
6. A KONSTRUKTÍV EGYÜTTMÛKÖDÉS IDÕSZAKÁNAK FÕ KÉRDÉSEI
A MAGYAR KORMÁNY ÉS A MAGYAR KISEBBSÉGEK
ELVÁRÁSAINAK TÜKRÉBEN
(1925–1932)

A szer ve zet mun ká já ba be kap cso ló dó ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok és
az érin tett ma gyar kor mány szer vek Kong resszus sal kap cso la tos el kép ze -
lé sei kö zött nem mu tat ha tó ki lé nye gi kü lönb ség, s ez je len tõ sen meg -
könnyí ti az 1925 és 1938 kö zöt ti idõ szak „ma gyar szem pont ból” való
kor sza ko lá sát. A szer ve zet hez fû zõ dõ vi szony alap ján az 1932-es év te -
kint he tõ víz vá lasz tó nak, ami kor Ká nya Kál mán, az új kül ügy mi nisz ter
el un va az ál ta la ala csony pro pa gan da ér té kû nek ítélt el mé le ti mun kát, a
Kong resszus mö gül való ki hát rá lás mel lett dön tött. Ah hoz, hogy a ma -
gyar ki sebb sé gek vé gül még sem lép tek ki a szer ve zet bõl, nem sok köze
volt a Kong resszus va ló di te vé keny sé gé nek. Sok kal in kább az a fé le lem
ját szott eb ben meg ha tá ro zó sze re pet, hogy a kol la bo ráns nak te kin tett ma -
gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok így eset leg nem zet kö zi sze rep lé si le he tõ ség -
hez jut hat ná nak.

Bár az elsõ évek sem vol tak tel je sen men te sek a Kong resszus ve ze té se
és a ma gyar kül döt tek kö zöt ti né zet el té ré sek tõl, az együtt mû kö dés fon -
tos sá ga, va la mint a szer ve zet meg re for mál ha tó sá gá ba és meg re for má lan -
dó sá gá ba ve tett hit so ká ig át hi dal ta az el len té te ket. 1925 és 1929 kö zött
ez a vi szony, fõ leg a ké sõb bi ek tük ré ben, majd hogy nem har mo ni kus nak
volt ne vez he tõ. Ek kor még túl sá go san nem ter hel ték meg sem az el mé le ti
mun ka hát tér be szo rí tá sát cél zó ma gyar kö ve te lé sek, sem Ammende
egyé ni, a kül ügy mi nisz té ri um mal elõ re nem egyez te tett ak ci ói. 1929 után 
azon ban a hely zet fo ko za to san meg vál to zott, s ez 1932 vé gé re ko moly bi -
zal mi vál ság ki ala ku lá sá hoz ve ze tett a ma gyar sze rep lõk és Ammende
között.
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6.1 A „HARMONIKUS EGYÜTTMÛKÖDÉS” IDÕSZAKÁNAK FÕ KÉRDÉSEI (1925–1929)

6.1.1 Ál lan dó szer ve zet és sa ját lap

Beth len Ist ván két ség kí vül el sõ sor ban az ak ció pro pa gan da ér té két tar tot -
ta szem elõtt, ami kor 1925 nya rá nak vé gén tá mo ga tá sá ról biz to sí tot ta
Ammendét. A fenn tar tá sa it meg fo gal ma zó né met kö vet nek pe dig tu do -
má sá ra hoz ta, hogy hasz nos nak tar ta ná egy olyan ki sebb sé gi új ság meg -
je len te té sét is, amely nek el sõd le ges cél kö zön sé ge eset leg az ál la mok
nép szö vet sé gi kül döt te i nek köre le het ne.1 Ek kor még nem ke rült na pi -
rend re a szer ve zet kér dé se, hisz’ sen ki sem tud hat ta elõ re, hogy az elsõ
ta lál ko zót, fel té ve, ha egy ál ta lán lét re jön, va jon kö ve tik-e to váb bi ak.
Ammende ter mé sze te sen sze ret te vol na, hogy a kon fe ren cia ne egy sze ri
ese mény le gyen, ha nem egy fo lya mat kez de te, ezért az zal is biz to san szá -
molt, hogy ha si ke rül a né met kül ügy mi nisz té ri um és a né met ki sebb sé gi
ve ze tõk fenn tar tá sa it el osz lat nia, elõbb-utóbb szó ba kell ke rül nie a szer -
ve ze ti ke re tek kér dé sé nek is. Az elsõ kong resszust kö ve tõ en a né met cso -
port ve ze tõi kö ré ben a szi lárd szer ve ze ti ke re tek ki épí té sé nek gon do la ta
hi va ta lo san még fel sem me rült. En nek el le né re Ammende a kon fe ren cia
után azon nal el kez dett fog lal koz ni a kér dés sel. A ter ve zés e ko rai fá zi sá ba
ma gyar ol dal ról Jungerthet és Jakabffyt, né met rész rõl pe dig Schiemannt
és Hasselblattot von ta be.

Jungerth azt ta ná csol ta neki, hogy egy öt ta gú ál lan dó Ta nács áll jon a
szer ve zet élén, az el nök pe dig az öt sze mély kö zül ke rül jön ki, éven kén ti
vál tás sal. A gya kor la ti te en dõ ket az el nök nek alá ren delt há rom szerv re
bíz ta vol na: a Ta nács iro dá já ra, élén egy iro da igaz ga tó val (Ammende), a
saj tó or gá num ra és a jogi bi zott ság ra. A ki sebb sé gek kö zöt ti bi za lom
meg õr zé se ér de ké ben mind há rom szer vet más-más nem ze ti sé gû ve ze tõ
irá nyí tot ta vol na.2 A dip lo ma ta Bu da pest tel egyéb ként elõ zõ leg nem
egyez te tett el kép ze lé sét né hány nap pal ké sõbb a Dísz tér is jó vá hagy ta.3

Lát ha tó an Ammende is egyet ér tett a kö vet ja vas la tá val, mi vel alig egy
hó nap múl va ugyan ezt az el kép ze lést vá zol ta fel Jakabffynak.4 Egy ben
meg osz tot ta vele a fõ tit ká ri poszt tal kap cso la tos gon do la ta it is. A fõ tit ká ri 
posz tot, il let ve a fõ tit kár te vé keny sé gi kö rét két ok ból sem le he tett sze rin -
te a Nép szö vet ség fõ tit ká rá nak ana ló gi á já ra fel épí te ni. Egy részt azért
nem, mert nem le he tett olyan sze mélyt ta lál ni, akit min den cso port fel té -
tel nél kül el fo ga dott vol na, más részt pe dig azért nem, mert eb ben az
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eset ben az nem vé gez he tett vol na ak tív po li ti kai te vé keny sé get. Ezért azt
ja va sol ta, hogy a fõtit kár he lyett in kább a Vá laszt mány, il let ve a min den -
ko ri el nök kap jon rep re zen ta tív po li ti kai funk ci ót. Egy Wilfannak írott
ké sõb bi le ve lé ben is ha son ló kép pen ér velt.5

Köz ben Ammende és Jungerth kö zött to vább foly tak az egyez te té sek a 
szer ve ze ti kér dé sek rõl. De cem ber 29-én a tit kár kö zöl te a kö vet tel, hogy
mi vel Schiemann alap ve tõ en egyet ér tett a Ta nács ra és az an nak alá ren -
delt há rom szerv re tett ja vas lat tal, így az né met rész rõl fel te he tõ en el fo ga -
dott nak te kint he tõ.6 Vé le mény kü lönb ség mind össze ab ban ala kult ki kö zöt -
tük, hogy az össze kö tõ iro da szék he lye Genf ben vagy Bécs ben le gyen-e.
A lett or szá gi né met po li ti kus az oszt rák fõ vá ros mel lett kar dos ko dott, s
ér vei elõtt vé gül Jungerthnek is meg kel lett ha jol nia. Nem el sõ sor ban
azért, mert Schiemann sze rint a Nép szö vet ség ál lan dó kö zel sé ge és a
„frankofil mi liõ” rossz ha tás sal le het ne a szer ve zet re, ha nem sok kal in -
kább azért, mert a ki sebb sé gek kel való kap cso lat tar tást a nagy tá vol ság
je len tõ sen meg ne he zít het te vol na. Jungerth vé gül csu pán annyit kö tött ki, 
hogy az éves kon fe ren ci á kat min den kép pen Genf ben kell meg ren dez ni.

Az önál ló saj tó or gá num kér dé sé vel kap cso lat ban is több kér dés várt
tisz tá zás ra. Ammende és Schiemann nem tud ta el dön te ni, hogy egy po li -
ti kai na pi-, il let ve he ti lap, vagy eset leg egy fo lyó irat ala pí tá sa len ne adott
eset ben a leg cél sze rûbb. Jungerth a két ség kí vül meg lé võ és a jö võ ben is
vár ha tó pénz ügyi ne héz sé gek re hi vat koz va az utób bi mel lett fog lalt ál -
lást. A szer kesz tõ sze mé lyé nek kér dé sé ben azon ban ko moly el len tét bon -
ta ko zott ki a né met po li ti ku sok és a ma gyar kö vet kö zött. Jungerth ugyan -
is Jakabffy mel lett kar dos ko dott, míg azok hal la ni sem akar tak ma gyar
nem ze ti sé gû szer kesz tõ rõl. At tól tar tot tak ugyan is, leg alább is ez zel ér vel -
tek, hogy eb ben az eset ben a szer ve zet a kül vi lág sze mé ben ment he tet le nül
ma gyar–né met üggyé vál na.

Az önál ló lap kér dé se és an nak eset le ges ma gyar vo nat ko zá sa az el kö -
vet ke zen dõ né hány hó nap ban még több ször na pi rend re ke rült. Jungerth
ja nu ár 3-i je len té se után Khuen-Héderváry ar ról tá jé koz tat ta a kö ve tet,
hogy ér te sü lé sei sze rint Ammende tár gya lá so kat foly tat Jakabffyval a
Ma gyar Ki sebb ség köz pon ti, há rom nyel vû ki sebb sé gi or gá num má fej lesz -
té sé nek le he tõ sé gé rõl.7 Ammende és Jakabffy egyez te té sé rõl nem so kat tu -
dunk, de tény, hogy a kül ügy mi nisz té ri um még áp ri lis kö ze pén is ab ban a
hiszemben volt, hogy fel te he tõ en Jakabffy fo lyó ira tá nak ide gen nyel vû
vál to za ta (Glasul Minoritãþilor – La voix des minorités-Die Stimme der
Minderheiten) lesz a Kong resszus hi va ta los fo lyó ira ta.8 Eh hez ké pest
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Jungerth már ci us 29-én azt je len tet te Bu da pest re, hogy Ammendének
sem mi lyen ter ve sincs az er dé lyi fo lyó irat tal.9 A tit kár sa ját ál lí tá sa sze -
rint mind össze azt mér le gel te, hogy a ma gyar po li ti kus ta lán szá mí tás ba
jö het ne maj da ni lap szer kesz tõ ként. Amel lett, hogy Ammende meg le beg -
tet te a kö vet elõtt Jakabffy szer kesz tõi meg bí za tá sá nak le he tõ sé gét, azon nal
kö zöl te, hogy a lap szi go rú an csak a Kong resszus iro dá já nak szék he lyén je -
len het meg. Ez zel azon ban, te kint ve a je len tõs föld raj zi tá vol sá got, az
ak tív er dé lyi po li ti kust lé nye gé ben au to ma ti ku san ki zár ta az esé lye sek
kö zül.

A bal ti ál la mok né met ki sebb sé ge i nek már ci u si re gi o ná lis ülé se után,
me lyet Schiemann ve ze tett, nyil ván va ló vá vált, hogy az ál lan dó iro da
kér dé sé ben a né me tek, a szû kös anya gi hely zet re hi vat koz va, ma xi mum
ad dig haj lan dók el men ni, hogy ab ban leg fel jebb egy „össze kö tõ tiszt vi -
se lõ” és egy ki se gí tõ sze mély dol goz zék.10 Az önál ló új ság ról pe dig sem -
mi lyen dön tést nem hoz tak. Ez egy ér tel mû vé tet te, hogy a szer ve ze ti kér -
dé sek rõl s a saj tó te vé keny ség rõl las san for má ló dó né met el kép ze lés nem
egye zik meg a ma gyar tö rek vé sek kel. Utób bi ak ugyan is szi lárd szer ve ze -
ti ke re te ket akar tak, jól mû kö dõ köz pon ti iro dá val s egy le he tõ leg ma gyar 
irá nyí tás alatt meg je le nõ fo lyó irat tal.11 Ezek után egy ál ta lán nem meg le põ,
hogy a két kü lön bö zõ ál lás pont már az 1926-os kon fe ren ci án szem be ke -
rült egymással.

A Genf ben meg je lent né met ve ze tõk ál lás pont ját rend kí vül pon to san,
mel lé be szé lés nél kül fog lal ta össze Junghann, aki meg fi gye lõ ként ab ban
az év ben is részt vett az ülé se ken: „A né met cso port tel jes egyet ér tés ben
azt az ál lás pon tot kép vi se li, hogy az eu ró pai ki sebb sé gek szi lárd szer ve -
ze te nem kí vá na tos. Az okok ra itt nem kell rész le te i ben ki tér ni. Akár -
mennyi re is úgy gon dol ják, hogy a Nem ze ti sé gi Kong resszust a jö võ ben
is fel kell esz köz ként hasz nál ni, at tól tar ta nak, hogy egy ál lan dó szer ve -
zet, mely nek ál lan dó fel ada to kat kell maga elé ki tûz nie, olyan ne héz sé ge -
ket okoz hat, me lyek a szét esés hez kell, hogy ve zes se nek.”12

A szer ve zõ bi zott ság vé gül ab ban ál la po dott meg, hogy 1. az El nök ség
meg bíz za Ammendét a tit ká ri te en dõk el lá tá sá val, és hogy 2. Ammende
idõ rõl idõ re kiad egy egy sze rû bul le tint a részt ve võk szá má ra, az El nök -
ség uta sí tá sai alap ján, mely bul le tin a Kong resszus vissz hang ját, egyes
új ság cik ke ket, il let ve a moz ga lom szá má ra fon tos do ku men tu mo kat is -
mer te ti.13 Eh hez ké pest a bi zott ság ma gyar elõ adó ja be szá mo ló já ban né -
mi leg át ér tel mez te az elõ zõ leg el fo ga dott irány el ve ket: „Csak ab ban volt
vita kö zöt tünk, hogy egy ál lan dó szer ve ze tet hoz zunk-e lét re, mint ami -
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lyen az In ter par la men tá ris Unió és a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja, vagy
át me ne ti leg egy kong resszu si kö zös sé get al kos sunk. Több fon tos ok mi -
att, me lyek re itt nem aka rok ki tér ni, arra az ered mény re ju tot tunk, hogy
ma még nem le het sé ges egy ál lan dó szer ve zet lét re ho zá sa, ha bár sze mé -
lyes vé le mé nyem sze rint en nek kel le ne len nie moz gal munk leg fon to sabb 
cél já nak.”14 A lap kér dé sé rõl pe dig a kö vet ke zõ ket mond ta: „A ki sebb sé -
gi moz ga lom nak sür gõ sen szük sé ge van egy fo lyó irat ra, me lyen ke resz -
tül tá jé koz tat hat ja tö rek vé se i rõl a köz vé le ményt.”15 Ez az in terp re tá ció
azon ban csúsz ta tás volt, amit úgy is le he tett ér tel mez ni, hogy a Kong -
resszus meg tet te az elsõ lé pést az ál lan dó Tit kár ság és az ál lan dó fo lyó irat 
felé. Junghann ugyan biz tos volt ben ne, hogy a ma gya rok nak a jövõ év -
ben sem si ke rül majd el kép ze lé se i ket ke resz tül vin ni, de tar tott tõle, hogy
tö rek vé sük né met szem pont ból ked ve zõt len fo lya ma to kat in dít hat be.16

A Tit kár ság a kö vet ke zõ év ben kezd te meg mû kö dé sét. A bé csi köz -
pont meg nyi tá sa azon ban nem ment zök ke nõ men te sen. Már 1926 no -
vem be ré ben át kel lett vol na ugyan is adni, feb ru ár ban azon ban még min -
dig csak a se géd erõ, Becker tit kár tar tóz ko dott a volt csá szár vá ros ban.
Flachbarth a Vá laszt mány feb ru á ri ülé sén a kés le ke dést szá mon is kér te
Ammendén.17 Azt is a fõ tit kár fe jé re ol vas ta, hogy ka cér kod ni mert az zal
a gon do lat tal, hogy el fo gad egy, a bé csi cse hek ál tal fel aján lott he lyi sé get
az iro da szá má ra. Ezt a ma gyar kül dött tel jes ség gel el fo gad ha tat lan nak
tar tot ta. Az zal ér velt, hogy eb ben az eset ben „az a lát szat ke let kez het ne”,
hogy a fõ tit kár a cse hek be fo lyá sa alá ke rült. Va ló já ban Flachbarth biz to -
san nem a lát szat tól tar tott, ha nem sok kal in kább at tól, hogy Ammende
így sok kal in kább kény te len len ne fi gye lem be ven ni a cseh ki sebb ség s
raj ta ke resz tül Cseh szlo vá kia ér de ke it te vé keny sé ge köz ben. Az iro da vé -
gül 1927. áp ri lis 1-jén bé relt he lyi ség ben kezd te meg mû kö dé sét, sze -
mély ze tét pe dig a fõ tit ká ron kí vül egy se géd erõ és egy gép író nõ al kot ta.18

A bul le tin elsõ szá ma már 1926 no vem be ré ben meg je lent Mitteilungen
der Geschäftsführung cím alatt. A kez det ben csak szûk kör ben ter jesz tett
lap be szá molt az új pe tí ci ók ról, a Kong resszus ülé se i rõl, az egyes ál la -
mok ban ér vé nyes tör vé nyi sza bá lyo zás ról, s utalt a ki sebb sé gi kér dés ben
meg je lent fon to sabb pub li ká ci ók ra is. 1930-ban adta át he lyét az azu tán
még hat évig meg je le nõ Pressewochenschau zur Nationalitätenfrage, il -
let ve 1932-tõl Europäische Nationalitätenkorrespondenz címû, ek kor
már tel je sen egy ér tel mû en né met ér de kek sze rint szer kesz tett lap nak.19

