
4. A KONGRESSZUS SZERVEZETI KERETEI,
TEVÉKENYSÉGE ÉS FINANSZÍROZÁSA

4.1 SZERVEZETI KERETEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az új fõ tit kár sze mé lye Ammende ha lá la után már ko ránt sem ját szott
olyan do mi náns sze re pet a szer ve zet éle té ben, mint ko ráb ban. Uexküll-
Güldenband te vé keny sé ge már sok kal in kább a kong resszu si ha tá ro za -
tok ban rög zí tett el vek ben fog lal tak ra kor lá to zó dott. En nek leg fõbb oka
az volt, hogy a né met „nép cso port-po li ti ká ban” a har min cas évek elsõ
har ma dá tól ko moly vál to zá sok kö ve tez tek be, s a kon cent rá ci ós tö rek vé -
sek ered mé nye ként az ENNSZ ber li ni iro da ve ze tõ jé nek po zí ci ó ja rend kí -
vül meg erõ sö dött.15 En nek meg fe le lõ en Werner Hasselblatt, az Eu ró pai
Né met Nép cso port ok ber li ni iro da ve ze tõ je nem csak a né met ki sebb sé -
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gek nem zet kö zi sze rep lé sét von ta el len õr zé se alá, ha nem át vet te az elõ zõ
fõ tit kár szín fa lak mö göt ti egyez te tõ-szer ve zõ te vé keny sé gé nek je len tõs
ré szét is.16

4.2 A KONGRESSZUS TEVÉKENYSÉGE A HATÁROZATOK TÜKRÉBEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A nem ze ti ki sebb sé gek tõl el várt ket tõs lo ja li tás elõbb-utóbb fel kel lett
hogy ves se a ki sebb sé gek anya nem ze tek hez fû zõ dõ vi szo nyá nak kér dé -
sét is. A „konnacionális nép cso port ok egy más hoz, a nem zet egé szé hez,
il let ve az anya nem zet hez fû zõ dõ kul tu rá lis kap cso la tai” cím mel 1928-ban
el fo ga dott ha tá ro zat még alap ve tõ en az ál la mok nak cí mez ve hang sú lyoz -
ta e kap cso la tok ter mé sze tes vol tát.38 Erre a ha tá ro zat ra épült rá azu tán a
har min cas évek elsõ fe lé nek egyik leg hang sú lyo sabb té má ja, a nép kö zös -
sé gek meg szer ve zé sé nek kér dé se. Az ál la mok fe let ti nép kö zös sé gek gon -
do la tá nak na pi rend re tû zé se ter mé sze te sen szo ro san össze füg gött az zal a
ténnyel, hogy a né met ki sebb sé gi szer ve ze tek és a kér dés sel fog lal ko zó

120



te o re ti ku sok kö ré ben egy re in kább te ret nyert a kul tu rá lis kö zös ség el sõd -
le ges sé gé be ve tett hit.39 A Kong resszus több szö rö sen alá húz ta a nép kö -
zös sé gi esz me szi go rú an kul tu rá lis ala po zá sú cél ki tû zé se it, és ki je löl te
korlátait is: a nép kö zös ség hez való tar to zás nem kér dõ je lez he ti meg az ál -
lam pol gá ri lo ja li tást, és nem hasz nál ha tó fel az ál la mok ér de ke i nek ki -
szol gá lá sá ra. A té má val kap cso lat ban a szer ve zet több íz ben is fo ga dott el 
ha tá ro za to kat.40 Az 1935-ös kong resszus na pi rend jé nek ki ala kí tá sá nál vi -
szont Hasselblatt már több ok ból is a kér dés is mé telt na pi rend re tû zé se el -
len fog lalt ál lást. Biz tos volt ugyan is ben ne, hogy az érin tett ál la mok nem
hisz nek ab ban, hogy egy nép kö zös ség te vé keny sé ge csu pán kul tu rá lis te -
rü let re kor lá to zód nék, más részt jog gal tar tott tõle, hogy a kér dés fel ve té -
sé vel nagy pub li ci tást kap hat na a tény, hogy ezt az ügyet fõ leg a né met ki -
sebb sé gek for szí roz zák.41

