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

3.1 A KONGRESSZUS TÖRTÉNELMI ÉS KÖZVETLEN ELÕZMÉNYEI

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

Az össze fo gás gon do la ta azon ban nem me rült a fe le dés ho má lyá ba.
A kö vet ke zõ év ti zed ele jén azon ban a nem zet kö zi szin tû együtt mû kö dés

67



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 A NÉMET KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÉS A NÉMET KISEBBSÉGEK ÁLLÁSFOGLALÁSA

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

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

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

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

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

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

A mi nisz té ri um mun ka tár sai más ve szély for rást is lát tak az Ammende-
pro jekt ben. A ver sailles -i bé ke szer zõ dés be a gyõz te sek nem épí tet ték be a 
Kö zép-Eu ró pa leg több ál la ma szá má ra egyéb ként kö te le zõ vé tett ki sebb -
ség vé del mi jog sza bá lyo kat, s Né met or szág ban a nem ze ti ki sebb sé gek
tör vé nyi leg ga ran tált jog vé del me – el te kint ve a Nép szö vet ség vé del me
alá he lye zett Fel sõ-Szi lé zi ai Egyez mény tõl – 1925-re sem va ló sult meg.
Vár ha tó volt te hát, hogy az or szág nép szö vet sé gi tag sá gá nak meg va ló su -
lá sa ese tén ezt a hi á nyos sá got ki hasz nál ják majd el le ne, amennyi ben a
„ki sebb sé gek ügy véd jé nek” sze re pé ben kí ván na fel lép ni. A ter ve zett
kong resszus az zal, hogy a kul tu rá lis au to nó mia kon cep ci ó ját kí ván ta
zász la já ra tûz ni, erre a tény re is fel hív ta a fi gyel met.29 Az igaz ság hoz per -
sze hoz zá tar to zott, hogy Stresemann 1925 ja nu ár já ra már ma gá é vá tet te
az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek azt a kez de mé nye zé sét,
amely a né met or szá gi ki sebb sé gek szö vet sé gi szin ten sza bá lyo zott kul tu -
rá lis au to nó mi á hoz való jo gá ért lob bi zott.30 A Szö vet ség sze me elõtt ket -
tõs cél le be gett: re mél te, hogy ked ve zõ dön tés ese tén a vi szo nos ság je -
gyé ben ja vul hat a né met ki sebb sé gek hely ze te is, vagy ha nem, ak kor
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leg alább a ha la dó né met tör vé nyi sza bá lyo zás ál lan dó hi vat ko zá si ala pot
te rem te ne szá má ra a ha zai és nem zet kö zi fó ru mok elõtt.31 Emel lett Né -
met or szág maj da ni nép szö vet sé gi po zí ci ó já nak erõ sö dé sét vár ta a lé pés -
tõl. Tar tott ugyan is at tól, hogy az anya or szág a kér dés meg nyug ta tó, pél da -
ér té kû ke ze lé sé nek el mu lasz tá sa kor jó val ki sebb ha tás fok kal in ter ve ni ál hat
csak a né met ki sebb sé ge ket ért jog sé rel mek or vos lá sá ért.

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

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

A Wilhelmstrasse két ség kí vül ag gó dott ami att, hogy a né hány or szág -
ban már pak tum po li ti kát foly ta tó, vagy arra ké szü lõ né met ki sebb sé gek a
kong resszus erõ tel jes fel lé pé se ese tén el veszt he tik kor má nya ik amúgy is
in ga tag bi zal mát. A tá mo ga tás el uta sí tá sá nak azon ban fel te he tõ en volt
egy olyan oka is, amely ugyan nem sze re pel az ak ták ban, de amely a kül -
ügy mi nisz té ri um né met ki sebb sé gek kel, il let ve a né met or szá gi köz pon tú
tár sa dal mi szer ve ze tek kel kap cso la tos po li ti ká já ban mind vé gig je len volt:
a hú szas évek leg ele jé tõl fog va fo lya ma to san tö re ke dett arra, hogy a hi -
va ta los irány vo nal nál ra di ká li sabb tár sa dal mi szer ve ze tek mû kö dé sét va -
la mi lyen for má ban el len õr zé se alá von ja.35 A szer ve ze tek egy sé ges irá -
nyí tás alá he lye zé se ku dar cot val lott, így nem ma radt más hát ra, mint
hogy a tá mo ga tá si rend szer se gít sé gé vel igye kez zen be fo lyá sát meg te -