Az új sá got kez det ben Ammende szer kesz tet te, a har min cas évek ele jén
azon ban új ság író test vé re, Erich is be kap cso ló dott a munkába.
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A szer ve zet és az önál ló lap kér dé sé ben a má so dik kong resszus után
ki ala kult hely zet va ló já ban komp ro misszum nak te kint he tõ, amellyel, leg -
alább is idõ le ge sen, mind a ma gyar, mind pe dig a né met fél elé ge dett le he -
tett. A né me tek az 1926 után ki ala kult szer ve ze tet lé nye gé ben egy nem
fo lya ma to san mû kö dõ moz ga lom nak te kin tet ték, mely nek szer vei a Tit -
kár ság ki vé te lé vel csak al kal man ként ül tek össze. Az ál lan dó iro dá ban
dol go zó, amúgy is mi ni má lis lét szám mal mû kö dõ Tit kár ság hi va ta los
fel ada ti közé pe dig „mind össze” az elõ ké szí tõ és a zsur na lisz ti kai lé pé -
sek tar toz tak.20 Nem vé let len, hogy a meg fi gye lõ ként részt vevõ Max
Hildebert Boehm az 1928-as kong resszus után elé ge det ten ál la pí tot ta
meg, hogy „nagy já ban és egé szé ben si ke rült meg õriz ni a szer ve zet le be gõ
ál la po tát”.21 Rá adá sul a Kong resszus hi va ta los or gá nu ma a né met, s a szer -
ve zet jö võ jé ért amúgy is ag gó dó, te hát szük ség kép pen óva tos Ammende
el len õr zé se alá ke rült, s ez zel si ke rült el ke rül ni, hogy „a bul le tin a ki sebb -
sé gek egyes cso port jai szá má ra egy ügye sen al kal ma zott tak ti ka mel lett
azt a le he tõ sé get kí nál ja, hogy egy ilyen jel le gû fo lyó irat se gít sé gé vel
pro pa gan disz ti kus cél ja ik szá má ra szé les plat for mot te remt se nek.”22

Ma gyar szem pont ból vi szont min den kép pen po zi tív fej le mény ként ér -
té kel ték, hogy az ál lan dó szék hellyel ren del ke zõ Tit kár ság egy ál ta lán lét -
re jött, rá adá sul Ammendével az élén, aki a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um -
mal jó kap cso la tot tar tott fenn. Igaz ugyan, hogy csak há rom sze mély
dol go zott a bé csi hi va tal ban, de ez nem je len tet te au to ma ti ku san azt,
hogy a Tit kár ság a jö võ ben ne len ne to vább fej leszt he tõ. Ma gyar rész rõl a
bé csi köz pont mun ká já tól so kat re mél tek, s el sõ sor ban nem az al kal ma -
zot tak szá má ra kon cent rál tak, ha nem a mun ka ha té kony sá gá ra. A vá -
laszt mánnyal kap cso la tos Jungerth-javaslat ugyan csak rész ben va ló sult
meg, mi vel a szerv élén álló el nö köt vé gül is nem ro tá ci ó val vá lasz tot ták,
ha nem el fo gad ták, hogy for ma sze rint Wilfan le gyen a Kong resszus min -
den ko ri elsõ em be re. Ez a fej le mény azon ban nem je len tett kü lö nö sebb
prob lé mát, mi vel a Vá laszt mány össze té te le ál lan dó lett, ami biz to sí tot ta,
hogy a ma gyar cso port ne ma rad jon ben ne kép vi se let nél kül, s be le egye -
zé se hi á nyá ban sem mi lyen lé nye gi kér dés ben ne szü let hes sen dön tés.
Ami pe dig az új sá got il le ti, igaz ugyan, hogy nem egy har cos pro pa gan -
da ak ci ók ra fel hasz nál ha tó, ma gyar szer kesz tés alá ke rü lõ or gá num ról
dön tött a Kong resszus, de az új hely zet min den kép pen elõ re lé pés nek volt
te kint he tõ. A sem mi nél min den kép pen több volt, hogy az új ki ad vány a
Nép szö vet ség be fo lyá sos funk ci o ná ri u sa i hoz és az ülé se ken részt vevõ
po li ti ku sok egy ré szé hez is el ju tott. Rá adá sul az ENNSZ még ugyan eb -
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ben az év ben – tit kos né met kül ügy mi nisz té ri u mi tá mo ga tás sal – be in dí -
tot ta sa ját fo lyó ira tát, mely nek szer kesz té sé ben a bul le tin re ér vé nyes
meg szo rí tá sok ter mé sze te sen nem vol tak ér vé nye sek. A fo lyó irat az
egyes eu ró pai ki sebb sé gek hely ze té rõl is rend sze re sen be szá molt, s ma -
gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok is pub li kál tak ben ne.23

Az észt or szá gi ma gyar kö vet ál tal még 1925. vé gén ja va solt jogi ta -
nács adás sal fog lal ko zó szerv elõ ké szí té se azon ban már el gon do lá sá nak
pil la na tá ban meg fe nek lett. Schiemann ugyan is még ugyan azon év de -
cem be ré nek vé gén a kér dés ben úgy fog lalt ál lást, hogy an nak meg va ló sí -
tá sa nem ége tõ en fon tos.24 A fel ve tés ide ig le ne sen le is ke rült a na pi rend -
rõl. Leg kö ze lebb az 1928-as kong resszu son ke rült is mét te rí ték re, igaz,
csak egy be je len tés ere jé ig, ami kor Hasselblatt egy Eu ró pai Nem ze ti sé gi
Jogi Tár sa ság meg ala pí tá sá nak elõ ké szí tõ mun ká la ta i ról szá molt be.25 Az 
észt or szá gi né met po li ti kus már az elõ zõ év au gusz tu sá ban el ké szí tett ez -
zel kap cso lat ban egy ter ve ze tet.26 Hasselblatt nem tar tot ta kí vá na tos nak,
hogy a Tit kár ság ke re te in be lül al kal maz za nak ma ga san kép zett, a ki -
sebb sé gek hely ze té vel is tö ké le te sen tisz tá ban lévõ szak ér tõ ket.27 Egy -
részt azért, mert az anya gi hát tér meg te rem té sét re mény te len fel adat nak
lát ta, más részt pe dig azért, mert egy önál ló, te hát a Kong resszus tól for -
ma i lag is füg get len szer ve zet ala pí tá sá val el ke rül he tõ nek tar tot ta, hogy
a Kong resszus lé tét koc ká ra te gyék a konk rét kér dé sek ben való ál lás fog -
la lás ok kal. A tár sa ság azon ban csak elképzelés maradt.

A kér dés leg kö ze lebb 1932-ben ke rült na pi rend re, ami kor Zamutali,
ro má ni ai orosz kép vi se lõ 1930-as in dít vá nyá nak meg va ló sí tá sa ként a
Vá laszt mány a nem ze ti ki sebb sé gek pa na sza i nak fe lül vizs gá lat ára egy
Genf ben mû kö dõ tes tü let meg ala pí tá sá ra tett ja vas la tot.28 En nek el nö ké -
vé a ka ta lán Juan Estelrichet, al el nö kök ké pe dig az év egy ré szé ben
amúgy is Genf ben tar tóz ko dó Kurt Graebét, il let ve Ba logh Arthurt vá -
lasz tot ták.29 Az el kép ze lés azon ban zá tony ra fu tott, mi vel a meg vá lasz tott 
ki sebb sé gi ve ze tõk nem je len tek meg az ülé se ken, a ki sebb sé gek pe dig
nem jut tat ták el pe tí ci ó i kat a va ló já ban csak vir tu á lis tes tü let nek.30 Egy jogi 
kér dé sek kel (is) fog lal ko zó szerv lét re ho zá sá t utol já ra 1934–35-ben kí sé -
rel ték meg, im már erõ sen meg vál to zott kö rül mé nyek kö zött, Jakabffy
Elem ér ja vas la tá ra.31 Azon ban ez a pró bál ko zás sem vál tot ta be tel je sen a
hoz zá fû zött re mé nye ket.

Bár a szer ve ze ti ke re tek, el te kint ve az idõ rõl idõ re fel ve tõ dõ jogi
ügyek kel fog lal ko zó tes tü let kér dé sé tõl, 1926–27 után meg szi lár dul tak, a 
ma gyar ki sebb sé gek, há tuk mö gött az il le té kes ma gyar kor mány szer vek -
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kel, nem tet tek le vég leg ar ról, hogy a ma gyar po zí ci ó kat bi zo nyos tiszt -
sé gek ki har co lá sá val to vább erõ sít sék a szer ve zet ben. Jó pél da erre az
1929-ban meg ala kult Eu ró pa Ki sebb sé gi Új ság írók Szö vet sé ge. A szö -
vet ség hi va ta lo san nem volt a Kong resszus szer ve, tag jai an nak új ság író
kül döt tei kö zül ke rül tek ki. Elõ ké szí tõ bi zott sá ga az 1928-as kon fe ren cia
alatt tar tot ta ala ku ló ülé se it az olasz or szá gi szlo vén Engelbert Besednjak
ve ze té sé vel. 1929. feb ru ár 1-jén Khuen-Héderváry arra uta sí tot ta a Vá -
laszt mány bé csi ülé sé re uta zó Su lyo kot, hogy igye kez zék meg aka dá lyoz -
ni, hogy Besednjak ke rül jön az új szer ve zet élé re.32 A mi nisz ter ál lan dó
he lyet te se a szlo vén po li ti kus sal szem ben azt hoz ta fel, hogy meg vá lasz -
tá sá val már a má so dik olasz or szá gi szlo vén ke rül ne fon tos po zí ci ó ba,
ami a szer ve zet nek olasz el le nes élt ad hat na, s ez a ma gyar kül po li ti kai vo -
nal ve ze tés szem pont já ból nem kí vá na tos fej le mény len ne. Nem tud ni,
hogy Khuen-Hédervárynak va ló ban ez volt-e a leg fõbb ki fo gá sa a po li ti -
kus sal szem ben, vagy egy sze rû en csak a ma gya rok po zí ci ó it akar ta Su -
lyok hely zet be ho zá sá val erõ sí te ni. Ammende min den eset re így ér té kel te
a Besednjak el gán cso lá sá ra tett kí sér le tet.33 Bu da pest re való vissza ér ke -
zé se után Su lyok azt je len tet te Khuen-Hédervárynak, hogy a terv si ke -
rült: a saj tó ügyek irá nyí tá sá ra egy há rom ta gú di rek tó ri u mot ne vez tek ki,
mely ben raj ta kí vül Uexküll és a bé csi cseh Drnát ka pott he lyet.34 A Szö -
vet ség ké sõb bi te vé keny sé gé rõl nem so kat tu dunk, az azon ban bi zo nyos,
hogy élé re még is csak Besednjak ke rült. Je len tõs te vé keny sé get nem fej -
tett ki, s úgy tû nik, hogy a Kong resszus ke re te in kí vül va ló já ban nem is
lé te zett, s ere jé bõl mind össze a kon fe ren ci ák alat ti, il let ve utá ni meg be -
szé lé sek re fu tot ta.

A má sik ma gyar tö rek vés arra irá nyult, hogy a Tit kár sá gon egy ma -
gyar ki sebb sé gi se géd erõt (tit kárt) al kal maz za nak. Jakabffy 1934-ben
Prokopy Im rét, majd Szüllõ a kér dés 1937-es is mé telt fel me rü lé se kor
Kö vér Gusz tá vot tar tot ta vol na erre a fel adat ra leg al kal ma sabb nak.35

Bár a té má ban foly tak egyez te té sek a szer ve zet ve ze tõ sé gé ben, fõ leg
Jakabffy ja vas la tá ról, a Tit kár ság sze mé lyi ál lo má nyát vé gül egyik eset -
ben sem bõ ví tet ték ki.36

Az 1925 és 1932 kö zöt ti idõ szak ban a ma gyar részt ve võk és a Kong -
resszus ve ze tõ sé ge kö zött nem ala kult ki ko moly, sza kí tás sal fe nye ge tõ
fe szült ség, an nak el le né re sem, hogy a ma gyar tö rek vé sek csak rész ben
va ló sul tak meg. A meg szi lár dult ke re tek ugyan is még egy ide ig él tet ték
azt a re ményt, hogy a Kong resszus egy szer majd a „ma gyar tö rek vé sek -
nek” meg fe le lõbb nem zet kö zi mun kát vé gez. Nem vé let len, hogy a ma gyar 
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kép vi se lõk csak ak kor kezd ték el a ha té kony ság kér dé sét ko mo lyab ban fe -
sze get ni, mi u tán a kez de ti il lú zi ók kal le szá mol va arra a meg ál la pí tás ra ju -
tot tak, hogy „ér de ke ik” kép vi se le té nek ha té kony sá gán évek múl tá val
sem si ke rült sem mit ja ví ta ni.

6.1.2 Nem zet kö zi ak ció a pa nasz el já rás re form ja ér de ké ben

Jungerth 1927. ja nu ár 18-i kel te zé sû, Ammendével foly ta tott be szél ge té -
sé rõl ké szült fel jegy zé sé ben össze fog lal ta a Kong resszus ma gyar szem -
pont ból kí vá na tos vég cél ját: „az eu ró pai béke biz to sí tá sá nak és a né pek
lel ki le sze re lé sé nek elsõ és leg fon to sabb fel té te le a ki sebb sé gi kér dés
meg ol dá sa. A kong resszus fõ fel ada ta len ne ezt az esz mét szug ge rál ni a
nagy kö zön ség re és en nek út ján majd a kor má nyok ra. A vég cél az len ne,
hogy a ki sebb sé gi kong resszus prog ram ja a kor má nyok és a Nép szö vet -
ség prog ram já ba szí vód jék fel. Ha ez si ke rül, ak kor el ér ke zett a vég re haj -
tás ide je. Ez két fé le kép pen kell, hogy tör tén jék: 1./ ha tár ki iga zí tás sal,
ahol ki sebb ség köz vet le nül ki lett sza kít va az anya nem zet bõl és 2./ au to -
nó mi á val, ahol el kü lö nít ve él a ki sebb ség az anya nem zet tõl. Ha a ki sebb -
sé gi moz ga lom a meg in dult fej lõ dé si fo lya mat ban nor má lis prog resszi vi -
tás sal ha lad elõ re, sze rin tem leg ké sõbb 10-12 év múl va el kell ér nie a
fen ti célt.”37 Ez azon ban csak a vég cél le he tett, a szer ve zet nek vi szont ad -
dig is volt né hány ez zel szo ro san össze füg gõ fel ada ta: a nem zet kö zi ki -
sebb ség vé de lem ha té kony sá gá nak szá mon ké ré se, va la mint a nép szö vet -
sé gi re for mok ügyének napirenden tartása.

Az ál la mi szu ve re ni tást axi ó ma ként ke ze lõ, s a tag ál lam ok köz ti mi ni -
má lis kon szen zust meg cél zó Nép szö vet ség el le né ben ez a fel adat egy ál -
ta lán nem tûnt könnyû nek. A fõ tit kár ez zel ter mé sze te sen tisz tá ban volt,
ezért ak ci ó já nak ki in du ló pont ja ként a Kong resszus és a ki sebb sé gi kér -
dés sel is fog lal ko zó nem zet kö zi szer ve ze tek ja vas la ta i nak össze han go lá -
sá val olyan kö zös plat for mot kí vánt lét re hoz ni, amely re a nem zet kö zi
köz vé le mény és az ál la mok kül po li ti ku sai elõtt is bár mi kor hi vat koz ha -
tott. Tö rek vé sé ben tá masz kod ha tott azok ra a kong resszu si ta gok ra, akik
egyi de jû leg va la mely más szer ve zet ben is kép vi sel ték ki sebb sé gü ket.
Szer ve ze ti fel épí té sé nél fog va az ilyen jel le gû együtt mû kö dés ki ala kí tá -
sá ra a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja tûnt leg in kább al kal mas nak, aho vá a
ki sebb sé gi kö zös sé gek is tel jes jogú tag szer ve ze te ket de le gál hat tak, kö -
vet ke zés kép pen te hát an nak ál lan dó ki sebb sé gi bi zott sá gá ban ha té ko -

182



nyab ban lép het tek fel a re form szük sé ges sé gét kö ve te lõ ha tá ro za tok
elfogadtatása érdekében.

Az össze fo gás, il let ve az egy más mel lett ha la dás gon do la ta azon ban
ön ma gá ban véve vaj mi ke vés re mény re jo go sít ha tott fel, amennyi ben az
csu pán a ki sebb ség vé del mi hi á nyos sá gok fel szá mo lá sá nak sür ge tõ er köl -
csi igé nyé re tá masz kod ha tott. Ammende azon ban Né met or szág 1926-os
ta nács tag sá gá tól azt re mél te, hogy az elsõ vi lág há bo rú ban le gyõ zött ál -
lam, vissza nyer ve be fo lyá sát a kon ti nen sen, elõbb-utóbb nem zet kö zi po -
li ti kai hát te ret biz to sít e tö rek vés nek, s idõ vel kez de mé nye zõn lép fel
Genf ben a nem zet kö zi ki sebb ség vé de lem re form ja ér de ké ben. Eb ben
azon ban, leg alább is 1928 de cem be ré ig, tel jes mér ték ben csa lat koz nia
kel lett, mi vel a né met kül ügy mi nisz té ri um cél ki tû zé se i ben a né met ki -
sebb sé gek kér dé se alá ren delt sze re pet ját szott a gaz da sá gi, te rü le ti és ka -
to nai szu ve re ni tás vissza szer zé sé nek prog ram já hoz ké pest. Min den va ló -
szí nû ség sze rint en nek fel is me ré se kész tet te a ber li ni vi szo nyo kat jól
is me rõ Ammendét arra, hogy 1927-ben már el sõ sor ban a sem le ges ál la -
mok ve ze tõ po li ti ku sa i nak meg nye ré sé re kon cent rál jon.

