
5. MAGYAR RÉSZTVEVÕK ÉS KAPCSOLATI HÁLÓK

5.1 A KONGRESSZUS MAGYAR RÉSZTVEVÕI – A SZÁMOK TÜKRÉBEN

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

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

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

Kong resszu sok Össz./Fel

Cseh szlo vá kia

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

14/14

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

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

Es ter házy Já nos 31b, 32b 2/2

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

Szvatkó Pál 32 1/0

Ju go szlá via

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

11/5

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

10/1

Tör ley Bá lint 26, 27 2/0

Palásthy Ödön 32 1/0

Ro má nia

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

12/8

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

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

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

Ugron Ist ván 30a 1/1

Ambrózy An dor 28 1/0

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

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

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

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

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

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

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

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

Név Te vé keny ség

Cseh szlo vá kia

Aixinger Lász ló

(1883–1944)

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

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

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

Es ter házy Já nos

(1901–1957)

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

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

Flachbarth Ernõ

(1896–1955)

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

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

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

Jaross An dor

(1896–1946)

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

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

Szüllõ Géza

(1873–1957)

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

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

Szvatkó Pál

(1901–1959)

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

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

Ju go szlá via

Deák Leó

(1888–1945)

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

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

Palásthy Ödön

(?–?)

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

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

Strelitzky Dé nes

(1888–1953)

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

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

Tör ley Bá lint

(1885–?)

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

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

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

Ro má nia

Ambrózy An dor

(1878–1932)

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

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

Ba logh Arthur

(1866–1951)

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

sze ná tor 1926–37; szer kesz tõ.

Jakabffy Elem ér

(1881–1963)

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

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

Jó si ka Já nos

(1888–1955)

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

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

Su lyok Ist ván

(1891–1945)

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

Ugron Ist ván

(1862–1948)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3 BUDAPEST ÉS A MAGYAR CSOPORT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4 A MAGYAR RÉSZTVEVÕK ÉS A SZERVEZET VISZONYA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JEGYZETEK

1 Lásd Füg ge lék I.
2 A len gyel or szá gi uk rá nok az elsõ két év ben csak meg fi gye lõ ként vet tek részt

a Kong resszus ülé se in.
3 A rész vé tel lel kap cso la tos ada tok a Kong resszus éven te meg je len te tett

Sitzungsberichtjeibõl szár maz nak.
4 Jakabffy: Ada tok… i. m. 23.

167



5 Flachbarth sze re pé rõl és Cseh szlo vá ki á ból való el me ne kü lé sé rõl lásd a kö -
vet ke zõ fe je zet ben.

6 Jarosst 1930-as, Es ter házyt pe dig 1932-es be szé de mi att az ülést le ve ze tõ
Wilfan hang sú lyo san fi gyel mez tet te, hogy tart sák ma gu kat a Kong resszus alap el -
ve i hez, s ne bí rál ják nyil vá no san azt az ál la mot, amely bõl ér kez tek. A két po li ti -
kus ké sõb bi tá vol ma ra dá sá nak dön tõ oká ról a hi ány zó for rá sok mi att csak fel té -
te le zé sek be bo csát koz ha tunk. Jaross és Es ter házy sze re pé rõl rész le te seb ben a
kö vet ke zõ fe je zet ben.

7 Füg ge lék 1V/1927/4.
8 A né met kép vi se lõk össze sen 101-szer szó lal tak fel a 14 év alatt. A fel szó la -

lá sok szá má nak vizs gá la tá nál azon ban fi gye lem be kell ven ni, hogy a rend kí vül
ak tív zsi dó cso port 1933-as tá vo zá sá ig össze sen 36 re fe rá tu mot, il let ve kor re fe rá -
tu mot tar tott. Bamberger-Stemmann: i. m. 134. 12. táb lá zat.

9 Füg ge lék II.
10 Szo ci ál de mok ra ta vagy kom mu nis ta irá nyult sá gú köz éle ti sze mé lyi ség ter -

mé sze te sen az adott kö rül mé nyek kö zött szó ba sem ke rül he tett a de le gá ci ók lis tá -
já nak össze ál lí tá sá nál.

