner Morgenzeitung (Auszt ria)

Ko ra be li fo lyó irat ok

Glasul Minoritãþilor (Ro má nia)
Kül ügyi Szem le
Ma gyar Ki sebb ség (Ro má nia)
Ma gyar Kül po li ti ka
Ma gyar Szem le
Nation und Staat (Auszt ria)

For rás ki adá sok

Akten zur deutschen auswärtigen Politik. 1918–1945. Serie A–D. Vandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen, 1950–1995.

An gyal Béla: Do ku men tu mok az Or szá gos Ke resz tény szo ci a lis ta Párt tör té ne té -
hez 1919–1936. Lilium Aurum, Somorja–Dunaszerdahely, 2004.

Ádám Mag da – Cholnoky Gyõ zõ (szerk.): Tri a non. A ma gyar bé ke kül dött ség te -
vé keny sé ge 1920-ban. Lucidus Ki adó, Bu da pest, 2000.
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Bán D. And rás – Dió sze gi Lász ló – Fe jõs Zol tán – Romsics Ig nác – Vinnai Gyõ -
zõ: Ma gya rok ki sebb ség ben és szór vány ban. A Ma gyar Mi nisz ter el nök ség
Nem ze ti sé gi és Ki sebb sé gi Osz tá lyá nak vá lo ga tott ira tai 1919–1944. Te le ki
Lász ló Ala pít vány, Bu da pest, 1995.

Beth len Ist ván tit kos ira tai. Kos suth Könyv ki adó, Bu da pest, 1972.
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 ki ad vá nya, Sze ged, 1996.
György Béla: Ira tok az Or szá gos Ma gyar Párt tör té ne té hez. Ve ze tõ tes tü le tek

jegy zõ köny vei. Pro-Print Könyv ki adó–Er dé lyi Mú ze um Egye sü let, Csík sze re -
da–Ko lozs vár, 2003.

Halmosy Dé nes: Nem zet kö zi szer zõ dé sek 1918–1945. Köz gaz da sá gi és Jogi Könyv -
ki adó–Gon do lat Könyv ki adó, Bu da pest, 1983.

Hohlfeld, Johannes (Hrsg.): Deutsche Reichsgeschichte in Dokumenten 1849–1934.
Band IV. Vertrieb amtlicher Mitteilungen GmbH, Ber lin, 1934.

Michalka, Wolfgang: Deutsche Außenpolitik 1921–1933. Bundeszentrale für
politische Bildung, 1998.

Parry, Clive (Edit.): The consolidated treaty series. Oceana Publications Inc.,
New York.

Ránki György – Pamlényi Er vin – Tilkovszky Loránt – Ju hász Gyu la (szerk.): A
Wilhelmstrasse és Ma gyar or szág. Né met dip lo má ci ai ira tok Ma gyar or szág ról 
1933–1944. Kos suth Könyv ki adó, Bu da pest, 1968.

Romsics Ig nác (szerk.): Ma gyar tör té ne ti szö veg gyûj te mény 1914–1999. I. Osiris
Ki adó, Bu da pest, 2000.

Mo nog rá fi ák

Ammende, Ewald (Hrsg.): Die Nationalitäten in den Staaten Europas. Sammlung 
von Lageberichten. Wilhelm Braumüller Verlag, Wien, 1931.

An gyal Béla: Ér dek vé de lem és ön szer ve zõ dés. Fe je ze tek a cseh szlo vá ki ai ma gyar 
párt po li ti ka tör té ne té bõl 1918–1938. Fó rum In té zet, Lilium Aurum Könyv ki -
adó, Galánta–Dunaszerdahely, 2002.

Arendt, Hannah: A to ta li ta riz mus gyö ke rei. Eu ró pa Könyv ki adó, Bu da pest, 1992.
Asz ta los Mik lós (szerk.): Jancsó Be ne dek Em lék könyv, Bu da pest, 1931.
Ádám Mag da: A kis an tant és Eu ró pa 1920–1929. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest,

1989.
Ba lázs Sán dor: Lugosi üze net. Szat már né me ti Köl csey Kör, 1995.
Ba logh Arthur: A ki sebb sé gek nem zet kö zi vé del me. Ludvig Voggenreiter Verlag

Ma gyar Osz tály, Ber lin, 1928.
Ba logh Artur: Jog ál lam és ki sebb ség. Kriterion Könyv ki adó, Bu ka rest–Ko lozs -

vár, 1997.
Bamberger-Stemmann, Sabine: Der Europäische Nationalitätenkongreß 1925 bis

1938. Nationale Minderheiten zwischen Lobbyistentum und Großmachtinteressen.
Verlag Herder-Institut, Marburg, 2000.
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Ba ra nyai Zol tán: A ki sebb sé gi jo gok vé del mé nek ké zi köny ve. Ludvig Voggenreiter
Verlag Ma gyar Osz tály, Ber lin, 1925.

Bartsch, Sebastian: Minderheitenschutz in der internationalen Politik. Westdeutscher
Verlag, Opladen, 1995.

Bán D. And rás: Il lú zi ók és csa ló dá sok. Nagy-Bri tan nia és Ma gyar or szág
1938–1941. Osiris, Bu da pest, 1998.