A fõ tit kár 1927 áp ri li sá ban ar ról tá jé koz tat ta a ma gyar mi nisz ter el nö -
köt, hogy meg pró bál a nem zet kö zi ki sebb ség vé de lem kér dé sé vel is fog -
lal ko zó szer ve ze tek ak tív rész vé te lé vel egy egyez te tett me mo ran du mot
tetõ alá hoz ni.38 El kép ze lé se sze rint a me mo ran du mot egy sem le ges ál lam 
va la me lyik nagy te kin té lyû po li ti ku sa ter jeszt het te vol na a Nép szö vet ség
plé nu ma elé ab ból a cél ból, hogy az en nek ha tá sá ra egy bi zott sá got ki -
küld ve meg hall gas sa a ki sebb sé gek kép vi se lõ it a szük sé ges nek tar tott re -
for mok ról. Beth len jó nak tar tot ta az öt le tet. Rö vi de sen ki de rült azon ban,
hogy a ki sze melt sváj ci po li ti kus, a Kong resszus nak egyéb ként meg le he -
tõ sen so kat se gí tõ Giuseppe Motta nem vál lal ko zik a fel adat ra.39 Rá adá -
sul a meg ne ve zett szer ve ze tek ve ze tõ sé ge kö zött sem jött lét re a szük sé -
ges elvi meg ál la po dás. A Kong resszus cél ki tû zé se i hez még leg in kább
kö zel álló Unió is csak 1929-re egyez tet te ál lás pont ját Ammende szer ve ze -
té vel. A Nem zet kö zi Jogi Tár sa ság (International Law Association) és az
In ter par la men tá ris Unió ha tá ro za tai pe dig a ké sõb bi ek ben sem har mo ni -
zál tak tel je sen a Kong resszus cél ki tû zé se i vel. Ez a terv te hát kút ba esett.

Az 1927-es év így nem vál tot ta be a hoz zá fû zött re mé nye ket. En nek
el le né re tör tént va la mi, ami még is csak re ménnyel töl töt te el a ve ze tõ sé -
get. Raoul Dandurand, Ka na da kül ügy mi nisz te re ta nács tag gá vá lasz tá sa
al kal má val tar tott be szé dét a ki sebb ség vé de lem kér dé sé nek szen tel te.40

Bár en nek ek kor még nem volt konk rét po li ti kai ho za dé ka, az ese mény
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az zal ke cseg te tett, hogy a re form kér dé se nem ke rült le egy szer s min den -
kor ra a Nép szö vet ség na pi rend jé rõl. Vár ha tó volt, hogy a nem zet kö zi
szer ve ze ten be lül a kö vet ke zõ évek ben fel erõ söd nek a vál to zás ki kény sze -
rí té sét cél zó törekvések.

Ammende szín fa lak mö göt ti tár gya lá sai és meg be szé lé sei et tõl kezd ve 
egy, a Ta nács mel lett lét re ho zan dó ál lan dó ki sebb sé gi bi zott ság élet re hí -
vá sá ra kon cent rál tak. Az 1927-ben meg kez dett, az elsõ kör ben zá tony ra
fu tott ak ci ó ját et tõl kezd ve két irány ban foly tat ta: egy részt a Nép szö vet -
sé gi Li gák Uni ó já nak ve ze tõ sé gét, más részt a sem le ges ál la mok vé le mény -
for má ló sze mé lyi sé ge it, lap ja it és po li ti ku sa it cé loz ta meg. Utób bi ban az
Uni ó val ápolt kap cso la tai is se gít sé gé re vol tak, hi szen a tag szer ve ze tek
meg hí vá sa több ször is le he tõ sé get kí nált szá má ra, hogy fel vi lá go sí tó elõ -
adá so kat tart son, s egyút tal a ki sebb sé gek ügyé nek ér de ké ben re mé nyek -
re jo go sí tó po li ti ku sok kal sze mé lye sen ta lál koz zék. A fej le mé nyek rõl
Ammende nem mu lasz tot ta el tá jé koz tat ni a ma gyar kül ügy mi nisz té ri u -
mot sem.

A fõ tit kár te hát igye ke zett kap cso la ti há ló ját a sem le ges ál la mok po li -
ti ku sa i val bõ ví te ni. Ezért 1928 ja nu ár já ban Kop pen há gá ba uta zott, ahol
be szélt az or szág kül ügy mi nisz te ré vel, va la mint né hány mér ték adó sze -
mé lyi sé gé vel is az zal a nem tit kolt szán dék kal, hogy rá bír ja õket arra,
hogy a jö võ ben ak tí vab ban kap cso lód ja nak be a nem ze ti sé gi prob lé mák
meg tár gya lá sá ba a Nép szö vet ség ben és nem zet kö zi szer ve ze tek ben.41

1928 nya rán pe dig a hol land kül ügy mi nisz ter, Beelaerts van Blokland fo -
gad ta nem hi va ta los meg be szé lé sen a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak jú -
li us 2–7-én tar tott há gai kon fe ren ci á ja alatt.42 Ter mé sze te sen na i vi tás len -
ne ezek nek és a ké sõb bi ta lál ko zók nak túl zott je len tõ sé get tu laj do ní ta ni,
ah hoz azon ban fel te he tõ en hoz zá já rul tak, hogy a sem le ges ál la mok ér zé -
keny sé ge a téma iránt va ló ban fel erõ sö dött, még ha ez a hoz zá já ru lás nem 
le het túl zot tan nagy mér té kû, és csak egy volt a sok ha tás kö zött. Az Unió
há gai kon fe ren ci á ja egyéb ként két szem pont ból is fon tos volt a Kong -
resszus szá má ra. A köz gyû lés ugyan is ha tá ro zat ban kö ve tel te a Nép szö -
vet ség tõl egy, a Ta nács mel lett mû kö dõ állandó bi zott ság fel ál lí tá sát, s üd -
vöz lõ be széd ében a hol land kül ügy mi nisz ter is ál lást fog lalt a garanciaeljárás
tö ké le te sí té sé nek szük sé ges sé ge mel lett. En nek va ló di je len tõ sé ge csak két
hónap múl va, szep tem ber ben, a Nép szö vet ség Köz gyû lé sén mu tat ko zott
meg, ami kor a mi nisz ter fel szó la lá sá ban hi va ta lo san is ja vas la tot tett egy
ál lan dó bi zott ság lét re ho zá sá ra. A ha tást fo koz ta, hogy a sváj ci Motta, il -
let ve Seipel, az oszt rák kan cel lár is fel ve tet te a pe tí ci ós el já rás ja ví tá sá -
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nak kér dé sét, igaz, a konk ré tu mok mel lõ zé sé vel. Ek kor még azon ban a
kér dés rõl a ki sebb sé gi kér dé sek kel fog lal ko zó VI. Bi zott ság ban egyik ál -
lam sem kez de mé nye zett vi tát.

A Kong resszus 1928-as ren dez vé nye (au gusz tus 29–31.) igye ke zett
tõle tel he tõ en hoz zá já rul ni ah hoz, hogy a Nép szö vet ség garanciaeljárásának
mû kö dé sét mind na gyobb kör ben te kint sék elég te len nek, s a hi á nyos sá -
go kat az eu ró pai béke tar tós sá gát ve szé lyez te tõ prob lé má nak lás sák.
Ammende au gusz tus 8-án, te hát már a Nép szö vet sé gi Li gák há gai kong -
resszu sa után, a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um be le egye zé sét kér te az ál -
lan dó bi zott ság kér dé sé nek pro pa gá lá sá hoz. A vá lasz ról nem ma radt
ugyan fel jegy zés, de egy részt a Kong resszus le fo lyá sa, más részt a ma -
gyar kül po li ti ka ér de kelt sé ge egy ér tel mû en arra utal, hogy a fõ tit kár kez -
de mé nye zé sé vel a Dísz té ren ab szo lút egyet ér tet tek. A kon fe ren cia en nek 
szel le mé ben rend kí vül kri ti kus han got ütött meg a Nép szö vet ség gel szem -
ben, s a re form ér de ké ben te vé keny ke dõ nem zet kö zi szer ve ze te ket to váb -
bi együtt mû kö dé sé rõl biz to sí tot ta.

Dön tõ fon tos sá gú volt azon ban, hogy a jö võ ben a Nép szö vet ség kü -
lön bö zõ fó ru ma in az ad dig meg le he tõs vissza fo gott sá got ta nú sí tó Né -
met or szág mi ként re a gál az újon nan ki ala kult hely zet re.43 A Köz gyû lé sén 
ta nú sí tott né met ma ga tar tást vizs gál va a Reichstag kül ügyi bi zott sá ga ok -
tó ber 4-én lé nye gé ben meg rót ta a kor mányt, s egyút tal fel szó lí tot ta, hogy
lép jen fel a Nép szö vet ség ben azért, hogy a ki sebb ség vé de lem kér dé se a
jö võ ben na gyobb fi gyel met kap jon.44 Ez a lé pés több vek tor ere dõ je volt:
sze re pet ját szott ben ne ter mé sze te sen a né met ki sebb sé gek fo ko zó dó elé -
ge det len sé ge, a tü rel met len né met köz vé le mény nyo má sa, va la mint a
stresemanni külpolitikát többé-kevésbé folyamatosan egyensúlyozásra
kényszerítõ nehéz belpolitikai helyzet is.

A né met kül ügy mi nisz té ri um te hát gõz erõ vel lá tott neki a de cem be ri,
Stresemann lá ba do zá sa mi att Lugánóba ki he lye zett ta nács ülés elõ ké szí -
té sé nek.45 A mi nisz té ri um a ki sebb sé gi kér dés ben vissza fo gott sá got ja va -
solt mi nisz te ré nek.46 Nem tar tot ta ta ná csos nak konk rét re form ja vas la tok
fel ve té sét, de fel hív ta a fi gyel mét arra, hogy ha egy má sik ta nács tag hoz -
ná szó ba a re form kér dé sét, ak kor cél sze rû len ne mel lé áll nia. Az ap pa rá -
tus eb ben az eset ben egy, a re form le he tõ sé gét min den ol dal ról meg vizs -
gá ló szak ér tõi bi zott ság lét re ho zá sát még vál lal ha tó, nem túl sá go san
ra di ká lis ja vas lat nak tar tot ta. A né met el kép ze lés Ammende ál lás pont ja
szem pont já ból is rend kí vül ér de kes nek te kint he tõ. A fõ tit kár ugyan is ok -
tó ber 29-én kelt le ve lé ben már ar ról szá molt be Beth len nek, hogy a jö võ -
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ben az ál lan dó bi zott ság kö ve te lé se he lyett egy ide ig le nes szak ér tõi bi -
zott ság kö ve te lé sét tû nik cél sze rûbb nek a Kong resszus zász la já ra tûz ni.47

In dok lá sá ban a Nép szö vet ség Tit kár sá gá nak mun ka tár sa i ra hi vat ko -
zott, akik sze rint en nek meg va ló sí tá sa könnyeb ben ke resz tül vi he tõ len -
ne, mint a be be to no zott, Ta nács mel lé ren delt ál lan dó bi zott ság szé les
körû el fo gad ta tá sa. A meg ál la pí tás két ség kí vül igaz volt, fel ve tõ dik azon -
ban a kér dés, hogy a ja vas lat va ló ban a Tit kár ság tól szár ma zott-e, vagy a
fõ tit kár kö ve te lé se it egy sze rû en hoz zá iga zí tot ta a né met kül ügy mi nisz té -
ri um stra té gi á já hoz. Per sze nem el kép zel he tet len, hogy tény leg ka pott ha -
son ló ta ná csot va la me lyik tit kár sá gi al kal ma zot tól, de szin te biz tos, hogy
az új tak ti ka ki dol go zá sá nál el sõ sor ban az Auswärtiges Amt el kép ze lé -
se it tar tot ta szem elõtt.

Nem tud ni, hogy Beth len nek sze mély sze rint mi volt er rõl a vál tás ról a
vé le mé nye, de na gyon va ló szí nû, hogy nem tu laj do ní tott neki kü lö nö -
sebb je len tõ sé get. A ja vas lat ugyan is tény leg éssze rû volt, hi szen az ál lan -
dó bi zott ság gon do la ta nem csak az el len ér de kelt ál la mok ban kon dít hat ta
meg a vész ha ran got, ha nem ma gá ban a Tit kár ság ki sebb sé gi szek ci ó já ban 
is, amely an nak lét re jöt te ese tén el ve szít het te vol na mun ká ja és be fo lyá sa
je len tõs ré szét.48 Rá adá sul egy ilyen jel le gû szak bi zott ság lét re jöt te már
ön ma gá ban véve is óri á si elõ re lé pést je len tett vol na az elõ zõ évek nép -
szö vet sé gi po li ti ká já hoz ké pest. Ammende ké sõb bi, kri ti kai meg jegy zés
nél kül ha gyott be szá mo lói, me lyek ben a szak ér tõi bi zott ság szük sé ges sé -
ge mel lett ér velt, arra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy Beth len és a kül ügy -
mi nisz té ri um mun ka tár sai is el fo gad ták a fõ tit kár „tak ti kai meg fon to lá -
sok ból” meg vál toz ta tott javaslatát.

A de cem be ri ta nács ülé sen Dandurand be je len tet te, hogy kor má nya a
kö vet ke zõ, 1929. már ci u si ta nács ülés al kal má val ja va sol ni fog ja a pa -
nasz el já rás rész le tes meg vi ta tá sát.49 Töb bek közt ez a fej le mény is hoz zá -
já rult ah hoz, hogy Zaleski len gyel kül ügy mi nisz ter, a szín fa lak mö gött
Stresemannal kö tött gentleman’s agreementet fel rúg va szó ba hoz ta a fel -
sõ-szi lé zi ai né me tek kér dé sét, s ke mé nyen kri ti zál ta, va la mint il lo já lis -
nak ne vez te a ki sebb ség ve ze tõ it. Erre a né met kül ügy mi nisz ter a hí res
Faustschlagot kö ve tõ in du la tos vá lasz be szé dé ben csat la ko zott ka na dai
kol lé gá já hoz, be je lent ve, hogy az õ kor má nya is re form ja vas la tok kal áll
elõ a Tanács következõ ülésén.50

Ammende Lugano alatt is mét be le ve tet te ma gát a sem le ges ál la mok
ve ze tõ po li ti ku sai ro kon szenv ének meg szer zé sé ért foly ta tott harc ba. De -
cem ber 13-án ar ról tá jé koz tat ta a ma gyar kül ügy mi nisz ter ál lan dó he -
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lyet te sét, hogy a Vá laszt mány meg ha tal ma zá sá ra Wilfannal együtt a
Nép szö vet sé gi Li gák tag szer ve ze te i nek meg hí vá sá ra rö vi de sen Svájc ba,
Hol lan di á ba, Svéd or szág ba, Nor vé gi á ba és Dá ni á ba uta zik, hogy a „mér -
ték adó kö rök kel” fel ve gye a kap cso la tot, s a re form ér de ké ben ak tí vabb
fel lé pés re ösz tö kél je õket.51 A fõ tit kár de cem ber vé gén, ja nu ár ele jén
még egye dül uta zott Finn or szág ba, ahol a ma gyar kö vet sze rint nagy
vissz han got vál tott ki a meg je le né se.52 Wilfan pe dig feb ru ár ban egy
William Mar tin ál tal ve ze tett ren dez vé nyen tar tott elõ adást Genf ben, ahol 
a Nép szö vet ség funk ci o ná ri u sai és a saj tó kép vi se lõ elõtt sík ra szállt az
ál lan dó bi zott ság elõ kép ének te kin tett szak bi zott ság szük sé ges sé ge mel -
lett.53 Ez után együtt utaz tak el Hol lan di á ba és a skan di náv ál la mok ba.
A kör út meg kez dé se elõtt Ammende a kö vet ke zõ kép pen fog lal ta össze
uta zá suk cél ját Wilfannak írott le ve lé ben: „Ami pe dig há gai, kop pen há -
gai és stock hol mi tar tóz ko dá sun kat il le ti, vé le mé nyem sze rint a kö vet ke -
zõ ket kell szem elõtt tar ta nunk. Min de nek elõtt ar ról van szó, hogy
szisz te ma ti ku san és kon zek ven sen tö re ked nünk kell arra, hogy ot ta ni
fel lé pé sünk rõl a saj tó be szá mol jon. Sõt az a vé le mé nyem, hogy itt nem -
csak egy ak tu á lis, al kal mi, ha nem hosszabb táv la tú fel ada tunk van. Saj tó -
mun ka tár sa kat és más sze mé lyi sé ge ket kell meg ta lál nunk és meg is mer -
nünk, aki ket az tán köz pon tunk kül de mé nyek kel és saj tó jegy ze tek kel
lát hat el… Vé ge ze tül en ged je meg még a kö vet ke zõ meg jegy zé se ket: mi -
vel az Ön fel lé pé se eze ken a he lye ken nem ma gán sze mély ként, ha nem a
leg hi va ta lo sabb mi nõ sé gé ben, a Nem ze ti sé gi Kong resszus el nö ke ként
tör té nik, nem fér hoz zá két ség, hogy min den ki je len té sét és lé pé sét a leg -
rész le te seb ben kom men tál ják majd.”54 Er rõl az uta zás ról egyéb ként a fõ -
tit kár mind a né met, mind a ma gyar kül ügy mi nisz té ri u mot elõ ze te sen tá -
jé koz tat ta.55

Eköz ben ter mé sze te sen Dandurand-ot sem vesz tet te szem elõl, mi vel
fel tett szán dé ka volt, hogy meg nye ri õt a szak ér tõi bi zott ság öt le té nek.
A ja nu ár 16-án kelt, Khuen-Hédervárynak cím zett le ve lé ben ar ról szá -
molt be, hogy bi zal mi em be re két szer is be szélt Ka na da kül ügy mi nisz te -
ré vel Pá rizs ban.56 Kö rül be lül egy hó nap ra rá pe dig már ar ról tá jé koz tat ta
a né met kül ügy mi nisz té ri u mot, hogy le vél ben for dult Dandurand-hoz,
kér ve an nak Tanács-beli in ter ven ci ó ját a bi zott ság kér dé sé ben. Mind két
eset ben op ti mis tán nyi lat ko zott a „ka na dai kap cso lat hoz” fû zött re mé -
nye ket illetõen.