11 Né hány jel lem zõ ada tot a ma gyar kül döt tek rõl lásd a Füg ge lék III-ban.
12 Szüllõ, Es ter házy, Deák, Tör ley, Jakabffy, Ba logh, Jó si ka, Ugron, Ambrózy.
13 Jogi dip lo ma: Szüllõ (Bp.), Flachbarth (Bp.), Aixinger (Ko lozs vár), Deák

(Bp. + ke res ke del mi aka dé mia), Palásthy(?), Strelitzky (Bp.), Ba logh (Bp.),
Jakabffy (Bp.), Su lyok (Bp.). Ke res ke del mi aka dé mia: Es ter házy (ok le ve let szer -
zett Bu da pes ten – kö zép fok), Tör ley (Bécs ben vég zi el, majd a lip csei egye te men
foly tat ta ta nul má nya it). Gaz da sá gi aka dé mia: Jaross (jogi ta nul má nya it nem fe -
jez te be Bu da pes ten, az aka dé mi át Ma gyar ó vá ron vé gez te), Ambrózy (Keszt hely), 
Jó si ka (Ko lozs vár, de Ox ford ban is ta nult). Böl csész dok to rá tus: Szvatkó (Bp.).

14 Szüllõ: 1925–38; Jaross és Es ter házy: 1935–38; Strelitzky: 1927–29; Jó si ka: 
1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 1933, 1937; Jakabffy: 1928, 1931, 1932, 1937; Su -
lyok: 1932; Ba logh sze ná tor: 1926, 1928, 1932, 1933.

15 Köz vet len saj tó kap cso la tok kal ren del ke zett: Aixinger, Flachbarth, Szvatkó, 
Deák, Strelitzky, Ba logh, Jakabffy, és Su lyok.

16 A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um ki sebb sé gi kér dé sek ben való együtt mû kö dé -
si szán dé kát a nép szö vet sé gi ke re tek kö zött jól bi zo nyít ja, hogy Gajzágó 1926
nya rán meg be szé lé se ket foly ta tott a né met kül ügy mi nisz té ri um ki sebb sé gi re fe -
ren sé vel. A tár gya lá so kon tá jé koz tat ta part ne rét a be lé pés sel Né met or szág ra váró 
ne héz sé gek rõl, és hang sú lyoz ta, hogy mind két ál lam ér de kelt a ki sebb sé gek hely -
ze té nek ja ví tá sá ban. A be szél ge tés elõtt pár nap pal Ká nya fel aján lot ta Schu bert
ál lam tit kár nak a ki sebb sé gi ügyek ben való együtt mû kö dés le he tõ sé gét. Podewils
fel jegy zé se. Dá tum nél kül. PAAA, R 60463, Szá mo zat lan.

17 Beth len „túl hang sú lyos” sze re pé rõl, majd a Ká nya kül ügy mi nisz ter ré való
ki ne ve zé sét kö ve tõ vál to zás ról lásd Pritz: Ma gyar dip lo má cia… i. m. 229–230.

18 A ren del ke zés re álló for rá sok ta nú sá ga sze rint a mi nisz ter el nök a kö vet ke zõ
idõ pont ok ban biz to san fo gad ta Ammendét: 1927. áp ri lis, 1929. jú li us, 1931. jú li -
us és au gusz tus.
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19 A kér dés rõl rész le te sen lásd a kö vet ke zõ fe je ze tet.
20 Beth len le ve le Khuennak. Bu da pest, 1927. áp ri lis 26. MOL, K 64. 1927-

47-223.
21 Ammende úti be szá mo ló ja. Bécs, 1930. jú li us 24. K 64. 1930-47-489. A do -

ku men tu mot meg kap ta a né met kül ügy mi nisz té ri um is. Ammende: Bericht über
meine Reise nach Ungarn, Rumänien, Jugoslavien und Bulgarien vom 1. bis 14.
Juli 1930. (Be szá mo ló ma gyar or szá gi, ro má ni ai, ju go szlá vi ai és bul gá ri ai uta zá -
som ról. 1931. jú li us 1–14.) /II. Teil: Ostpreussen, Litauen, Estland, Polen und die
Gottschee./ PAAA, R 60528, Szá mo zat lan.

22 H. Plesse már idé zett disszer tá ci ó ja sze rint a Tit kár ság szék he lye 1927 áp ri -
li sá ig a gen fi Ho tel Victoriában volt. Ez a meg ál la pí tás az idõ szak nagy ré szé re
igaz, mi vel Ammende a bé csi iro da meg nyi tá sá ig túl nyo mó részt itt la kott. Volt
azon ban fél év, ami kor a Tit kár ság hi va ta lo san Pá rizs ban mû kö dött. Ammende
le ve le Wilfannak. Bécs, 1929. feb ru ár 9. BA, N 1. 250, Fasz. 5. 406.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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