74



rem te ni, il let ve meg õriz ni, va gyis a pénz el osz tó köz pon tok lo já lis sze mé -
lyek kel való fel töl té sé nek út ján.36 Mi vel azon ban a ha tá ron túli ki sebb sé -
gek anya gi tá mo ga tá sa a leg na gyobb ti tok tar tás mel lett mû kö dött, a
szer ve ze tek, el sõ sor ban a Schutzbund, to vább ra is meg õriz ték önál ló moz -
gás te rük je len tõs ré szét. A kül ügy mi nisz té ri um azon ban azt min den kép -
pen el akar ta ke rül ni, hogy a né met ki sebb sé gek önál ló, eset leg Né met or -
szág ér de ke it ve szé lyez te tõ kül po li ti kát foly tas sa nak. Az Eu ró pai Né met
Nép cso port ok Szö vet sé gé nek meg ala ku lá sá val még egyet ér tett, s mi vel a 
fo lya ma tos kont roll le he tõ sé gét is biz to sí tott nak lát ta, mû kö dé sé nek költ -
sé ge it fe dez te, ide ért ve az éven kén ti össze jö ve te lek és a ber li ni iro da költ -
sé ge it is. Egy nem zet kö zi ki sebb sé gi szer ve zet lét re jöt te ese tén azon ban
már a min den ko ri né met kül po li ti kai irány vo nal nak meg fe le lõ be fo lyá so -
lás le he tõ sé gé ben egy ál ta lán nem le he tett biz tos.

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

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

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

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

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

3.3 BETHLEN ÉS A MAGYAR KISEBBSÉGEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

83



a hely zet be, s a né met ki sebb sé gek is meg fog nak je len ni a kong resszu -
son.77 Ezért az tán Ká nya a szep tem ber 7-i fu tár pos tá val 5000 már ká nak
meg fe le lõ dol lárt kül dött a ber li ni kö vet ség re az zal az uta sí tás sal, hogy
azt ad ják át Ammendének.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4 AZ ELSÕ KONGRESSZUS ÉS A MAGYAR KÜLDÖTTEK

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

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

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

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

89



elõ adá sok ve zet ték fel, me lyek hez min den ki hoz zá szól ha tott. Az ülé sek
vé gén pe dig sza vaz tak a ha tá ro za tok elõkészített szövegérõl.

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

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

Az emig ráns kér dés ke ze lé sé nél azon ban sok kal ko mo lyabb prob lé má -
val is szem be kel lett néz ni ük, ami kor két, a kö zös plat for mot meg kér dõ -
je le zõ, egy más sal össze egyez tet he tet len elvi jel le gû ki fo gás kér dé sé ben
kel lett ál lást fog lal ni uk. A kul tu rá lis au to nó mia kö ve te lé sét a len gyel or -
szá gi uk rá nok és fe hér orosz ok ke vés nek, a né met or szá gi dá nok ez zel
szem ben túl sá go san is sok nak tar tot ták. Az uk rán kép vi se lõk ki je len tet -
ték, hogy csak ab ban az eset ben haj lan dók részt ven ni a más na pi ülé se -
ken, ha a kong resszus ál lást fog lal a né pek ön ren del ke zé si joga mel lett.
A gré mi um el uta sí tot ta a ja vas la tot. Jakabffy vissza em lé ke zé se egy ér tel -
mû vé te szi, hogy az el uta sí tás nem annyi ra az elv vel szem be ni fenn tar tá -
sok mi att tör tént, mint in kább azért, mert a kö ve te lés fegy vert adott vol na
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a nem zet kö zi ki sebb sé gi össze fo gás gon do la tát amúgy is gör be szem mel
nézõ ál la mok ke zé be.119 Ezek után az uk rán és fe hér orosz kép vi se lõk csak 
meg fi gye lõ ként vet tek részt az üléseken.