A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um leg ké sõbb feb ru ár leg ele jén már ér te -
sült Stresemann ta nács ülé sen kö vet ni kí vánt tak ti ká já ról.57 Schiemann
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ugyan is el árul ta a vá laszt má nyi ülé sen részt ve võk nek, hogy be szélt a kül -
ügy mi nisz ter rel, aki el mond ta neki, hogy már ci us ban Dandurand lesz az,
aki kö ve tel ni fog ja a szak bi zott ság fel ál lí tá sát, õ pe dig azt egy nagy be -
széd ben kí ván ja tá mo gat ni, ja va sol va a kér dés na pi rend re tû zé sét a Köz -
gyû lés õszi idõ sza kán.58 A ki sebb sé gek kö ré ben 1929 ele jén el ural ko dó
op ti mis ta han gu la tot maga a finn or szá gi ma gyar kö vet is osz tot ta, mi kor
je len té sé ben az év vár ha tó fej le mé nye it a kö vet ke zõ képp fog lal ta össze:
„Ez az év, sze rin tem, arra van hi vat va, hogy egy ha tal mas lé pés sel vigye
elõre a kisebbségi kérdést…”59

A Ta nács már ci u si ülé sén Dandurand és Stresemann is be szé det tar tott
a ki sebb ség vé de lem el já rás rend jé nek re form já ról. A Ta nács töb bi tag ja
azon ban, amel lett, hogy ud va ri a san meg hall gat ta a re fe rá tu mo kat, jól ér -
zé kel he tõ en a szõ nyeg alá akar ta sö pör ni a kér dést.60 Ro má nia és Len -
gyel or szág kül döt te a szín fa lak mö gött ki lá tás ba he lyez te, hogy egy jo -
gász bi zott ság gal vizs gál tat ja meg, hogy a né met és ka na dai elõ ter jesz tés
mennyi ben fe lel meg a ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek nek. Stresemann és 
Schu bert pe dig az zal fe nye ge tõ zött, hogy min den olyan ha tá ro za ti ja vas -
la tot meg fog tor pe dóz ni, amely az zal fe nye get, hogy a kér dést egy szer s
min den kor ra le ve gyék a Ta nács na pi rend jé rõl. Eb ben a hely zet ben egy -
ér tel mû volt, hogy komp ro misszum ra van szük ség, s ez meg is szü le tett.
A Ta nács meg bí zott egy hár mas bi zott sá got, mely nek el nö ke a ja pán
Adatci, két má sik tag ja a brit Cham ber lain és a spa nyol de Leon let tek,
hogy a kö vet ke zõ, jú ni u si ülés re egy át fo gó be szá mo lót ál lít sa nak össze
azok ról a kér dé sek rõl, ame lye ket a két kül ügy mi nisz ter elõ adá sá ban érin -
tett.61 Ezen kí vül fel szó lí tot ta az ál la mo kat, hogy a ki sebb ség vé de lem mel
kap cso la tos ál lás pont ju kat hoz zák a bi zott ság tu do má sá ra, s le he tõ vé tet -
te azt is, hogy a kér dés sel fog lal ko zó nem zet kö zi szer ve ze tek – így a
kong resszus is – el jut tat has sák el kép ze lé se i ket a téma elõ adó já nak.

A Kong resszus Vá laszt má nya ki dol go zott egy me mo ran du mot, amely 
kö ve tel te az el já rás tel jes nyil vá nos sá gát, a ki sebb sé gi pa na szo sok rész -
vé tel ét az el já rás ban, a hár mas bi zott ság gya kor la tá nak ja ví tá sát, a Há gai
Ál lan dó Nem zet kö zi Bí ró ság vé le mé nyé nek rend sze res ki ké ré sét, egy, a
Nép szö vet ség mel lett mû kö dõ szak ér tõi bi zott ság fel ál lí tá sát és azt, hogy
a ki sebb ség vé de lem re nem kö te le zett ál la mok a ki sebb sé gi pa na szok
ügyé ben a ki sebb ség vé del mi szer zõ dé sek szel le mé ben jár ja nak el.62 Az
Adatcihoz el jut ta tott do ku men tum azon ban na gyon ne he zen szü le tett
meg. Ammende Khuen-Hédervárynak írt le ve lé ben az el len té tek re nem
tért ki, mind össze ar ról tett em lí tést, hogy si ke rült min den kit, „Szüllõtõl
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Motzkinig” egy plat form ra hoz ni.63 Szüllõ azon ban sok kal rész le te seb -
ben és a né met kép vi se lõk ma ga tar tá sát te kint ve rend kí vül kri ti ku san szá -
molt be a pá ri zsi ese mé nyek rõl: „ek kor a né me tek elõ ál lot tak az zal, hogy
õk már szer kesz tet tek egy me mo ran du mot. A me mo ran du mot tu laj don -
kép pen Hasselblatt és Bruns írta, de ben ne volt a mo dern né met ge ne rá ció-
nak min den za va ros sá ga, bom basz ti kus sá ga és konfúzusssága… Vi lá go -
san lát szott ben ne az Alldeutsch-mozgalom ten den ci á ja, mely nek az éle
bi zo nyos mér ték ben Ma gyar or szág el len is irá nyul. Lát szott ben ne az a
ten den cia is, hogy fõ tö rek vé se a kul tu rá lis ga ran ci ák meg szer zé se,
amely nél má sod ren dû a köz jo gi vál to zás, vagy plá ne a ha tár vál to zás nak 
a le he tõ sé ge… Erre én ha tá ro zot tan ki je len tet tem, hogy sem tar tal mi lag,
sem for ma i lag ezt a me mo ran du mot el nem fo gad ha tom, sõt ha olyan ér -
ve lést akar nak benn hagy ni, mely a re ví zi ó nak le he tõ sé gét és an nak le he -
tõ sé gét gyen gí ti, ak kor én le vo nom a kon zek ven ci á kat. Alá nem írom és
ott ha gyom az egész kon fe ren ci át. Mel lém áll tak a ka ta lá nok, és az én fe -
nye ge té sem ha tott. A né me tek mun ká ja fél re lett téve, s prak ti kus útra te -
rel tük az ügyet… A le vél ret te ne te sen ne he zen jött lét re, de vé gül lét re jött
né me tül. Ezt is mét fran ci á ra kel lett transponálni. Más nap meg jött már a
vá la sza Adatchinak, aki meg kö szön te a fi gyel mez te tést, és fel kér te bi -
zott sá gun kat, hogy egy me mo ran du mot szer kesszen egy elõ re meg, azt
jut tas sa el hoz zá, és a to váb bi lé pé se ket a hár mas bi zott ság gal való ta -
nács ko zás után fog ja a tu do má sunk ra hoz ni. Ez igen nagy ered mény,
mert ed dig tu laj don kép pen a tag ál lam okon kí vül a Nép szö vet ség ki sebb sé -
gi ügyek ben sen ki vel sem érint ke zett… A me mo ran du mot most szer -
keszt jük meg, és kb. 21-ig kész lesz. A ver bum regens a mun ká la tok ban
kb. fedi azt a gon do lat me ne tet, ame lyet a fran cia la pok köz lé se sze rint a
ma gyar kor mány nak a ja vas la ta kö ve tett.”64

Ammende Khuen-Hédervárynak kül dött hely zet ér té ke lé sé ben rend kí -
vül op ti mis tán te kin tett a kér dés ben vár ha tó an dön tést hozó mad ri di ta -
nács ülés elé.65 Ter mé sze te sen a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um is tisz tá ban
volt Mad rid je len tõ sé gé vel, ezért a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak szin -
tén a spa nyol fõ vá ros ban tar tan dó ülé sé re, a rend kí vü li hely zet re való te -
kin tet tel, a szo kott nál több ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus ki uta zá sát is tá -
mo gat ta anya gi lag.66

A vá ra ko zá sok hoz ké pest azon ban a Ta nács jú ni u si ülé se csa ló dást
oko zott. Az el fo ga dott re for mok ja ví tot tak ugyan kis sé az el já rás ad di gi
rend jén az ese ten kén ti Ötös Bi zott ság fel ál lí tá sá nak le he tõ sé gé vel és a pa -
na szok sor sá nak nyil vá nos ság ra ho zá sá val, de Dandurand és Stresemann
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az el já rás ar cu la tát je len tõ sen át raj zol ni kí vá nó ja vas la ta it lé nye gé ben fi -
gyel men kí vül hagy ták.67 A há gai bí ró ság nem ka pott az ad di gi nál na -
gyobb sze re pet, de nem lett sem mi a ki sebb sé gi pa na szo sok el já rás ba
való be vo ná sá ból, a na gyobb nyil vá nos ság ból, sõt a szak ér tõi bi zott ság
fel ál lí tá sá ból sem. Ez a Kong resszus szem pont já ból is egy ér tel mû ku -
darc ként volt ér té kel he tõ, bár Ammende ek kor még ko mo lyan re mény ke -
dett ab ban, hogy õsszel, a Köz gyû lé sen át fo gó vi tát ren dez nek a kér dés -
rõl.68 Bí zott ab ban, hogy az an gol Liga köz ben jár Lon don ban en nek
ér de ké ben, õ pe dig el uta zott Hel sin ki be, hogy Hjalmar Procopét rá be -
szél je az in ter ve ni á lás ra. Né met or szág fel lé pé sé ben már nem bí zott, mi -
vel a „Reich kül po li ti kai hely ze tét” ké nyes nek tar tot ta, de azt ja va sol ta,
hogy amennyi ben a fen ti ek kö zül sen ki sem kez de mé nyez vi tát, Apponyi
vál lal ja ma gá ra a fel ada tot.69

Min dent egy be vet ve azon ban Mad rid ban meg erõ sí tet ték az ad di gi
rend szert, s bár az el kö vet ke zõ évek ben több ször is na pi rend re ke rült még 
a re for mok ügye, nyil ván va ló vá vált, hogy a Ta nács és a tag ál lam ok je -
len tõs ré sze nem fog hoz zá já rul ni a lé nye gi vál toz ta tá sok hoz. Ez a tény
pe dig a Kong resszus egyik fon tos tö rek vé sé nek meg va ló sít ha tó sá gát, s
ez zel a szer ve zet ér tel mét is meg kér dõ je lez te. Ezért nem te kint he tõ vé let -
len nek, hogy a ma gyar kül döt tek a Madridot kö ve tõ kon fe ren ci án úgy
dön töt tek, hogy Ammendét ko moly nyo más alá he lye zik. Sze mük ben az
el mé le ti kér dé se ket bon col ga tó ap ró mun ka ide je le járt, s kö ve tel ték, hogy 
szer ve ze tük se gít sé gé vel leg alább a vi lág köz vé le mény ét meg is mer tet hes -
sék ki sebb sé ge ik tény le ges helyzetével.

6.2 AKADOZÓ ÖSSZJÁTÉK – SZAPORODÓ MAGYAR FENNTARTÁSOK (1929–32)

6.2.1 A te o re ti kus mun ka ma gyar kri ti ká ja

A ma gyar részt ve võk kö zül Szüllõ már 1929 elõtt is több ször sür get te a
ki sebb sé gek hely ze té nek nyil vá nos ság elõt ti be mu ta tá sát. 1928. szep tem -
ber 5-én pél dá ul a kö vet ke zõ kép pen fog lal ta össze a szer ve zet tel kap cso -
la tos fenn tar tá sát: „a ki sebb sé gi kon fe ren cia nem arra való, hogy ott aka -
dé mi kus el ve ket hir des se nek, s nem is arra való, hogy ní vó ja le száll jon
egy bo ta ni kus kong resszus ní vó já ra… Ki je len tet tem azt, hogy nem lá tom 
szük sé gét an nak, hogy mi részt ve gyünk egy ilyen aka dé mi kus ins ti tú ci ó -
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ban, mert ne künk a cé lunk az kell, hogy le gyen, hogy egy részt mu tas suk
Eu ró pá ban azt, hogy mi elé ge det le nek va gyunk, s mi tûz fé szek va gyunk
Eu ró pa kö ze pén.70 E fel fo gás mögé a töb bi ma gyar részt ve võ csak a kö -
vet ke zõ kon fe ren cia elõtt so ra ko zott fel egy sé ge sen. A hi va ta los prog -
ram ban ugyan nem szán dé koz tak bot rányt ka var ni, de fel ha tal maz ták
Deák Leót, hogy hoz zá szó lá sá ban „ja va sol ja” egy, a szer ve zet ben részt
vevõ ki sebb sé gek va ló di hely ze tét tag la ló könyv össze ál lí tá sát és ki adá -
sát a jövõ évi kong resszu sig.71 Mi kor a ma gyar kép vi se lõk kö zöl ték
Ammendével és Wilfannal, hogy mit kí ván nak el ér ni, ter mé sze te sen tisz -
tá ban vol tak vele, hogy a Kong resszus két ve ze tõ je nem fog lel ke sed ni az
öt le tért.72 En nek okát ab ban lát ták, hogy a fõ tit kár ag gó dik a szer ve zet
egy sé gé ért, Wilfan pe dig fél a ju go szláv kül ügy mi nisz té ri um biz tos ra ve -
he tõ szem re há nyá sa i tól. Ammendének azon ban vi lá go san ér té sé re ad ták, 
hogy a ma gyar cso port az ügyet sza kí tó pró bá nak te kin ti, s ha nem tel je sül 
kí ván sá guk, egy sé ge sen ki lép nek a szer ve zet bõl. A fel lé pés ko moly sá gát
je lez te, hogy a „konst ruk tív nak” tar tott Jakabffy is tel jes mell szé les ség -
gel a kö ve te lés mel lé állt.73 A Kong resszus vé gül vita nél kül el fo gad ta
Deák ja vas la tát, s a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz ta: „Fi gye lem be véve, hogy 
a Kong resszus nak a nyil vá nos ság szá má ra meg kell mu tat nia, hogy az el -
múlt tíz év ben ho gyan vál to zott a ki sebb sé gek joga és hely ze te, a Kong -
resszus fel szó lít ja a Vá laszt mányt, hogy a kö vet ke zõ kong resszus elõtt
ad jon ki egy tá jé koz ta tót, mely bõl a cso por tok je len té sei alap ján – me -
lyek nek szak sze rû át te kin tést kell nyúj ta ni uk – lát ha tó vá vá lik az egyes
nép cso port ok hely ze te.”74

Még ugyan ezen év de cem ber ele jén Jakabffy Bécs be uta zott, hogy
meg be szél je Ammendével és Wilfannal a je len té sek el ké szí té sé nél fi gye -
lem be ve en dõ irány el ve ket.75 En nek alap ján fel kér te Su lyok Ist vánt és
Fritz Lász lót, a párt ki sebb sé gi szak osz tá lyá nak elõ adó ját, hogy ké szít sék 
el a ro má ni ai ma gyar ság ra vo nat ko zó je len tés ter ve ze tét, majd vég le ges
vál to za tát.76 Szep tem ber re mind há rom ma gyar ki sebb ség be szá mo ló ja
el ké szült. A Vá laszt mány nyá ri ülé sén azon ban nyil ván va ló vá vált, hogy
to váb bi egyez te té sek szük sé ge sek a kö tet tel kap cso lat ban.77 Az elsõ tisz -
tá zan dó kér dés az volt, hogy mi lyen cso por to sí tás ban kö zöl jék a ta nul -
má nyo kat. Schiemann azt ja va sol ta, hogy nem ze ti sé gen ként, kü lön-kü lön
blokk ban sze re pel je nek. Szüllõ azon ban ezt nem volt haj lan dó el fo gad ni,
s vé gül si ke rült el ér nie, hogy a cso por to sí tás fõ ren de zõ el vé ül az ál lam -
pol gár ság szol gál jon, mi vel így az adott ál lam ki sebb ség po li ti ká ja kon -
cent rált kri ti kát kap ha tott. A má sik meg vi ta tan dó pont a ki adá sért való fe -
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le lõs ség kér dé se volt. Wilfan ugyan is – Szüllõ be szá mo ló ja sze rint –
kö zöl te, hogy nem haj lan dó el nök ként el len je gyez ni a vár ha tó an nagy vi -
hart ka va ró mun kát, mi vel õ ez zel mint egy le gi ti mál ná a szláv ál la mok kal 
szem be ni konk re ti zált pa na szok jo go sult sá gát. Ez a meg jegy zés vi tát rob -
ban tott ki az egy mást egyéb ként sem ked ve lõ Szüllõ és Wilfan kö zött.
A ma gyar po li ti kus – nem kis de ma gó gi á val – úgy igye ke zett kol lé gá ját
jobb be lá tás ra bír ni, hogy a Vá laszt mányt Eu ró pa lel ki is me ret ének ne -
vez te, amit nem be fo lyá sol hat nemzetiségi hovatartozás.

Mi vel a ki sebb sé gek csak nagy ké sé sek kel jut tat ták el össze fog la ló i kat 
a Tit kár ság ra, s a kö tet szep tem be ri meg je le né se már gya kor la ti lag ki zárt -
nak volt te kint he tõ, a ma gya rok at tól tar tot tak, hogy az el nök és a fõ tit kár
egy más sal össze játsz va meg akar ják hi ú sí ta ni a könyv meg je len te té sét.
Gya nú juk azon ban alap ta lan volt. Ammende pon to san tud ta, hogy mi vel
járt vol na a kér dés szõ nyeg alá söp ré se. Rá adá sul már feb ru ár 27-én le -
vél ben for dult Patakyhoz, hogy a kö tet elõ ké szí té sé hez szük sé ges na -
gyobb hi va ta li he lyi ség bér lé sé hez a ma gyar kor mány is já rul jon hoz zá
anya gi lag.78 A 2000 fran kot a fõ tit kár áp ri lis ban meg is kap ta.79 Ezek
után nyil ván va ló an „ön gyil kos lé pés” lett vol na Ammendétõl a ki adás
el sza bo tá lá sa.

