
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 -
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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

32



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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meg ter hel ni Len gyel or szá got, va la mint a töb bi új ál la mot. Gö rög or szág és Ro má -
nia ugyan nem volt újon nan ala kult ál lam, a Né gyes Ta nács a Bi zott ság ké ré sé re
még is úgy dön tött, hogy ve lük is szer zõ dé se ket írat alá. Két ok ból ha tá ro zott így:
egy részt az or szá gok te rü le te je len tõ sen gya ra po dott, s ily mó don nagy lét szá mú
ki sebb sé gek ke rül tek ha tá ra ik közé; más részt a nagy ha tal mak az elsõ vi lág há bo -
rút meg elõ zõ en több ször is kény te le nek vol tak in ter ve ni ál ni a ro má ni ai zsi dó és a
gö rög or szá gi mo ha me dán ki sebb sé gek ér de ké ben, ezért nem bíz tak ab ban, hogy
a két ál lam alap ve tõ hoz zá ál lá sa a kér dés hez nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás nél -
kül meg vál toz na. Sebastian Bartsch: Minderheitenschutz in der internationalen
Politik. Westdeutscher Verlag, Opladen, 1995. 72.

3 A bé ke kon fe ren cia kez de tén még az is nyi tott kér dés volt, hogy a ki sebb ség -
vé del met ki zá ró lag az ál la mok il le té kes sé gi kö rén be lül hagy ják-e, vagy eset leg
nem zet kö zi ga ran ci á val lát ják el, és ki ter jesz tik egész Kö zép-Eu ró pá ra. Bartsch:
i. m. 71.

4 A bé ke kon fe ren ci á ra hét zsi dó de le gá ció ér ke zett. Az érin tett ré gió zsi dó
szer ve ze tei el kép ze lé se i ket össze han gol ták az ame ri kai de le gá ció ja vas la ta i val, s
együt te sen lép tek fel a nem ze ti ki sebb sé gek kul tu rá lis au to nó mi á já nak esz mé jé -
ért. A fran cia or szá gi és ang li ai asszi mi lált zsi dó szer ve ze tek nem tá mo gat ták ezt
az el kép ze lést, mi vel õk a tel jes jog egyen lõ ség meg szer zé sé ben lát ták a nem ze ti -
sé gi prob lé ma meg ol dá sát. A szer ve ze tek je len tõs be fo lyás sal ren del kez tek a kon -
fe ren ci án, kü lö nö sen az ame ri kai kül dött sé gen be lül. A zsi dó kül dött sé gek prog -
ram ja i ról, és pá ri zsi te vé keny sé gé rõl lásd Leon Chasanowitsch – Leo Motzkin:
Die Judenfrage der Gegenwart. Dokumentensammlung. Bokförlaget Judäa A. B., 
Stock holm, 1919; Viefhaus: i. m. 34–42, 74–100, 138–152.

5 A ma gyar de le gá ció XIII. szá mú vá lasz jegy zék ében fo gal maz ta meg a bé ke -
ter ve zet ki sebb ség vé del mi ren del ke zé se i vel kap cso la tos fenn tar tá sa it, s eb ben
konk rét ja vas la to kat is tett a ma gyar ki sebb sé gek vé del mét job ban ga ran tá ló el -
vek el fo ga dá sá ra. Töb bek kö zött azt ja va sol ta, hogy az egy há zak meg õriz hes sék
ön kor mány za tu kat, ingó és in gat lan va gyo nu kat. Emel lett az egy há zi köz igaz ga -
tá si egy sé gek ha tár vál to zá sok hoz iga zí tott mó do sí tá sá nak meg til tá sát kér te. Ja -
va sol ta, hogy a ki sebb sé gek összes sé gük ben jogi sze mélyt al kot has sa nak. Kér te
an nak biz to sí tá sát is, hogy a ki sebb sé ge ket – az ará nyos ság je gyé ben – sa ját so ra -
ik ból vá lasz tott sze mé lyek kép vi sel jék a tör vény ho zás ban, a kor mány ban, a köz -
igaz ga tás ban és a bí rói tes tü le tek ben. Kü lön ki emel te a köz igaz ga tá si egy sé gek min -
den olyan mó do sí tá sá nak meg til tá sát, mely a ki sebb sé gek ará nyá nak manipulatív 
meg vál toz ta tá sát cé loz hat ja. A ma gyar ja vas la tok nem ta lál tak meg hall ga tás ra.
A ma gyar bé ke de le gá ció 1920. feb ru ár 20-i jegy zé két lásd 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. 456–460.

