
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 -

11



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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