Tény azon ban, hogy a ki sebb sé gek je len tõs ré sze a szep tem be ri kong -
resszus kez de té re még nem adta le kéz ira tát. Jakabffy vi szont a ma gyar
hely zet je len té se ket elõ zõ leg már le hoz ta Glasul Minoritãþilor címû lap já -
ban né met nyel ven, s kü lönnyo ma tot is ké szít te tett be lõ lük. Eze ket szét is
osz tot ta az elsõ ülé sen.80 Így a ma gyar ki sebb sé gek hely ze té rõl elsõ kéz -
bõl tá jé ko zód hat tak a Kong resszus tag jai és a saj tó kép vi se lõi. Egyút tal
is mét fi gyel mez tet ték Ammendét, hogy amennyi ben a kö te tet a jövõ évi
kon fe ren ci án oszt ják ki, gon dol ko dás nél kül ki lép nek a szer ve zet bõl.81

Ilyen elõz mé nyek után je lent meg 1931-ben a Nem ze ti sé gek Eu ró pa
ál la ma i ban. Hely zet je len té sek gyûj te mé nye címû kö tet. A könyv ben az
összes tag szer ve zet egy-egy ta nul mánnyal je lent ke zett. A hely zet is mer -
te té sek ter je del me és szín vo na la egye net len volt ugyan, a szer kesz tõk
azon ban (el sõ sor ban Ammende és Wilfan) igye kez tek a je len té sek nek
leg alább meg kö ze lí tõ en egy sé ges szer ke ze tet adni. Min den ál la mi blok -
kot egy rö vid, szi go rú an csak a meg fog ha tó té nyek re kon cent rá ló össze -
fog la lás ve ze tett fel az érin tett ál lam nem ze ti sé gi sta tisz ti ká já ról, nem zet -
kö zi jogi kö te le zett sé ge i rõl és bel sõ ál la mi tör vény ho zá sá ról. Bár az
egyes be szá mo lók fel épí té sé ben vol tak kü lönb sé gek, nagy vo na lak ban a
kö vet ke zõ kér dés kö rök re kon cent rál tak: a né pes ség szám ala ku lá sa, a gaz -
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da sá gi, kul tu rá lis, ok ta tá si, egy há zi és po li ti kai ér dek-kép vi se le ti hely zet
az ér vény ben lévõ tör vé nyek és ren de le tek, il let ve a gya kor lat tük ré ben.
A je len té sek mind nyel ve ze tük ben, mind az érin tett kö zös sé gek hely ze té -
nek le írá sá ban – a mély ben for ron gó in du la tok hoz ké pest leg alább is –
erõs vissza fo gott sá got mu tat tak. Az ön kor lá to zás egyik pél dá ja ép pen a
ju go szlá vi ai ma gya rok hoz köt he tõ. Deák ugyan is meg kér te Ammendét,
hogy a már le adott szö veg bõl bi zo nyos passzu so kat húz zon ki, mi vel
azok tár gyi bi zo nyí tá sa ko moly ne héz sé gek be üt köz ne.82

A ki ad vány sor sá ról nem so kat tu dunk. A ren del ke zés re álló ada to kat
Sabine Bamberger-Stemmann gyûj töt te össze.83 Ku ta tá sa i nak ered mé nye 
sze rint 1500 pél dány je lent meg a könyv bõl, amely bõl a né met kül ügy mi -
nisz té ri um, nem hi va ta los úton, rög tön 50 pél dányt meg is vá sá rolt. Ha -
son ló kép pen járt el a bol gár és a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um is. Ez utób -
bi vá sár lá sá ról mind össze annyit tu dunk, hogy az auszt ri ai kö vet ség 10
pél dányt ren delt.84 Az azon ban bi zo nyos, hogy a kö tet meg je le né se anya -
gi rá fi ze tés sel járt. Rá adá sul a 360 szét kül dött re cen zi ós pél dány el le né re
is csak ke vés is mer te tés vagy kri ti ka je lent meg a mû rõl. Az min den eset re 
tud ha tó, hogy mind Beneš, mind a ko ráb bi len gyel kül ügy mi nisz ter el -
ma rasz ta ló an nyi lat ko zott róla, egy ol da lú sá got, a té nyek el fer dí té sét,
prekoncepciózusságot róva fel a kö tet nek.85 Így te hát bár egy rend kí vül
fon tos kor do ku men tum szü le tett, az adott kö rül mé nyek kö zött még sem
ért, ér he tett el ko mo lyabb vissz han got. Az utód ál lam ok kor má nya i ra és a
Nép szö vet ség Tit kár sá gá ra lát ha tó an sem mi fé le ha tás sal nem volt, a köz -
vé le mény hez pe dig nem ju tott el.86

A rész le tek be menõ tár gya lás, a ke mény, kri ti kus, ál la mo kat is meg ne -
vez ni kí vá nó új hang kö ve te lé se nem me rült ki a Hely zet je len té sek meg je -
le né sé ért foly ta tott küz de lem ben. 1930-ban pél dá ul Jaross An dor elsõ
kong resszu si fel szó la lá sá ban a Briand-tervet meg vi ta tó na pi ren di pont -
hoz je lent ke zett, be szé de azon ban nagy részt a há bo rú ból te rü le ti nye re -
ség gel ki ke rü lõ kö zép-eu ró pai kis ál la mok diszk ri mi ná ci ós gya kor la tá val
fog lal ko zott.87 Ke mény kri ti ká val il let te Len gyel or szá got, Ro má ni át, Gö -
rög or szá got, Cseh szlo vá ki át és Ju go szlá vi át. Ez zel sú lyo san vé tett a
Kong resszus alap sza bá lya el len, ezért Wilfan fi gyel mez tet te, hogy tér jen
vég re a tárgy ra.88 Ilyen elõz mé nyek után va ló já ban egy ál ta lán nem volt
meg le põ, hogy az 1932-es bé csi kong resszu son az el nök, és az amúgy is
ra di ká lis cseh szlo vá ki ai ma gyar cso port kö zött ke nyér tö rés re ke rült sor.
Es ter házy Já nos ugyan is ahe lyett, hogy a na pi ren di pont ról kez dett vol na
be szél ni, a cseh szlo vák kor mány ma gyar ság el le nes at ti tûd jét ál lí tot ta pel -
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len gér re.89 Be szé dét Wilfan há rom szor is fél be sza kí tot ta, és élénk po lé mia
ala kult ki a fi a tal ma gyar és a szlo vén po li ti kus kö zött. Az el nök Es ter -
házyt a Kong resszus alap sza bály ára hi vat koz va több ször is rend reuta sí -
tot ta, az azon ban nem en ge dett, s az zal ér velt, hogy „a kong resszus azért
van itt, hogy szen ve dé sünk rõl és fáj dal munk ról be szá mol jon. A Kong -
resszus nem tán col!” Vé gül Wilfan fél be sza kí tot ta az ülést, és a te rem bõl
ki vo nul va rosszul lett. A dél utá ni ülé sen a le ve ze tõ al el nök, Schiemann
újra meg ad ta a szót Es ter házy nak, aki vé gig mond hat ta elõ re el ké szí tett
szö ve gét. Még ugyan ezen az ülé sen egy rö vid, de an nál ke mé nyebb hoz -
zá szó lás ban Jaross is fel so ra ko zott Es ter házy vé le mé nye mögé: „El jön az 
idõ – mond ta –, ami kor a Kong resszus nak ra di ká li sabb ál lás pont ra kell
he lyez ked nie. A sok te o re ti kus vita ma már nem ér dek li a ki sebb sé gi né -
pe ket. Ezek je len tõs, az egész föld fi gyel mét fel kel tõ sza vak ra vár nak.”90

A kong resszus jegy zõ köny ve nem adja vissza a te rem ben ural ko dó
tény le ges han gu la tot. Az ese mé nyek tö ké le tes re konst ru á lá sa utó lag már
nem le het sé ges, de né hány ma gyar tu dó sí tó és a szin tén je len lé võ Jakabffy
el be szé lé se arra utal, hogy a jegy zõ könyv kis sé koz me ti ká zott nak te kint -
he tõ. Elõ ször is, mind a ro má ni ai ma gyar po li ti kus, mind a Pester Lloyd
tu dó sí tó ja úgy em lé ke zett Es ter házy meg le he tõ sen ci ni kus ki je len té sé re,
amellyel vég képp ma gá ra ha ra gí tot ta az el nö köt, hogy úgy lát szik, a
„Kong resszus tán col!”91 Ez vi lá gos és egy ál ta lán nem hí zel gõ uta lás volt
egy, a bé csi kong resszus sal fog lal ko zó di va tos film re, me lyet a ma gyar
de le gál tak egy ré sze elõ zõ este né zett meg a mo zi ban.92 Ezen kí vül a jegy -
zõ könyv nem szá mol be ar ról a za var ról és moz go ló dás ról sem, ami a
szó vál tás nyo mán ala kult ki a te rem ben. Ha túl zó nak tû nik is a töb bi ki -
sebb sé gi je lölt Es ter házy mel let ti ki ál lá sá nak ecse te lé se a Prá gai Ma gyar
Hír lap ha sáb ja in, az könnyen el kép zel he tõ, hogy meg le he tõ sen nagy ide -
ges ség és zaj tá madt az ülés te rem ben.93 Ezt tá maszt ja alá az ügy rõl
vissza fo got tan be szá mo ló Pester Lloyd is, mely sze rint Es ter házy szét
akar ta osz ta ni elõ adá sá nak szö ve gét a saj tó kép vi se lõi kö zött, de eb ben –
ál lí tó lag – meg aka dá lyoz ták.94

A cseh szlo vá ki ai ma gyar saj tó ban az ülés nek min den eset re rend kí vül
rossz vissz hang ja volt. A Prá gai Ma gyar Hír lap jú li us 5-én cik ket kö zölt
az in ci dens rõl, s eb ben a két érin tett sze mély össze csa pá sát a vé dett és a
nem vé dett ki sebb sé gek kép vi se lõ i nek ér dek el len té té bõl ere dez tet te. A cikk
lé nye ge azon ban a be ve ze tõ ben volt, s bár ne gá ció for má já ban, a so rok
közt ol vas ni tu dók szá má ra azon ban a nap nál vi lá go sab ban fog lal ta össze
azt, hogy a cseh szlo vá ki ai ma gyar po li ti ku sok és új ság írók va ló já ban mit
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is gon dol nak a konf lik tus gyö ke re i rõl. „Nem akar juk föl té te lez ni Wilfanról,
hogy tem pe ra men tu mát tu dat alat ti szláv szo li da ri tás ér ze te tü zel te föl a
ma gyar szó nok föl szó la lá sa kor oly annyi ra, hogy a tu dat alat ti szláv ösz -
tön em ber el né mí ta ni sze ret te vol na azt a kri ti kát, ami más szlá vok ra vo -
nat ko zott. Nem té te lez zük föl Wilfanról azt sem, hogy a ma gyar szó nok
lát tán – szin tén a tu dat alat ti kép zet kap cso lás fre u di tör vé nyei sze rint –
arra gon dolt vol na, hogy a ma gya rok él ve zik an nak az olasz nem zet nek a
ro kon szenv ét, amellyel õ oly he ves ki sebb ség po li ti kai har co kat ví vott
meg, s ez az ér zel mi fe szült ség ho má lyo sí tot ta vol na el tisz tán lá tá sát és
el nö ki ob jek ti vi tá sát.”95 Há rom nap pal ké sõbb már ke vés bé sze mé lyes ke -
dõ hang nem ben, a ma gyar tö rek vé sek lé nye gét õszin tén tár ta fel a lap
szem le író ja, mi kor a kö vet ke zõ ket írta: „Két úr nak nem le het egy szer re
szol gál ni. Egy szer ve zet nem tûz het ki maga elé egy idõ ben po li ti kai és
tu do má nyos cé lo kat. Vá lasz ta ni kell a ket tõ kö zött. A ma gyar ki sebb sé -
gek ve ze tõi he lyes po li ti kai ösz tön nel az elõb bi le he tõ sé get vá lasz tot ták.
Ezért kö ve tel ték már 1929-ben is, hogy a kong resszus a ki sebb sé gek va -
ló sá gos hely ze té rõl ad jon ki je len té se ket.”96

Ammende az ülés után rend kí vül ide ges volt, s min de nütt Jakabffyt
ke res te, hogy a fi a tal ma gyar po li ti kus, Es ter házy Já nos vi sel ke dé se mi att 
fe le lõs ség re von ja.97 At tól tar tott ugyan is, hogy egy ilyen ese mény a
nyolc éves együtt mû kö dést pil la na tok alatt rom ba dönt he ti. Vé gül fé lel me 
nem iga zo ló dott be. Nem tud juk biz to san, hogy Es ter házy és Jaross ön -
ként mon dott-e le a ké sõb bi rész vé tel rõl, vagy ki vá lá suk hát tér be szél ge -
té sek ered mé nyé nek kö szön he tõ. In kább az elõb bi tû nik va ló szí nû nek,
mi vel a kö vet ke zõ kong resszus ra Ká nya kül ügy mi nisz ter már amúgy
sem bán ta vol na, ha a szer ve zet el tû nik a po li ti kai süllyesz tõ ben. Ebben
az esetben pedig a politikusok visszafogása valószínûleg egyáltalán nem
állt volna érdekében.

6.2.2 A kül ügy mi nisz té ri um szá má ra „prob le ma ti kus” kép vi se le tek kér dé se

A ma gyar kor mány sze mé ben a Kong resszus egyik leg fon to sabb ered mé -
nye az volt, hogy ál lan dó nem zet kö zi fó ru mot biz to sí tott a szom széd ál la -
mok ban élõ ma gyar po li ti ku sok szá má ra. Leg alább ilyen fon tos volt
azon ban, hogy a há rom ki sebb ség meg ha tá ro zó po li ti ku sai így éven te
leg alább egy szer biz to san ta lál koz hat tak egy más sal, in for má ci ó kat gyûjt -
het tek be a Nép szö vet ség te vé keny sé gé rõl, s adott eset ben pa na sza ik ál lá -
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sá ról is. Az a kö rül mény sem volt azon ban el ha nya go lan dó, hogy a gen fi
uta zá sok sa ját kö zös sé gük nek is po zi tív üze ne tet su gá roz tak, hisz’ a hír -
adás ok az egy sze rû új ság ol va sót meg erõ sí tet ték ab ban, hogy ve ze tõi
nem zet kö zi szin ten is min dent meg tesz nek hely ze tük javítására.

A ju go szlá vi ai Ma gyar Párt szá má ra kü lö nö sen fon tos volt ez a fó rum,
mi vel kép vi se lõ ik nem utaz hat tak olyan sza ba don kül föld re, mint a cseh -
szlo vá ki ai és ro má ni ai kül döt tek. Kü lö nö sen azu tán, hogy 1929-ben Sán -
dor ki rály fel osz lat ta a par la men tet, s be til tat ta az or szág va la mennyi po li -
ti kai párt ját. Ez a lé pés a ma gyar ki sebb sé get is rend kí vül sú lyo san
érin tet te, hi szen a ne he zen el ért ered mé nyek je len tõs ré szét egyik pil la -
nat ról a má sik ra el ve szí tet te. A ki ala kult hely ze tet jól mu tat ja, hogy a ma -
gyar párt ve ze tõk út le vél hez ju tá sát bi zal ma san ke zelt ren de let ben til tot ták 
meg.98 Amennyi ben azon ban még is el hagy hat ták az or szá got, lé pé seiket fo -
ko zott fi gye lem mel kí sér ték.

A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um is tisz tá ban volt az zal, hogy a ki rá lyi
dik ta tú ra kor lá to zó in téz ke dé sei prob lé mát okoz hat nak De ák ék 1930-as
Kong resszu son való meg je le né sé vel kap cso lat ban, ezért elõ re fi gyel mez -
tet ték Wilfant en nek ve szé lyé re, és kér ték, hogy ve gye igény be belg rá di
kap cso la ta it az ügy el ren de zé se ér de ké ben.99 El jött az elsõ ülés nap, a ma -
gyar kép vi se lõk azon ban nem ér kez tek meg, ho lott a ju go szlá vi ai né met
ki sebb sé gi po li ti kus, Georg Grassl már Genf ben tar tóz ko dott. Az el nök
Jakabffy nyo má sá ra kény te len volt meg nyi tó be szé dé ben kö zöl ni a je len -
lé võk kel, hogy ér te sü lé sei sze rint a ju go szlá vi ai ma gya rok és né me tek
nem kap tak út le ve let, ezért nem vesz nek részt az ülé sen.100 Wilfant azon -
ban biz to san kel le met le nül érin tet te az eset – nem csak el nö ki mi nõ sé gé -
ben, ha nem a szlo vén cso port ve ze tõ je ként is –, ezért érint ke zés be lé pett a 
ju go szláv kor mány gen fi mi nisz ter re zi den sé vel, aki azon nal el in téz te
Deák és Strelitzky ki uta zá si en ge dé lyét.101 Meg könnyeb bül ten je len tet te
be a Kong resszus plé nu ma elõtt még az nap dél után, hogy a ma gyar kép -
vi se lõk már meg kap ták út le ve le i ket, bár tény, hogy csak késéssel.102

A két magyar politikus végül a konferencia berekesztése után érkezett
meg Genfbe.