6 Tö rök or szág min den vo nat ko zás ban ki vé tel nek te kint he tõ, mi vel a szá má ra
ki dol go zott bé ke szer zõ dést Kemál Atatürk nem volt haj lan dó el fo gad ni, s egy
több éves harc ered mé nye ként szá má ra sok kal ked ve zõbb szer zõ dést si ke rült ki -
kény sze rí te nie, amit csak 1923-ban ír tak alá Lausanne-ban. A Né met or szág gal
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alá íra tott bé ke szer zõ dés be pe dig a gyõz te sek egy ál ta lán nem épí tet tek be olyan
cik ke lye ket, me lyek a né met or szá gi ki sebb sé gek vé del mét ga ran tál ták vol na.

7 Bár va ló já ban a cseh szlo vák kor mány is szu ve re ni tá sa csor bí tá sa ként te kin -
tett a ki sebb sé gi szer zõ dés re, a cseh szlo vák de le gá ció mind vé gig együtt mû kö dött 
az Új Ál la mok és Ki sebb sé gek Bi zott sá gá val. A kér dést rész le te sen tár gyal ja
Galántai Jó zsef: i. m. 82–112.

8 A do ku men tu mot tel jes ter je del mé ben köz li Galántai: i. m. 193–200.
9 A ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek cél já nak meg ha tá ro zá sa ké sõbb, 1925-ben

nagy vi hart ka vart a Nép szö vet ség VI. Köz gyû lé sén. Mello Franco, a ki sebb sé gi
kér dé sek ar gen tin elõ adó ja ugyan is je len té sé ben ki fej tet te, hogy a ki sebb ség vé -
de lem cél ja az, hogy elõ ké szít se azo kat a fel té te le ket, me lyek a tel jes nem ze ti
egy ség meg va ló sí tá sá hoz szük sé ge sek. Ha son ló ér te lem ben nyi lat ko zott Cham -
ber lain is. Buza Lász ló, a kér dést ki tû nõ en is me rõ nem zet kö zi jo gász fel hív ta a fi -
gyel met arra, hogy ezek ben az ese tek ben a szer zõ dé sek egy ol da lú in terp re tá ci ó -
já ról van szó, s ezért ezek sem mi kép pen sem te kint he tõk au ten ti kus nak. Buza
Lász ló: i. m. 200–205. Mi vel a ki je len té sek óri á si vi hart ka var tak, a VIII. Köz -
gyû lé sen Apponyi Al bert kez de mé nye zé sé re tisz táz ták a „fél re ér té se ket”. E sze -
rint a Ta nács tag jai be ol va dás alatt po li ti kai be ol va dást, lo ja li tást ér tet tek, sem mi
töb bet. Ba logh Arthur a fél re ér tést az ál lam és a nem zet ame ri kai és nyu gat-eu ró -
pai ér tel me zé sé nek a kö zép-eu ró pa i tól való el té ré sé ben, va la mint a „nation” szó
je len té sé nek az an gol és a fran cia nyelv ben fel lel he tõ, a kö zép-eu ró pa i tól el té rõ
ér tel me zé si le he tõ sé gé ben lát ta. Ba logh Arthur: i. m. 59–61.

10 A nem zet kö zi ki sebb ség vé del mi rend szer ré szét ké pez ték azok az ál lam kö zi 
szer zõ dé sek is, me lye ket a szer zõ dõ fe lek a Nép szö vet ség ga ran ci á ja alá he lyez -
tek. Az Aland-szigetek jog ál lá sá ról meg kö tött finn–svéd egyez ményt 1921. jú -
ni us 27-én hagy ta jóvá a Nép szö vet ség Ta ná csa. Hasonló ga ran ci át ka pott a Né -
met or szág és Len gyel or szág közt 1922. má jus 15-én lét re jött fel sõ-szi lé zi ai
egyez mény, va la mint az 1924. már ci us 14-én Lit vá nia ál tal a Memel-vidéknek
nyúj tott au to nó mia.

11 A szer zõ dé sek ala pos és szín vo na las elem zé sét több ma gyar szer zõ is el vé -
gez te. 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; Ba ra nyai Zol tán: A ki sebb sé -
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

62



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
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