Bánffy Mik lós: Hu szon öt év.(1945). Püski Ki adó, Bu da pest, 1993.
Bár di Nán dor: Tény és való. A bu da pes ti kor mány za tok és a ha tá ron túli ma gyar -

ság kap cso lat tör té ne te. Kalligram Könyv ki adó, Po zsony, 2004.
Bellér Béla: Az el len for ra da lom nem ze ti sé gi po li ti ká já nak ki ala ku lá sa. Aka dé -

mi ai Ki adó, Bu da pest, 1975.
Berend T. Iván – Ránki György: Kö zép-Ke let-Eu ró pa gaz da sá gi fej lõ dé se a

19–20. szá zad ban. Köz gaz da sá gi és Jogi Könyv ki adó, Bu da pest, 1976.
Blumenwitz, Dieter: Minderheiten- und Volksgruppenrecht: Aktuelle Entwicklung.

Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bonn, 1992.
Böhm, Johann: Die Deutschen in Rumänien und die Weimarer Republik 1919–1933.

AGK Verlag, Ippesheim, 1993.
Bruns, Carl Georg: Gesammelte Schriften zur Minderheitenfarage. Carl Heymanns 

Verlag, Ber lin, 1933.
Buza Lász ló: A ki sebb sé gek jogi hely ze te. Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia, Bu -

da pest, 1930.
Buza, Lász ló: Dik ta tú ra és ki sebb ség vé de lem, Sze ged, 1936.
Chasanowitsch, Leon – Motzkin, Leo: Die Judenfrage der Gegenwart. Dokument-

ensammlung. Bokförlaget Judäa A. B., Stock holm, 1919.
Corsini, Umberto – Zaffi, Davide: Die Minderheiten zwischen den beiden

Weltkriegen. Duncker & Humblot, Ber lin, 1997.
Csu ka Já nos: A dél vi dé ki ma gyar ság tör té ne te 1918–1941. Püski Könyv ki adó,

Bu da pest, 1995.
Do mon kos Lász ló: Ma gya rok a Dél vi dé ken. Zrí nyi Ki adó, Bu da pest, 1992.
Dubnow, Si mon: Die neusete Geschichte des jüdischen Volkes. Band X. Jüdischer

Verlag, Ber lin, 1929.
Eisenburger, Eduard: Ru dolf Brandsch. Da cia Verlag, Cluj-Napoca, 1983.
Erler, Georg H. J.: Das Recht der nationalen Minderheiten. Aschendorffsche

Verlagsbuchhandlung, Münster, 1931.
Ermacora, Felix: Der Minderheitenschutz in der Arbeit der Vereinten Nationen.

Wien, 1964.
Fe jes Ju dit: Ma gyar–né met kap cso la tok 1928–1932. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da -

pest, 1981.
Galántai Jó zsef: Tri a non és a ki sebb ség vé de lem. Maecenas, Bu da pest, 1989.
Galántai Jó zsef: A tri a no ni bé ke kö tés 1920. Gon do lat, Bu da pest, 1990.
Gerõ And rás (szerk.): Sors dön té sek. Gön cöl Ki adó, Bu da pest.
Gebel, Ralf: „Heim ins Reich!” Konrad Henlein und der Reichsgau Sudetenland

(1938–1945). R. Olden  bourg Verlag, Mün chen, 1999.
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Girasoli, Nicola: A nem ze ti ki sebb sé gek fo gal má ról. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 
1995.

Glass, Hildrun: Zerbrochene Nachbarschaft: das deutsch-jüdische Verhältnis in
Rumänien (1918–1938). Oldenbourg Verlag, Mün chen, 1996.

Goldmann, Nahum: Staatsmann ohne Staat. Autobiographie. Kiepenheuer &
Witsch, Köln–Ber lin, 1970.

Göppert, Otto: Der Völkerbund. B: Organisation und Tätigkeit des Völkerbundes,
Stutt gart 1938.

Grundmann, Karl-Heinz: Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer Republik.
Eine Studie am Beispiel der deutsch-baltischen Minderheit in Estland und
Lettland. Verlag Harro v. Hirschheydt, Han no ver–Döhren, 1977.

Gütermann, Christoph: Das Minderheitenschutzverfahren des Völkerbundes.
Duncker & Humblot, Ber lin, 1979.
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Peter Lang, Frank furt am Main, 1994.
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bis Hit ler. Ullstein, Ber lin, 1999.

Hornyák Ár pád: Ma gyar–ju go szláv dip lo má ci ai kap cso la tok 1918–1927. Fo rum
Könyv ki adó, Novi Sad, 2004.
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Her bert und Peter Lang Verlag, Bern–Frank furt am Main, 1983.
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Karsai Elek: Számjeltávirat va la mennyi ma gyar ki rá lyi kö vet ség nek. Tán csics
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des frühen Transsilvanismus 1918–1928. Verlag Ungarisches Institut, Mün -
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Ko vács-Bertrand, Ani kó: Der ungarische Revisionismus nach dem ersten Weltkrieg.
R. Oldenbourg Verlag, Mün chen, 1997.
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