Az eset nek az lett a kö vet kez mé nye, hogy et tõl kezd ve a ma gyar cso -
port ve ze tõi és Ammende meg be szé lé se in éve kig fon tos na pi ren di pont -
ként sze re pelt De ák ék út le vél hez ju tá sá nak kér dé se. Az Ammendére ne -
he ze dõ nyo más meg le he tõ sen nagy le he tett, mert et tõl kezd ve több ször
kér te Wilfan és Besednjak köz ben já rá sát ez ügy ben. Elõ ször rög tön a kö -
vet ke zõ év má ju sá ban, rá adá sul nem is köz vet le nül a Kong resszus ér de -
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ké ben.103 Nyá ron ugyan is Bu da pes ten ren dez ték a Nép szö vet sé gi Li gák
Uni ó já nak ülé sét, s a fõ tit kár a szlo vén kép vi se lõk belg rá di össze köt te té -
se i re apel lál va kér te Deák Ma gyar or szág ra uta zá sá nak en ge dé lye zé sét.
Ammende nyil ván va ló an tisz tá ban volt a ju go szlá vi ai ma gyar po li ti ku so -
kat súj tó in téz ke dé sek jól prog nosz ti zál ha tó kö vet kez mé nye i vel, mert
amel lett, hogy le ve lé ben a szer ve zet re jel lem zõ szo li da ri tás ki hang sú lyo -
zá sá val igye ke zett Besednjakra hat ni, a ju go szláv útlevélpolitikát ele ve
el hi bá zott nak ne vez te, olyan nak, ami csak árt a ju go szláv kor mány nem -
zet kö zi meg íté lé sé nek. Ér ve lé sé ben sze mé lyes hú ro kat is meg pen dí tett:
„Ma gyar ba rá ta ink ra biz to san nagy ha tást gya ko rol na, ha ju go szláv kong -
resszu si kül döt te ink se gít sé gé vel si ke rül ne ezt az ügyet ren dez ni. Egy ál -
ta lán nem tud hat juk, hogy va la mely más ügy ben nem szo ru lunk-e ha -
son ló kép pen ma gyar ba rá ta ink se gít sé gé re.”104 Hi á ba vál lalt azon ban
Ammende sze mé lyes ga ran ci át Deák lo já lis vi sel ke dé sé re, a ma gyar po li -
ti kus ez út tal nem ka pott út le ve let, pe dig Besednjak és Wilfan mel lett
Ruyssen, a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja belg rá di uta zás ra ké szü lõ el nö -
ké nek fi gyel mét is fel hív ta Deák ki uta zá sá nak fon tos sá gá ra.105 A ki sebb -
sé gi szo li da ri tás ha té kony sá gá nak lát vá nyos csõd je kí nos volt Ammende
szá má ra, ezért azon nal si e tett biz to sí ta ni Khuen-Héderváryt ar ról, hogy sze -
mé lye sen ga ran tál ja De ák ék út le vél ké rel mé nek po zi tív el bí rá lá sát még a
kong resszus kö vet ke zõ ülé se elõtt.106

Deák és Strelitzky azon ban Wilfan sze mé lyes köz ben já rá sa el le né re is
csak a kon fe ren cia utol só nap ján ér ke zett meg. Ez ön ma gá ban véve is fel -
há bo rí tot ta a töb bi ma gyar részt ve võt, a hely zet azon ban az elõ zõ évi hez
ké pest még bo nyo lul tabb és egy ben sú lyo sabb is volt. Amíg ugyan is
Deákékat csak nagy ké sés sel en ged ték át a ha tá ron, az új re zsim mel
együtt mû kö dõ Szán tó Gá bor idõ ben el utaz ha tott Genf be.107 Mi vel te hát a
be til tott ma gyar párt ve ze tõi nem ér kez tek meg a meg nyi tó ra, a sza bad kai 
politikus a ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb ség kép vi se le té ben be is nyúj tot ta
fel vé te li ké rel mét. Két ség sem fért hoz zá, hogy Szán tó a ju go szláv ha tó -
sá gok tud tá val elõ re ké szült az ese mény re, mi vel nyolc meg ha tal ma zást
és pár meg bí zó le ve let is bemutatott a Választmánynak.108

Jakabffy és Szüllõ eré lye sen til ta ko zott a ju go szlá vi ai ma gyar fel vé te -
le el len, és si ke rült el ér ni ük, hogy for mai okok ra való hi vat ko zás sal je -
lent ke zé sét el uta sít sák.109 Az eset azon ban rá mu ta tott a Kong resszus
alap sza bá lyá nak egyik fon tos hi á nyos sá gá ra. Ne ve ze te sen, a részt vevõ
kép vi se lõk le gi ti mi tá sá nak ne he zen tisz táz ha tó kér dé sé re. Az elsõ kong -
resszus elõ ké szí té se so rán Ammende a ki sebb sé gek or szá gos szer ve ze te i -
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nek, leg több eset ben párt ja i nak ve ze tõ i hez for dult a meg hí vó val. Ez után
pe dig az a szo kás jog ala kult ki, hogy az elõ ször meg je len tek le gi ti mi tá sát
el fo ga dott nak te kin tet ték, a fel vé tel re je lent ke zõk tõl pe dig el vár ták, hogy 
ha té ko nyan mû kö dõ szer ve ze te ik le gye nek, és az ál ta luk kép vi selt cso -
port több sé ge ne le gyen el le ne a Kong resszu son való rész vé tel nek. A ju -
go szlá vi ai ma gyar kép vi se lõk ügyé ben egy fe lõl ugyan ér vény ben volt a
szo kás jog, más fe lõl azon ban a Szán tó ál tal fel mu ta tott do ku men tu mok
el mé le ti leg meg fe le lõ le gi ti má ci ós bá zist iga zol tak. Jakabffyék az zal ér -
vel tek az ál ta luk áru ló nak te kin tett po li ti kus el is me ré se el len, hogy De ák ék
nem mond tak le kép vi se le ti jo guk ról, tá vol ma ra dá suk pe dig egy ér tel mû en
ál la mi be avat ko zás kö vet kez mé nye. Ér te lem sze rû te hát, hogy ma rad a
szo kás jog: az elõ ször meg hí vott szer ve zet kül döt tei kép vi sel he tik a ma -
gyar ki sebb sé get.110 A ve ze tõ ség re erõs ma gyar nyo más ne he ze dett. Vé -
gül a for mai kri té ri u mok be nem tar tá sa (Szán tó ké sõn adta le a je lent ke -
zé si la pot) szol gál ta tott ürü gyet ah hoz, hogy meg ta gad ják tõle a tel jes
jogú kép vi se le tet.111

A Dísz tért per sze nem érte tel je sen vá rat la nul az ese mény. Mi sem bi -
zo nyít ja ezt job ban, mint hogy a nem sok kal ko ráb ban Ju go szlá vi á ból át -
te le pült Prokopy Im rét, volt fõ is pánt, a Ma gyar Párt egy kor is mert po li ti -
ku sát is ki küld ték Genf be az zal a cél lal, hogy se gít sé gé re le gyen az ott
már meg je lent ma gyar po li ti ku sok nak Szán tó ter vé nek ke resz tül hú zá sá -
ban. Prokopy ki tû nõ en is mer te a ju go szlá vi ai vi szo nyo kat, s át te le pü lé se
után õ volt az, aki a ma gyar ki sebb ség sé rel me i nek or vos lá sát kö ve te lõ pe -
tí ci ó kat össze ál lí tot ta, s el küld te a Nép szö vet ség Tit kár sá gá ra.112 Prokopy
csak „pót-kül dött ként” volt je len, s a hát tér ben igye ke zett Szán tót rá be -
szél ni, hogy hagy jon fel a ju go szláv kor mánnyal való együtt mû kö dés sel,
s ne bont sa meg a ma gyar ki sebb sé gen be lül amúgy is csak ne he zen meg -
te rem tett egy sé get.113 Szán tó azon ban fel hív ta a fi gyel mét arra, hogy sze -
rin te a ma gyar ság elõtt nincs más út, mint az ak ti vi tás, a kor mány zat tal
való együtt mû kö dés. Kész nek mond ta ugyan ma gát alá ren del ni a régi
párt ve ze tõ ség nek, arra azon ban igényt for mált, hogy egy eset le ges po li ti -
kai szer ve zet ben õ is meg ha tá ro zó sze re pet kap jon. Prokopy be szá molt
Jakabffynak, Strelitzkynek és De ák nak, va la mint a szin tén Genf ben idõ -
zõ Patakynak meg be szé lé se i rõl. A ma gyar po li ti ku sok egy han gú lag el -
uta sí tot tak min den egyez ke dést Szán tó val, mi vel a vele való ko ope rá ci ót
szük ség te len nek és ká ros nak ítél ték meg.

A kül ügy mi nisz té ri um és a mi nisz ter el nök ség a tör tén te ket nem néz te
jó szem mel, s az így elõ állt hely zet nem ve tett jó fényt Ammendére sem.
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Prokopy írás be li be szá mo ló ja, va la mint Pataky elõt ti szó be li tá jé koz ta tó -
ja pe dig ki fe je zet ten ne ga tív meg ál la pí tá so kat tar tal ma zott a fõ tit kár ról,
akit kép mu ta tó, két ku la csos, meg bíz ha tat lan em ber nek fes tett le.114 Bár
Prokopyból két ség kí vül az in du lat be szélt, meg ál la pí tá sai Ammendével
kap cso lat ban va ló ban két fon tos igaz ság ra mu tat nak rá: hely ze té nél fog -
va a fõ tit kár kény te len volt fo lya ma to san egyen sú lyoz ni, hogy „vál lal ko -
zá sát” élet ben tart sa. Nem csak a tag cso por tok kö zött, ha nem raj tuk ke -
resz tül a kor má nyok kö zött is. A cél ér de ké ben pe dig egy ál ta lán nem
ret tent vissza a csúsz ta tá sok tól, sõt ese ten ként a fül len té sek tõl sem.115

Et tõl kezd ve a más pár tok kal együtt be til tott Ma gyar Párt ve ze tõ sé ge
min den év ben idõ ben meg kap ta az út le ve le ket, s kép vi se lõi nem hi á nyoz -
tak töb bé egyet len kon fe ren ci á ról sem. A prob lé ma azon ban nem egyik
pil la nat ról a má sik ra ol dó dott meg. Jakabffyn ke resz tül Bu da pest több -
ször is Ammende tu do má sá ra hoz ta, hogy a ma gyar cso port rész vé te-
lének egyik elõ fel té te le a ju go szlá vi ai po li ti ku sok idõ be ni meg je le né -
se.116 Ammende ek kor min dig Wilfanhoz for dult, aki pe dig el in téz te a ki -
uta zá si en ge dé lye ket Ju go szlá via bé csi kö vet sé gén, il let ve a ju go szláv
kül ügy mi nisz té ri um ki sebb sé gi ügye kért fe le lõs osztályán keresztül.117

A har min cas évek leg ele jén nem csak a ju go szlá vi ai ma gya rok ki uta zá -
sa kö rül ki ala kult bo nyo dal mak bor zol ták a „ma gyar ke dé lye ket”, ha nem
a ma gyar or szá gi szlo vá kok kép vi se le té nek fris sen fel ve tõ dött kér dé se is.
Bár Ammende 1925 ta va szán ké szí tett em lék ira tá ban a meg hí van dó ki -
sebb sé gek kö zött a ma gyar or szá gi szlo vá ko kat is fel tün tet te, a hú szas
évek ben sen ki sem je lent ke zett a nép cso port ból, hogy hi va ta lo san is fel -
vé tel ét kér je a szer ve zet be.118 En nek egy sze rû oka volt. A szlo vák ki sebb -
ség szer ve zett sé ge még messze nem érte el azt a szin tet, amit az egyéb ként
szin tén sú lyos gon dok kal küsz kö dõ ma gyar or szá gi né me te ké. Anya -
nyelv hasz ná la tuk a he lyi kö zös sé gek re és az is ten tisz te le tek re kor lá to zó -
dott, az ál lam pe dig min dent el kö ve tett an nak ér de ké ben, hogy az amúgy
is egy re in kább te ret nye rõ asszi mi lá ci ós tren det fel gyor sít sa.119 Igaz
ugyan, hogy lé te zett egy hi va ta los szlo vák szer ve zet, a Ma gyar or szá gi
Szlo vák Köz mû ve lõ dé si Tár su lat, en nek azon ban vaj mi ke vés köze volt
ma gá hoz a ki sebb ség hez. Egy részt nem fej tett ki ér de mi te vé keny sé get,
más részt nem sze re pelt va ló di cél jai kö zött, hogy je len tõs tag lét szá mú,
or szá gos ha tó kö rû szer ve zet té nõje ki ma gát. Épp el len ke zõ leg, a mi nisz -
ter el nök ség arra hasz nál ta fel, hogy sa ját em be re it ve ze tõ po zí ci ók ba ül -
tet ve ele jét ve gye egy va ló ban a ki sebb ség ér de ke i nek kép vi se le tét szem
elõtt tar tó szlo vák egye sü let meg ala ku lá sá nak.120 Nem meg le põ te hát,
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hogy ez a nem va ló di ér de ke ket kép vi se lõ szer ve zet nem kér te fel vé tel ét a 
Kongresszus tagjai közé.

Ahogy nem volt vé let len, hogy a fen ti szer ve zet nem nyúj tott be fel vé -
te li ké rel met a Kong resszus nak, az sem te kint he tõ tel je sen vá rat lan lé pés -
nek, hogy a ma gyar or szá gi szlo vá kok kép vi se le té nek kér dé se ép pen
1930-ban ke rült na pi rend re. 1929 au gusz tu sá ban ugyan is négy ame ri kai
szlo vák szer ve zet egy-egy, a ma gyar or szá gi szlo vá kok el nyo má sát fel pa -
na szo ló pe tí ci ót jut ta tott el a Nép szö vet ség hez.121 A nem zet kö zi ak ció
mö gött ter mé sze te sen a cseh szlo vák kor mány állt. A ma gyar kül ügy mi -
nisz té ri um ér te sü lé sei sze rint Beneš el ha tá roz ta, hogy a ma gyar or szá gi
szlo vák kér dés meg pisz ká lá sá val a ma gyar ki sebb sé gek hely ze tét fo lya -
ma to san na pi ren den tar tó ma gyar kor mányt kel le met len hely zet be hoz za
a nem zet kö zi po ron don.122 En nek fé nyé ben több mint va ló szí nû, hogy a
po zso nyi szék he lyû, a Ma gyar or szág ról át te le pült szlo vá ko kat tö mö rí tõ 
egye sü let, a Jednota Slovakov z Madarska a cseh szlo vák kor mány in -
ten ci ó ja alap ján kér te fel vé tel ét a Kong resszus ba.

Az emig ráns szer ve zet tag sá gá ért in dí tott ak ció 1930. már ci us 21-én
kez dõ dött, ami kor az auszt ri ai cse hek két ve ze tõ je, Anton Machát és
František Strnad egy bé csi ká vé zó ban Wilfannal foly ta tott be szél ge té sük
so rán meg bi zo nyo so dott ar ról, hogy a Kong resszus 1929-ben mó do sí tott
alap sza bá lya ér tel mé ben le he tõ ség nyílt arra, hogy egy ki sebb sé get adott
eset ben kül föld ön élõ sze mé lyek kép vi sel je nek.123 A két po li ti kus azon -
nal tá jé koz tat ta a po zso nyi szer ve ze tet a meg be szé lés ered mé nyé rõl.
Wilfan még má jus fo lya mán fel hív ta a fi gyel mü ket arra, hogy a fel vé tel -
nek van nak for mai kri té ri u mai is, va la mint, hogy tisz te let ben kell tar ta ni -
uk a ké rel mek be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott ha tár idõt.124 Az el is me rés hez
szük sé ges do ku men tu mo kat azon ban a Jednota csak au gusz tus 9-én, a
ha tár idõ le jár ta után adta pos tá ra.125 Ezek után a fõ tit kár, is mét a bé csi
cse hek köz re mû kö dé sé vel, tu dat ta a po zso nyi ak kal, hogy a ha tár idõ be
nem tar tá sa mi att csu pán meg fi gye lõ ként ve het nek részt a kon fe ren ci án.
A szer ve zet ilyen kö rül mé nyek kö zött nem küld te el kép vi se lõ it Genf be.126

A szer ve zet tá vol ma ra dá sa azon ban nem je len tet te azt, hogy a ma gyar -
or szá gi szlo vá kok ér de ke i nek kép vi se le te ürü gyén in dult ak ció egy szer s
min den kor ra le ke rült vol na a na pi rend rõl. Ammende ez zel tö ké le te sen
tisz tá ban volt, hi szen is mer te az ál la mi ki sebb ség po li ti kák in teg ráns ré -
szét ké pe zõ instrumentalizációs tö rek vé se ket. Nyil ván va ló vá vált elõt te,
hogy két tûz közé ke rült. Egy fe lõl ugyan is a cseh szlo vá ki ai egye sü let je -
lent ke zé sét Wilfan és az auszt ri ai cse hek is erõ tel je sen tá mo gat ták, más -
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fe lõl vi szont biz tos le he tett ab ban, hogy a ma gyar kor mány nem hagy ná
szó nél kül a szer ve zet be kap cso ló dá sát a Kong resszus mun ká já ba. Nem
vé let len te hát, hogy olyan meg ol dást igye ke zett ke res ni, amely nem ve -
szé lyez tet te a szer ve ze tet. Ezért au gusz tus vé gén az zal for dult Macháthoz,
hogy Jakabffy köz lé se sze rint van Ma gyar or szá gon egy bé kés csa bai szlo -
vák es pe res, aki az el múlt par la men ti vá lasz tá son a kor mány párt el le né -
ben(!) in dult, s aki a Ma gyar Ki sebb ség elõ fi ze tõ je.127 A fõ tit kár szán dé ka 
a nap nál vi lá go sabb volt: el ha tá roz ta, hogy az „el len zé ki”, te hát a cseh -
szlo vák kor mány nak re mél he tõ leg meg fe le lõ es pe rest meg nye ri a Kong -
resszu son való rész vé tel nek, s re mél te, hogy a ma gyar kor mány ezt a
meg ol dást még min dig szí ve seb ben lát ja, mint a po zso nyi emig ráns
csoport részvételét.

A for rá sok hi á nyos sá ga mi att nem ál la pít ha tó meg pon to san, hogy
Ammende mi kor lé pett kap cso lat ba Szeberényi La jos bé kés csa bai szlo -
vák es pe res sel, az azon ban biz tos, hogy már 1930. de cem ber ele jén ér te -
sí tet te a ma gyar kül ügy mi nisz té ri u mot a po zso nyi emig rán sok ter ve zett
ak ci ó já ról.128 Mi vel a fõ tit kár vi szony lag gyak ran je lent meg Bu da pes ten, 
s ta lál ko zó i ról csak rit kán ké szül tek fel jegy zé sek, nem tud hat juk, mi lyen
mély ség ben és mi lyen gya ko ri ság gal tá jé koz tat ta, ha egy ál ta lán tá jé koz -
tat ta ma gyar „tár gya ló part ne re it” az ügy fej le mé nye i rõl. Áp ri lis 9-én
azon ban már do ku men tál ha tó an fi gyel mez tet te Khuen-Héderváryt a ma -
gyar or szá gi szlo vák kép vi se let ren de zé sé nek sür gõs sé gé re.129 Két do log
biz tos nak lát szik: 1. Jakabffy fel vi lá go sí tá sát nem ab ból a cél ból adta
Ammendének, hogy az az es pe rest fel ke res se, 2. a fõ tit kár a kül ügy mi nisz -
té ri um és a mi nisz ter el nök ség elõ ze tes en ge dé lye nél kül bo csát ko zott tár -
gya lás ba Szeberényivel.