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

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

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

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

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

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

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

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

A nagy po li ti kai össze füg gé sek mel lett az ese ményt már csak azért is
ered mé nyes nek tar tot ta, mi vel ez zel olyan fó rum jött lét re a vi lág po li ti -
kai éle té nek egyik leg fon to sabb pont ján, ame lyen, ha a foly ta tás nem ma -
rad el, a ma gyar ki sebb sé gek rend sze re sen ta lál koz hat nak egy más sal, s
ki cse rél he tik ta pasz ta la ta i kat. Ez kü lö nö sen a ju go szlá vi ai ma gyar ság
szem pont já ból tûnt fon tos nak, mi vel „a ju go szlá vi ai ma gyar ság meg le he -
tõ sen el ma radt a szer vez ke dõ mun ká ban. A ki sebb sé gi jo go kat és a nép -
szö vet sé gi vé de lem rend sze rét alig, hogy hír bõl is me rik csu pán.”136
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Összes sé gé ben véve te hát Ba ra nyai elé ge dett volt a kong resszus sal és
azok kal a táv la tok kal is, me lye ket az meg nyi tott. Mind azo nál tal úgy vél -
te, hogy bár mennyi re fon tos volt is a ki sebb sé gi prob lé mák óva tos át be -
szé lé se, a jö võ ben nem sza bad csu pán az elvi kér dé sek meg tár gya lá sá ra
szo rít koz ni. Mi vel tisz tá ban volt az zal, hogy Ammende le ve le zés ben áll
Khuen-Héderváry Sán dor ral, ezért fel hív ta a mi nisz ter ál lan dó he lyet te sé -
nek fi gyel mét né hány olyan té má ra, me lyek meg tár gya lá sát a jövõ év ben
el kép zel he tõ nek és kí vá na tos nak tar tot ta vol na: a ki sebb sé gi pa nasz el já rás
hi á nyos sá ga i ra, az észt or szá gi kul tu rá lis au to nó mia ed di gi ered mé nye i re,
a ki sebb sé gi sta tisz ti ka kér dé sé re, a ki sebb sé gek is ko la vi szo nya i ra, va la -
mint a ki sebb sé gi saj tó le het sé ges együtt mû kö dé sé nek fel tét ele i re.137

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

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

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

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

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

JEGYZETEK
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szer zõ egy re gi o ná lis együtt mû kö dés re gon dol ha tott, hi szen Auszt ria szom széd
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tá ro za tok ban, me lye ket az Unió ki dol goz, és aján lás ként a Nép szö vet ség hez el -
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és a né met ki sebb sé gek ve ze tõi (a) kong resszus meg tar tá sát né met kül ügyi hi va -
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25 A mi nisz te ri á lis bü rok rá cia és a Deutsche Stiftung kö ré ben 1923-ban vált is -
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A do ku men tu mot rész le te sen is mer te ti Bamberger-Stemmann: i. m. 74.

26 A Cuno-kormány gyõz te sek nek át nyúj tott 1923. má jus 2-i jegy zé ké ben ja -
vas la tot tett a jó vá té te li kö te le zett sé gek 30 mil li árd már ká ra való le szo rí tá sá ra.
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dés ben va ló sult meg, 1925-ben. Wolfgang Michalka: Deutsche Außenpolitik
1921–1933. Bundeszentrale für politische Bildung, 1998. 313.

27 Mi kor a Stresemann-memorandumot 1925. feb ru ár ele jén át nyúj tot ták Fran -
cia or szág nak, a kül ügy mi nisz ter meg bí zott ja szó be li ki egé szí tés ként hang sú lyoz -
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ér tõi tár gya lá son a né met kül dött ség cse lek vé si sza bad sá got kért or szá ga szá má ra 
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a ke le ti ha tár vo nal men tén. Tár gya ló fe le ik er rõl biz to sí tot ták is mind ad dig, amíg
Né met or szág a ha tá rok ren de zé sé nek kér dé sé ben haj lan dó le mon da ni az erõ szak ról.
Robert Grathwohl: Gustav Stresemann. Betrachtungen über seine Aussenpolitik.
In: Wolfgang Michalka – Marshall M. Lee (Hrsg.): Gustav Stresemann.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1982. 230. A locarnói kon fe -
ren cia záró jegy zõ könyv ét köz li Halmosy Dé nes: Nem zet kö zi szer zõ dé sek
1918–1945. Köz gaz da sá gi és Jogi Könyv ki adó–Gon do lat Könyv ki adó, Bu da -
pest, 1983. 235–247.

28 „…újra és újra arra utal tam, hogy a nem elég gé is ko lá zott és pán ger mán be -
ál lí tott sá gú ki sebb sé gi ve ze tõk kong resszu son el hang zó fe le lõt len sza vai mi lyen
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tu ma a Nép szö vet ség be való be lé pés össze füg gé sé ben fog lal ta össze a né met kor -
mány ki sebb ség po li ti kai tö rek vé se it. „…a ki sebb sé gi kér dést a Bi ro da lom ban a
kul tu rá lis au to nó mia bá zi sán, a köl csö nös ség el vé rõl való le mon dás mel lett a kül -
po li ti kai pro pa gan da szá má ra al kal mas for má ban kell sza bá lyoz ni, még mi e lõtt a
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mér ték ben at tól függ, hogy a nyil vá nos ság sze mé ben az a Bi ro da lom sa ját kez de -
mé nye zé se ként vagy a nép szö vet sé gi nyo más ered mé nye ként je le nik meg. Ezért
mi nél ko ráb ban lé pünk, an nál na gyobb lesz a ha tá sa a pro pa gan da szem pont já ból.” 
Stresemann: Az eu ró pai né met ki sebb sé gek igé nye i nek meg fe le lõ, Bi ro dal mon be -
lü li ki sebb ség jo gi sza bá lyo zás kül po li ti kai szük ség sze rû sé ge. Gustav Stresemann
ha gya té ka. Film má so lat az Institut für Europäische Geschichte-ben, Mainz, Band 
351. Nr. H 3165/H 7415/H 175726-734.