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

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

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

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

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

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

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

4.3 A FINANSZÍROZÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JEGYZETEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Az elõ zõ iro da ve ze tõ, Bruns 1931 feb ru ár já ban hunyt el. Az utód lás kér dé se
már ha lá la elõtt két cso port ra osz tot ta a né met or szá gi köz pon tú ki sebb sé gi tá mo ga -
tás sal fog lal ko zó szer ve ze te ket és a né met ki sebb sé gi ve ze tõ ket. Mind a Deutsche 
Stiftung (Krahmer-Möllenberg), mind a Schutzbund (von Loesch) el len õr zé se alá
akar ta von ni az iro dát, s ez zel a né met ki sebb sé gek nem zet kö zi sze rep lé sét. A ki -
sebb sé gi po li ti ku sok több szem pont ból is meg osz tot tak vol tak. Az egyik érv rend -
szer sze rint vol tak olya nok, akik min den áron el akar ták ke rül ni a Schutzbund po -
zí ci ó já nak erõ sö dé sét (Schiemann, Nicolai v. Berg), s akik ezt tá mo gat ták (Axel
de Vries, Hans Otto Roth). Hasselblatt min den eset re a Schutzbundhoz kö zel ál ló
sze mély nek szá mí tott. A vita Ammende és Schiemann kö zött is el mér ge se dett.
Ammende har cos, ki sebb sé gi sor ból szár ma zó ve ze tõt akart a hi va tal élé re,

133



Schiemann pe dig in kább egy jó zan, meg fon tolt és sem le ges szak em bert, mint
ami lyen Bruns volt. A vita vé gül is Hasselblatt ja vá ra dõlt el. Schiemann ál lás fog -
la lá sa és a ki sebb ség po li ti ka kon cent rá ci ó ja el len – ese ten ként nagy nyil vá nos ság
elõtt – fel ho zott ér vei, va la mint az „anacionális ál lam ról” ki dol go zott, mind a
kül ügy mi nisz té ri um ban, mind a ki sebb sé gi ve ze tõk kö ré ben nép sze rût len te ó ri á -
ja hoz zá já rult ah hoz, hogy a nem ze ti szo ci a lis ta ha ta lom át vé tel után az egy kor
rend kí vül be fo lyá sos, de mok ra ti kus meg gyõ zõ dé sû pol gá ri po li ti kus vég ér vé -
nye sen kegy vesz tet té vált Ber lin ben. A Bruns-iroda utód lá sa kö rü li harc ról lásd
Bamberger-Stemmann: i. m. 181–197. A Volkstumsarbeit 1933 utá ni kon cent rá -
ci ó ját be ha tó an elem zi Jacobsen: i. m. 160–252; Tammo Lu ther: Volkstumspolitik 
des Deutschen Reiches 1933–1938. Die Auslanddeutschen im Spannungsfeld
zwischen Traditionalisten und Nationalsozialisten. Franz Steiner Verlag, Stutt -
gart, 2004.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bern, 1933. szep tem ber 17. BA, N 1.250, Fasz. 5. 1223–1224.
55 Sitzungsbericht… 1933. 69–70.
56 „A Kong resszus meg ál la pít ja: a nem ze ti disszi mi lá ció be ve ze té se és vég re -

haj tá sa ese tén érin tet le nül kell ma rad ni uk mind azon sza bad sá gok nak és jo gok -
nak, ame lyek mel lett az Eu ró pai Nem ze ti sé gek Kong resszu sa fenn ál lá sa óta nyi -
lat ko za ta i ban és ha tá ro za ta i ban ál lást fog lalt.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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