Szeberényi kez det ben kész nek mu tat ko zott arra, hogy a ma gyar or szá -
gi szlo vá kok kép vi se le té ben a Kong resszu son meg je len jen. Ammende
rá be szé lé sé re még a Bernolák Nán dor ál tal ve ze tett, bu da pes ti szék he lyû
vir tu á lis szer ve zet be is be lé pett, sõt a neki fel kí nált vá laszt má nyi tag sá got 
is el fo gad ta.130 A szer ve zet tel szem ben ere den dõ en meg lé võ fenn tar tá sai
azon ban az idõ mú lá sá val csak erõ söd tek, mi vel iga zo lód ni lát ta an nak
gya nú ját, hogy az sem mi lyen lé nye gi te vé keny sé get nem fejt ki, s alap ve -
tõ en csak esz köz nek te kint he tõ a ma gyar kor mány ke zé ben. Rá adá sul úgy 
érez te, hogy a mi nisz ter el nök ség sem néz né jó szem mel kül föl di út ját.131

Eköz ben a fõ tit kár min dent el kö ve tett azért, hogy a kül ügy mi nisz té ri -
um és a mi nisz ter el nök ség mun ka tár sa it meg gyõz ze az ügy ren de zé sé nek 
sür gõs vol tá ról. Mi kor azon ban lát ta, hogy az idõ ro ha mo san fogy, a ma -
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gyar fél pe dig csak ha lo gat ja a dön tést, sze mé lye sen Beth len hez for -
dult.132 Biz to sí tot ta a mi nisz ter el nö köt a bé kés csa bai lel kész lo ja li tá sá ról,
s arra kér te, hogy leg alább a szlo vák egye sü let va la me lyik ve ze tõ jé vel
együtt en ged jék ki a kö vet ke zõ kon fe ren ci á ra. Egyút tal a fej le mé nyek
ked ve zõt len ala ku lá sa ese té re min den fe le lõs sé get el há rí tott ma gá tól. A kér -
dést vé gül maga Beth len dön töt te el jú li us má so dik fe lé ben: Szeberényi csak
Bernolákkal együtt utaz ha tott Genf be.133

Köz ben azon ban az idõs szlo vák po li ti kus meg elé gel te a bi zony ta lan -
sá got, és jú li us 12-én kö zöl te Ammendével, hogy bár je lent ke zé si ké rel -
mét be nyújt ja, nem je le nik meg sze mé lye sen a kon fe ren ci án.134 Dön té sét
a mi nisz ter el nök ség vele szem ben meg nyil vá nu ló bi zal mat lan sá gá val,
va la mint a Bernolák-féle szer ve zet tel jes elég te len sé gé vel in do kol ta, me -
lyet – mint mond ta – Genf ben nem hagy hat na szó nél kül. Eb ben az
eset ben vi szont szá mol nia kel lett vol na az zal, hogy Ma gyar or szá gon
ha za áru ló nak bé lyeg zik. Dön té sét au gusz tus 8-án kelt le ve lé ben is mét
meg erõ sí tet te.135

Ammende Szeberényi má so dik le ve lé nek kéz hez vé te le után azon nal
tá jé koz tat ta Beth lent és Patakyt a fej le mé nyek rõl.136 Igye ke zett õket meg -
gyõz ni ar ról, hogy en nek a lé pés nek rend kí vül ked ve zõt len saj tó vissz -
hang ja lesz, s hogy azt a cseh szlo vák pro pa gan da gé pe zet a leg messzebb -
me nõ kig ki fog ja hasz nál ni Ma gyar or szág le já ra tá sá ra.137 Meg pró bál ta
rá ven ni õket, hogy uta sít sák Bernolákot arra, hogy sze mé lye sen kér je fel
az idõs szlo vák po li ti kust a részvételre, amivel egyszersmind annak
aggályait is eloszlatná.

Nincs írá sos nyo ma an nak, hogy tör tént-e bár mi fé le egyez te tés Sze-
berényivel. Fel te he tõ azon ban, hogy lét re jött egy elõ ze tes meg ál la po dás,
mert Bernolák az zal szá molt, hogy vele együtt a bé kés csa bai es pe res is
ki uta zik Genf be.138 Szeberényi azon ban be teg sé gé re hi vat koz va táv irat -
ban men tet te ki ma gát a Kong resszus ve ze tõi elõtt. Így meg le he tõ sen
komp li kált hely zet állt elõ. A po zso nyi emig rán sok és Szeberényi idõ ben
le ad ták je lent ke zé si ké rel mü ket, s csa tol ták hoz zá a szük sé ges do ku men -
tu mo kat is. Bernolák azon ban fi gyel men kí vül hagy ta az idõ be li kor lá tot
– vi szont meg je lent Genf ben. A vá laszt má nyi ülé sen ezért ke mény al ku -
do zás kez dõ dött. Jakabffy ele ve el uta sí tot ta a po zso nyi cso port fel vé tel ét, 
Wilfan pe dig nem volt haj lan dó el is mer ni Bernolákot, aki, azon kí vül,
hogy kés ve jut tat ta el je lent ke zé sét a fõ tit kár hoz, ál lí tó lag nem is tu dott
szlo vá kul.139 Vé gül komp ro misszu mos dön tést hoz tak: mi vel Szeberényi
egész sé gi ál la po ta mi att nem tu dott Genf be utaz ni, s nem hi vat ko zott a
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kor mány nyo má sá ra, ezért el uta sí tot ták a po zso nyi ak je lent ke zé sét.
Ugyan ak kor azon ban Bernolák tag sá gát sem is mer ték el, a for mai kri té ri -
u mok fi gyel men kí vül ha gyá sa mi att.

Az ügy azon ban ez zel még nem ke rült nyug vó pont ra. Strnad ugyan is,
bár nem utalt a fel vé tel kö rü li bot rány sza gú ese mé nyek re, fel szó la lá sá -
ban na gyon ke mény kri ti kát gya ko rolt a ma gyar nem ze ti ség po li ti ka fe -
lett: „A ma gyar or szá gi szlo vák ki sebb ség, mely a hi va ta los sta tisz ti kai
ada tok sze rint 148 000 lel ket szám lál, ha ki nyom tat nák hely zet je len tés ét,
nem tud na so kat mon da ni kul tu rá lis ál la po tá ról. Re mél jük, hogy ez meg
fog vál toz ni. Nincs sa ját új ság ja, nin cse nek sa ját is ko lái, ok ta tá si in téz -
mé nyei, nincs po li ti kai szer ve ze te sem. Egye dül az egy há zak kö zös ség -
épí tõ té nye zõk. Ha e ki sebb sé gek hely ze te a ki adan dó pub li ká ci ó ban áb rá -
zol va len ne, az min den eset re na gyon hasz nos len ne a szom széd ál la mok ban 
ural ko dó vi szo nyok kal való össze ha son lí tást te kint ve.”140

Bár Ammende ért he tõ en meg nyu go dott a ren dez vény vé gén, Strnad
hoz zá szó lá sá ból is lát hat ta, hogy a „szlo vák kér dés” még nem te kint he tõ
le fu tott nak, ezért foly tat ta ak ci ó ját a kül ügy mi nisz té ri um és a mi nisz ter -
el nök ség felé Szeberényi hi va ta los tá mo ga tá sá nak meg szer zé se ér de ké -
ben. Nem sok ered ménnyel. A hely zet kí sér te ti es ha son ló sá got mu ta tott
az elõ zõ év ese mé nye i hez, de ha le het, még to vább rom lott. Bernolák
ugyan is áp ri lis fo lya mán le mon dott az egye sü let el nö ki tisz té rõl, töb bek
kö zött arra hi vat koz va, hogy Szeberényi õt Genf ben – ígé re te el le né re –
cser ben hagy ta, s ez zel ki szol gál tat ta a bel föld rõl és kül föld rõl ér ke zõ kri -
ti kák nak.141 Rá adá sul a mi nisz ter el nök ség fenn tar tá sai is csak fo ko zód tak 
a bé kés csa bai es pe res sel szem ben, mi vel Bernolákra fel tét le nül szük sé -
gük volt.142 Ammende ezért meg pró bál ta a ju go szlá vi ai ma gyar Deák
Leót is meg nyer ni cél ja tá mo ga tá sá ra.143 Nem vé let len, hogy ép pen õt ke -
res te fel, hisz’ az elõ zõ év ben az ot ta ni ma gyar kül döt tek is ha son ló prob -
lé má val néz tek szem be Szán tó Gá bor je lent ke zé se ide jén. Nem va ló szí nû 
azon ban, hogy Deák, azon kí vül, hogy tá jé koz tat ta a ma gyar kö ve tet
Ammendével foly ta tott be szél ge té sé rõl, bár mit is tett vagy te he tett vol na
Szeberényi ér de ké ben. Emel lett az MNNE ve ze tõ it is igye ke zett a fõ tit -
kár csa ta sor ba ál lí ta ni. Bleyer en nek ér de ké ben meg be szé lést kez de mé -
nye zett Gratz Gusz táv val, hogy a szlo vák ki sebb ség kép vi se le té vel, va la -
mint a szlo vák hely zet je len tés sel kap cso la tos kér dé se ket át be szél jék.144

Hogy Ammende a hely ze tet mi lyen sú lyos nak ítél te, jól bi zo nyít ja,
hogy jú ni us 7-én há rom le ve let is kül dött Bu da pest re. Egyet Patakynak,
egyet Apor nak, egyet pe dig Khuen-Hédervárynak.145 A két utób bi hoz
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csa tol ta Patakynak írt le ve lé nek má so la tát is, amely rész le te sen ele mez te
a ki ala kult vi szo nyo kat. Eb ben kö zöl te az ál lam tit kár ral, hogy ha Sze-
berényi bár mi lyen ok ból nem utaz na el Bécs be, csak ak kor fo gad hat nák
el más Ma gyar or szág ról ér ke zõ de le gált je lent ke zé sét, ha Szeberényi
írás ban kö zöl né, hogy egész sé gi ál la po ta tar tot ta vissza az uta zás tól, s a
he lyet te ki uta zó sze mély ma gá val hoz ná az es pe res írás be li meg ha tal ma -
zá sát. Ez a meg ol dás sem fog ná ki azon ban a sze let a cseh szlo vák pro pa -
gan da vi tor lá i ból, ezért a leg jobb meg ol dás nak azt tar ta ná, ha Szeberényit 
– a leg ma ga sabb szin ten – rábeszélnék az utazásra.146

Jú ni us elsõ fe lé ben Bernolák fel ke res te Szeberényit bé kés csa bai ott -
ho ná ban, min den bi zonnyal a mi nisz ter el nök ség uta sí tá sá ra.147 Kö zöl te
vele, hogy a kö vet ke zõ év ben re for mok vár ha tók az ok ta tás te rén, s az ál -
ta la ve ze tett szer ve zet is meg újul. Egyút tal fel kér te, hogy ve gyen részt a
szer ve zet tu do má nyos mun ká já ban. Az es pe res szkep ti ku san fo gad ta az
el nök kö ze le dé sét, de nem zár kó zott el tel je sen elõ le. Bernolák meg be szé -
lé sü kön a Kong resszus bé csi ülé sé nek kér dé sét nem ve tet te fel. Szeberényi
a ta lál ko zó ról ér te sí tet te Ammendét, s tu dat ta vele, hogy a kö vet ke zõ hé -
ten Bu da pest re uta zik. Nem tud ni, hogy a fõ vá ros ban ki vel ta lál ko zott, az
azon ban bi zo nyos, hogy tár gya lá sai nem hoz ták meg az ál ta la re mélt
ered ményt. Ezért eb ben az év ben sem uta zott el a kon fe ren ci á ra, s ha -
son ló an 1931-hez, ek kor is be teg sé gé re hi vat koz va, táv irat ban men tet te
ki ma gát.148

Ez után a ma gyar or szá gi szlo vá kok ügye egy szer s min den kor ra le ke -
rült a na pi rend rõl. Sem az éven ként ki adott kong resszu si be szá mo lók ban, 
sem Wilfan ha gya té ká ban, sem pe dig a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um ira -
tai kö zött nem ta lá lunk fel jegy zé se ket a kér dés rõl. Fel tû nõ azon ban, hogy 
az auszt ri ai cse hek et tõl kezd ve szi go rú an csak egy sze méllyel kép vi sel -
tet ték ma gu kat az éven kén ti ülé se ken, s 1935 után, a né met be fo lyás to -
vábbi erõ sö dé sé vel, a Szu dé ta né met Párt kép vi se lõ i nek meg je le né sé vel
egy idõ ben, tá vol ma rad tak a Kong resszus tól, s csak a mün che ni egyez -
mény után tér tek oda is mét vissza.149 Az eset azon ban Ammende és a
ma gyar kor mány szer vek kap cso la tá ra is rá nyom ta bé lye gét: a ma gyar or -
szá gi szlo vá kok kép vi se le te ér de ké ben ki fej tett te vé keny sé gét nem fe lej -
tet ték el neki.

204



6.2.3 A ma gyar és né met ki sebb sé gek együtt mû kö dé sé nek kér dé se az utód ál lam ok ban

A ma gyar kül ügy mi nisz té ri um és a mi nisz ter el nök szá má ra Ammende
kong resszus ala pí tá si ter ve nem csak vár ha tó pro pa gan da ér té ke mi att tûnt
jó be fek te tés nek, ha nem azért is, mert re mél he tõ volt, hogy egy ilyen jel -
le gû szer ve zet si ke res mû kö dé se ese tén ka ta li zá tor sze re pet tölt het be a né -
met és ma gyar ki sebb sé gi pár tok évek óta áhí tott stra té gi ai együtt mû kö dé -
sé nek meg te rem té sé ben.150 Bár a né met ki sebb sé gek hely ze te a há rom
utód ál lam ban messze nem volt egy for ma, egyi kük po li ti kai elit je szá má ra
sem volt ma gá tól ér te tõ dõ, hogy kap cso la ta it túl sá go san szo ros ra fûz ze a
ma gyar pár tok kal. At tól tar tot tak ugyan is, hogy ez zel a több sé gi tár sa da -
lom po li ti kai elit jé nek sze mé ben a tö rek vé se ik rõl ki ala kult kép össze mo -
só dik a ma gyar ki sebb sé gek nyil ván va ló an re vi zi o nis ta cél ja i val. En nek
az alap ál lás nak a ki ala ku lá sá ban több ok is köz re ját szott. Ro má ni á ban és
Ju go szlá vi á ban a né met ség – füg get le nül a ha tá rok múlt be li s eset le ges
jö võ be ni moz gá sá tól – föld raj zi el he lyez ke dé se foly tán örö kös ki sebb sé -
gi sors ra ren dez ke dett be. Több sé gük ben az im pé ri um vál tás nem oko zott
olyan fokú ér zel mi meg ráz kód ta tást, mint a több sé gi nép bõl egyik nap ról
a má sik ra ki sebb sé gi sor ba ke rü lõ ma gyar ság nál. Po li ti kai elit jük ért he tõ -
en igye ke zett gyor san al kal maz kod ni az új hely zet hez, s arra tö re ke dett,
hogy a né met ki sebb sé gek szá má ra mi nél több ked vez ményt csi kar jon ki
ab ból a tény bõl, hogy az új ál la mok ban a ma gyar ir re den tiz mus tól való
fé le lem mi att a kor má nyok min de nek elõtt a ma gyar ki sebb sé gek gaz da -
sá gi és tár sa dal mi po zí ci ó i nak erõ sza kos gyen gí té sé re tö re ked tek. Ez per -
sze egy ál ta lán nem je len tet te azt, hogy az új hely zet ben a né met ki sebb sé -
ge ket ne ér ték vol na na gyon is ko moly sé rel mek, az azon ban bi zo nyos,
hogy mi vel az ál la mok nem lát ták vol na szí ve sen a két ki sebb ség szo ros
össze fo gá sát, ezért el sõ sor ban kul tu rá lis és/vagy ok ta tá si té ren va la mi vel
na gyobb moz gás te ret hagy tak szá muk ra, mint a ma gya rok nak.

A szom széd ál la mok nak ítélt te rü le tek né met la kos sá ga kap csán mind
a ma gyar or szá gi, mind az utód ál lam ok ban élõ ma gyar ki sebb sé gi po li ti -
ku sok kö ré ben élén ken élt az a mí tosz, hogy a né met ki sebb sé gek nek a
tör té nel mi Ma gyar or szá gon sok kal jobb dol guk volt, mint az újon nan ala -
kult ál la mok ban. So ká ig ma gá tól ér te tõ dõ nek vet ték ezért, hogy ugyan -
olyan szí ve sen lát nák a te rü le ti re ví zi ót, mint a ma gya rok. Ez a meg kö ze -
lí tés azon ban a prob lé mát vég le te sen le egy sze rû sí tet te, rá adá sul nem is
fe lelt meg tel je sen a va ló ság nak. Fi gyel men kí vül ha gyott ugyan is egy
na gyon fon tos tényt: a bács kai és a bá ná ti né met la kos ság a vi lág há bo rú
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elõt ti idõ szak ban na gyon ko moly „asszi mi lá ci ós vesz te sé ge ket” köny vel -
he tett el, s je len tõ sen meg gyen gült iden ti tás sal ren del ke zõ ki sebb sé gi kö -
zös ség gé vált.151 Az új ál la mok ban vi szont már ön ma gá ban az a tény,
hogy a ma gyar ság hoz való asszi mi lá ció trend je meg tört, ko mo lyan hoz -
zá já rult a nem ze ti iden ti tás erõ sö dé sé hez. Ezt a ten den ci át to vább erõ sí -
tet te, hogy az egyes utód ál lam ok is szí ve seb ben lát ták, ha a né met kö zös -
sé gek össze tar tó ere je a ma gya rok ro vá sá ra erõ sö dik. Leg alább ilyen
fon tos sze re pet ka pott azon ban a fo lya mat ban az a né met kül po li ti ká ban
meg fi gyel he tõ irány vál tás, amely a bis marcki Né met or szág ide je alatt ta -
pasz tal ha tó kö zöm bös ség gel szem ben egy re na gyobb fi gyel met szen telt
a ré gió né met ki sebb sé ge i nek. En nek meg fe le lõ en anya gi lag is tá mo gat ta
õket, ha nem is olyan mér ték ben, mint aho gyan azt azok sze ret ték vol na.
Ká nya 1930-as hely zet ér té ke lé se pon tos volt, ami kor a ki sebb sé gek kel
fog lal ko zó né met or szá gi tár sa dal mi szer ve ze tek hoz zá ál lá sát a kö vet ke -
zõ kép pen fog lal ta össze: „A kül föl di né met ség sor sá val fog lal ko zó té -
nye zõk el is me rik ugyan, hogy a meg szállt te rü le tek né met ki sebb sé ge i -
nek gaz da sá gi lag és köz igaz ga tá si lag rosszabb sor suk van, mint volt a
ma gyar ura lom alatt; ez zel szem ben azt tart ják, hogy a nem ze ti szem pont -
ból leg fon to sabb kul tu rá lis te kin tet ben azon ban je len leg több sza bad sá got
él vez nek.”152 Bár a tár sa dal mi szer ve ze tek és a kül ügy mi nisz té ri um kö zött
nem rit kán ko moly fe szült ség ala kult ki, a Wilhelmstrasse sem tar tot ta vol -
na elõ nyös nek, hogy a né met ki sebb sé gek a ma gyar közösségekhez
kössék sorsukat.