31 „…a Né met Bi ro da lom és a né met ki sebb sé gek csak ak kor po li ti zál hat nak
si ke re sen a né met ki sebb sé gek ér de ké ben, ha a Bi ro da lom sa ját nem ze ti sé gi po li -
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sebb sé gek nek nyúj tan dó kul tu rá lis au to nó mia le het a meg fe le lõ meg ol dás.” Carl
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Gustav Stresemann ha gya té ka. Band 351. Nr. H 3165/H 7415/H 175758-759.

32 A kul tu rá lis au to nó mia fel tét ele i nek meg te rem té sé vel kap cso lat ban 1925.
ja nu ár 13-án kez de mé nye zett mi nisz té ri u mok kö zöt ti egyez te tõ ülés csak 1926.
feb ru ár 10-én jött lét re. Ezen Po rosz or szág kul tusz mi nisz té ri u ma azt az ál lás pon -
tot kép vi sel te, hogy egy nagy vo na lú né met gesz tus nem hoz na annyi elõnyt az or -
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dol ta meg ma gát. A ki sebb sé gi ok ta tás kér dé sét vé gül 1928-ban az ál la mi ki sebb -
sé gi is ko lák rend sze ré nek ki épí té sé vel sza bá lyoz ta. Schot: i. m. 155–160.
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bel ügy mi nisz té ri um kom pe ten ci á ján ki bon ta ko zott vi tá ban. Nor bert Krekeler:
Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik. Die Sub-
ventionierung der deutschen Minderheit in Polen 1919–1933. Stutt gart, 1973. 
29; Bartsch: i. m. 135.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49 Schiemann sze re pe a kong resszus elõ ké szí té sé ben nem tel je sen tisz tá zott.
Az biz tos, hogy maga is tá mo gat ta az öt le tet. A né met ki sebb sé gek meg ha tal ma -
zott ja ként és a kül ügy mi nisz té ri um kon takt sze mé lye ként azon ban ne héz hely zet -
ben volt. A kül ügy mi nisz té ri um ban foly ta tott, jú li us 24-i meg be szé lé sén azt su -
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gall ta, hogy a ma gyar és a szlo vén ki sebb sé gek ma guk is fon tol gat tak egy ilyen
jel le gû kong resszust, te hát az va ló szí nû leg né met kez de mé nye zés nél kül is meg -
va ló sult vol na. Heilbron fel jegy zé se. Ber lin, 1925. jú li us 24. PAAA, R 60462,
Szá mo zat lan. A drez dai meg be szé lés sel kap cso lat ban nem le het tud ni, hogy
Schiemann mi lyen el tö kél ten kép vi sel te a kül ügy mi nisz té ri um ál lás pont ját.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

97 Tilkovszky Loránt: A weimari Né met or szág és a Du na-me den ce né met ki -
sebb sé gei. Szá za dok, 1980. 2. sz. 212–213.
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98 Uo. 213–215.
99 Khuen-Héderváry je len té se Beth len nek. Bu da pest, 1925. szep tem ber 5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

112 A pe tí ció 1925 áp ri li sá ban ké szült el. Alá írói – Füssy Kál mán, Jabloniczky Já -
nos, Korláth Ede, Körmendy-Ékes La jos, Lelley Jenõ, Palkovich Vik tor, Szent-Ivány 
Jó zsef – a cseh szlo vák ál lam pol gár ság jog ta lan meg ta ga dá sá nak gya ko ri sá gá ra

107



hív ták fel a fi gyel met. A Hár mas Bi zott ság el fo gad ta a kor mány pe tí ci ó ra adott
vá la szát, s az ügyet ad acta tet te. Popély: i. m. 127.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

123 „A de le gál tak eb ben az ön kor mány za ti jog ban lát ják an nak le he tõ sé gét,
hogy il le tõ ál la mok ban a ki sebb ség és a több ség tag ja i nak lo já lis együtt mû kö dé se 
za var ta la nul meg va ló sul jon és Eu ró pa né pe i nek egy más hoz való vi szo nya is ja -
vul jon.” Füg ge lék. IV/1/2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

111