Ro má ni á ban és Ju go szlá vi á ban a né met pár tok ko rán rá jöt tek arra,
hogy ha ki sebb sé ge ik sor sá ért ered mé nye sen akar nak lob biz ni, ak kor a
hely ha tó sá gi és par la men ti vá lasz tá so kon cél sze rû szö vet sé get köt ni ük a
nagy or szá gos pár tok va la me lyi ké vel, le he tõ leg a ha ta lom ra ke rü lés re
leg na gyobb eséllyel in du ló val. Erre a stra té gi á ra egyéb ként a ju go szlá vi ai 
ma gyar párt is rá kény sze rült, de a ro má ni ai Or szá gos Ma gyar Párt is ki -
pró bál ta.153 Cseh szlo vá ki á ban a ki sebb sé gi po li ti kai pa let ta sok kal ta gol -
tabb volt. A né me tek és a ma gya rok is több párt tal kép vi sel tet ték ma gu kat 
a tör vény ho zás két há zá ban. A né met pár tok kö zött nem ala kult ki egy ség
a kö ve ten dõ stra té gia kér dé sé ben. Vol tak ugyan olyan párt ja ik, ame lyek a 
ha ta lom mal min den fé le együtt mû kö dést el uta sí tot tak, azon ban a vá lasz -
tá sok so rán min dig akadt olyan né met párt, ame lyik az ak ti vi tás ban, te hát
a kor mánnyal való együtt mû kö dés ben ke res te a meg ol dást.154

Nem vé let len te hát, hogy a ma gyar és a né met pár tok kö zött az 1925 és
1933 kö zöt ti idõ szak ban az or szág gyû lé si vá lasz tá so kon mind össze két -
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szer köt te tett vá lasz tá si kar tell. 1925-ben a cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nem -
ze ti Párt és a Szu dé ta né met Ag rár párt mû kö dött együtt a vá lasz tá so kon,
1927-ben pe dig a ma gyar és a né met párt ve ze tõi Ro má ni á ban hív ták fel
vá lasz tó i kat, hogy kö zös lis tá juk ra sza vaz za nak. Az együtt mû kö dés azon -
ban egyik eset ben sem volt hosszú éle tû. Az MNP és az Ag rár párt kö zött
fe szült ség rob bant ki ami att, hogy utób bi a ma gyar kép vi se lõk kel való
egyez te tés el mu lasz tá sá val két mi nisz tert is de le gált a kor mány ba, a ma -
gyar párt pe dig ezek után fenn tar tot ta ma gá nak a jo got, hogy az egyes tör -
vény ja vas lat ok tá mo ga tá sá nál a par la men ti „klu bé tól”  el té rõ vé le ményt
fo gal maz zon meg, s a sze rint is sza vaz zon. Ilyen kö rül mé nyek kö zött az
együtt mû kö dés alig va la mi vel több mint más fél év után meg sza kadt.155

A ro má ni ai ki sebb sé gi blok kot pe dig az új vá lasz tá sok ki írá sa, a fe lek
köl csö nös elé ge det len sé ge és el té rõ stra té gi á ja mi att nem újí tot ták meg.156

Bár a ma gyar el kép ze lé sek sze rint mû kö dõ ki sebb sé gi blok kok el ma -
ra dá sa már ön ma gá ban véve is ér zé ke nyen érin tet te a ma gyar po li ti ku -
so kat, az egye ne sen fel há bo rí tot ta õket, hogy a Szepességben és a
Szatmár-vidéken né met ál la mi tá mo ga tás sal regermanizációs fo lya ma -
to kat in dí tot tak be. Ezek fe lett a cseh szlo vák és a ro mán ál lam sze met
hunyt.157 A már jó részt asszi mi lá ló dott és rész ben ma gyar pár tok ra sza va -
zó la kos ság eset le ges „visszanémetesedése” ugyan is csök ken tet te vol na a 
re ví zi ós tö rek vé sek tár sa dal mi bá zi sát.

Nem ma rad tak fent olyan do ku men tu mok, ame lyek bár mi fé le uta lást tar -
tal maz ná nak arra néz vést, hogy a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um Ammendével
szem ben el vá rá so kat fo gal ma zott vol na meg a né met és ma gyar ki sebb sé -
gek együtt mû kö dé sé vel kap cso lat ban. Fel tû nõ azon ban, hogy a fõ tit kár
je len té se i ben vi szony lag sû rûn ki tért az utód ál lam ok né met ki sebb sé ge i re,
il let ve a ki sebb sé gek le het sé ges együtt mû kö dé sé nek kér dé sé re. Ammende
hely ze te eb ben az össze füg gés ben egy ál ta lán nem volt könnyû, hi szen tö -
ké le te sen is mer te mind a né met, mind a ma gyar pár tok el kép ze lé se it a jö -
võ rõl. Jungerth a ma gyar kor mány kö rök ál lás pont ját a cseh szlo vá ki ai
Szu dé ta né met Ag rár párt kor mány ba lé pé se kap csán ha tá ro zot tan a tu do -
má sá ra is hoz ta, ami kor kö zöl te vele, hogy a né me tek ma guk komp ro -
mit tál ják a Kong resszus esz mé it a két mi nisz te ri tár ca el fo ga dá sá val.
A nyil ván va ló an za var ban lévõ Ammende erre mind össze annyit tu dott
vá la szol ni, hogy õ majd tesz róla, hogy az ak ti vi tást vá lasz tó párt ne se -
gít sen a „cse hek nek” a nem zet ál la mi gon do lat meg erõ sí té sé ben. A ma -
gyar kö vet a Dísz tér nek kö vet ke zõ kép pen in do kol ta fel lé pé sét: „Ezt az
egész ügyet Ammendének azért hoz tam fel ilyen for má ban, hogy meg -
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ne he zít sem a né met cso por tok nak azon tö rek vé se it, mi sze rint õk a
kisentente ál la ma i ban al ka lo mad tán a töb bi ki sebb sé ge ket cser ben hagy -
va a kor má nyok kal való pak tá lás és jó ba rát ság alap ján a töb bi nem ze ti ki -
sebb sé gek kel szem ben hely ze tü ket ja vít sák, és így az egy fron ton való
küz del met fel ad ják.”158 Ez a Jungerth-jelentés a kül ügy mi nisz té ri um ál -
lás pont ját is tük röz te. Fel tû nõ, hogy a kö vet a cseh szlo vá ki ai né met párt -
pa let ta ta golt sá gát lé nye gé ben fi gyel men kí vül hagy ta, s be szá mo ló já ban
nem egy konk rét párt ról be szélt, ha nem som má san a cseh szlo vá ki ai né -
me tek rõl. Ez azon kí vül, hogy a kér dés le egy sze rû sí tett szem lé le tét tük -
röz te, arra is rá mu ta tott, hogy a ma gyar dip lo ma ta sze mé ben a kí vá na tos -
nak tar tott – de a gya kor lat ban va ló já ban so ha sem lé te zõ – egy ség
akár mi lyen szin tû meg bon tá sa a „kö zös ér de kek” el áru lá sá nak szá mí tott.

A cseh szlo vá ki ai né met pár tok stra té gi á ja egy-egy meg jegy zés ere jé ig
a ké sõb bi ek ben is szó ba ke rült Ammende Khuen-Hédervárynak kül dött
le ve le i ben, anél kül azon ban, hogy a fõ tit kár a tá jé koz ta tá son kí vül bár mit
is ígért (ígérhetett) volna.

Ju go szlá vi á ban a fõ tit kár leg fon to sabb ilyen jel le gû ak ci ó já ra 1927.
má jus kö ze pén ke rült sor, ami kor is Zomborban, Deák la ká sán a ma gyar
po li ti ku sok és Kraft, a né met párt ve ze tõ sze mé lyi sé ge kö zött igye ke zett
köz ve tí te ni a kö zel gõ par la men ti vá lasz tá sok al kal má val.159 Uta zá sa vé -
gez té vel ar ról szá molt be, hogy a ma gyar és né met po li ti ku sok elõ ze te sen
meg ál la pod tak ab ban, hogy párt ja ik a jö võ ben össze han gol ják po li ti kai
lé pé se i ket, s en nek elõ ké szí té sé re egy bi zott sá got hoz nak lét re, amely az
ér de kel tek kép vi se lõ i bõl áll na. A terv azon ban – nem utol só sor ban a ma -
gyar po li ti ku sok hely zet ér té ke lé se mi att – kút ba esett. A pár tok ugyan is
csak úgy láttak esélyt a parlamentbe kerülésre, ha valamelyik országos
párt támogatójaként vesznek részt a választási küzdelemben.

A Kong resszus ke re tei kö zött a né me tek és ma gya rok ugyan együtt -
mû köd tek egy más sal, de a kong resszu si tag ság az or szá go kon be lü li párt -
kö zi együtt mû kö dést egy ál ta lán nem se gí tet te elõ. A hú szas évek má so dik 
fe lé ben azon ban még is tör tént két olyan kí sér let, amely a Kong resszus ál -
tal meg te rem tett kap cso la ti háló nél kül biz to san nem jö he tett vol na lét re.

Ru dolf Brandsch, a ro má ni ai szász po li ti kai élet egyik meg ha tá ro zó
sze mé lyi sé ge, az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek el nö ke
1927. de cem ber kö ze pén fel ve tet te egy, az utód ál lam ok ban élõ né met és
ma gyar ki sebb sé gek rész vé te lé vel szer ve zen dõ ta nács ko zás öt le tét.160

A meg be szé lés nek az lett vol na az el sõd le ges cél ja, hogy tisz táz za a ki -
sebb sé gek közt fenn ál ló fe szült sé ge ket, és amennyi ben ez le het sé ges, el -
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há rít sa az aka dá lyo kat a jö võ be ni együtt mû kö dés út já ból.161 A kap cso la -
tok ko or di ná lá sá ra Brandsch cél sze rû nek lát ta vol na egy ál lan dó össze kö tõ 
szerv lét re ho zá sát is.162 A ro má ni ai Or szá gos Ma gyar Párt elõ ze te sen ki -
kér te a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um ál lás fog la lá sát. A Dísz tér ezt kö ve tõ -
en uta sí tot ta a belg rá di és a prá gai ma gyar kö ve tet, hogy in for mál ják a
ma gyar ki sebb sé gek ve ze tõ it a szász kez de mé nye zés rõl, és kö zöl jék ve -
lük a kül ügy mi nisz té ri um po zi tív ál lás fog la lá sát.163 Az OMP Jakabffyt,
Ba log hot és Jó si kát je löl te ki arra, hogy részt ve gyen a már ci us vé gén
Bécs ben ter ve zett ta lál ko zón. Vi szont a belg rá di ma gyar kö vet nek nem
si ke rült fel ven nie a kap cso la tot a ma gyar kép vi se lõk kel, mi vel azok nem
tar tóz kod tak a fõ vá ros ban, és amúgy sem mer tek el lá to gat ni a kö vet ség -
re. Ammende azon ban, aki Sza bad kán, Zomborban, Nagybecskereken és
Új vi dé ken igye ke zett meg gyõz ni a ma gyar és a né met pár tok kép vi se lõ it
a ter ve zett ta lál ko zón való rész vé tel fon tos sá gá ról, a se gít sé gé re si e tett.164

Tár gya lá sai ered mé nye ként azt kö zöl te a kö vet tel, hogy né met rész rõl
Kraft és Moser, ma gyar rész rõl pe dig Deák uta zik Bécs be.

A ta lál ko zó öt le te azon ban nem ju tott túl a ter ve zés fá zi sán. A ro má ni -
ai ma gyar párt ugyan is le mond ta a meg be szé lé sen való rész vé telt, s a ma -
gyar dip lo má ci ai csa tor ná kat fel hasz nál va arra kér te a töb bi ma gyar pár -
tot is, hogy õk se te gye nek ele get a meg hí vás nak.165 A ro mán kor mány
ugyan is idõ köz ben el ren del te, hogy a Szatmár-vidék te le pes köz sé ge i ben 
a né met le gyen az ál la mi ok ta tás nyel ve, mire a ma gyar párt kép vi se lõi
fel kér ték né met kol lé gá i kat, hogy ve lük együtt kö ve tel jék a kor mány dön -
tés vissza vo ná sát. Mi kor azok erre ne met mond tak, a ma gyar párt ve ze tõ -
ség – amúgy is a né me tek „mes ter ke dé sét” sejt ve az ügy hát te ré ben – a
bé csi ta lál ko zón való rész vé tel ellen foglalt állást.166

A fi as kó el le né re a ro má ni ai né met, ma gyar, zsi dó, uk rán és bol gár
kül döt tek au gusz tus 30–31-én, a Kong resszus ke re tei kö zött meg be szé lé -
se ket foly tat tak egy más sal. A tár gya lás ered mé nyét írás ba fog lal ták, s a
kon fe ren cia hall ga tó sá ga elõtt Wilfan el nök kel fel ol vas tat ták.167 A már -
ci u si né met–ma gyar vi tát az a fej le mény szo rí tot ta hát tér be, hogy a ro -
mán mi nisz ter el nök egy tör vény ja vas lat be ter jesz té sét he lyez te ki lá tás -
ba, amely nek tár gya a nem ze ti ki sebb sé gek nek nyúj tan dó sta tú tum lett
vol na. A Kong resszu son részt vevõ kül döt tek – ter mé sze te sen lo ja li tá -
suk ról biz to sít va a ro mán ál la mot – ki fe jez ték ab bé li re mé nyü ket, hogy a
kor mány a ter ve zet be nyúj tá sa elõtt egyez tet a ki sebb sé gi cso por tok ve -
ze tõ i vel. Emel lett el ha tá roz ták, hogy kap cso la ta i kat a jö võ ben szo ro -
sabb ra fû zik, s az egyez te té sek meg könnyí té sé re egy nem ze ti kul tu rá lis
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ügyek kel fog lal ko zó mun ka kö zös sé get hoz nak lét re. A for ma li zált együtt -
mû kö dés gon do la ta azon ban nem va ló sult meg. 1928. no vem ber 9-én
ugyan is a nem ze ti pa raszt pár ti Iuliu Maniu ka pott meg bí zást kor mány -
ala kí tás ra és a vá lasz tá sok le ve zény lé sé re. A né met po li ti ku sok ugyan
meg osz tot tak vol tak a vá lasz tá si szö vet ség kér dé sé ben (a szá szok egy ré -
sze a ma gya rok kal ki ala kí tott ki sebb sé gi blokk fenn tar tá sa mel lett fog lalt
ál lást, a bá ná ti svá bok ve ze tõ je a Nem ze ti Pa raszt párt tal való kar tellt
szor gal maz ta), vé gül a né me tek a ro mán párt mel lett dön töt tek, s ez meg -
pe csé tel te a to váb bi együtt mû kö dés sor sát.

A ma gyar po li ti ku sok fenn tar tá sai to vább nõt tek, ami kor az au gusz tus
31-i meg ál la po dást alá író Brandsch – egyéb ként a szász kép vi se lõk több -
sé gé nek vé le mé nyé vel szem ben – egyik 1929-es par la men ti fel szó la lá sá -
ban ar ról be szélt, hogy a ko ráb ban be ígért ki sebb sé gi tör vény nek nem
egy sé ge sen, ha nem dif fe ren ci ál tan kell ke zel nie a ro má ni ai ki sebb sé ge -
ket.168 El kép ze lé se it 1930. de cem ber 4-én, egy a Bukarester Tageblattban 
meg je lent írá sá ban konk re ti zál ta, ami óri á si vi hart ka vart el sõ sor ban a
ma gyar, de a szász po li ti kai elit kö ré ben is. Már az írás címe is so kat mon -
dó volt: Ve sze del mes ba rá tok.169 Cik ké ben kü lönb sé get tett a lo já lis és a
ha tár re ví zi ó ra tö rek võ ki sebb sé gek kö zött, majd a ki lá tás ba he lye zett ki -
sebb sé gi tör vényt szem elõtt tart va a kö vet ke zõ ket írta: „Ko mo lyan el hi -
szi bár ki is kö zü lünk, hogy egy tör vény vég re haj tá sa – és tel je sen mind -
egy, hogy az egy ke ret tör vény vagy ál ta lá nos ki sebb sé gi tör vény – nem
tesz kü lönb sé get pél dá ul a né me tek és a ma gya rok közt? Nem te szünk-e
ma gunk is lép ten-nyo mon kü lönb sé ge ket?” Bár a Né met Par la men ti Párt 
el ha tá ro ló dott Brandsch né ze te i tõl, a szász po li ti kus ez után ment he tet -
le nül nem kí vá na tos sze méllyé vált a ma gyar po li ti kai elit sze mé ben.170

Kü lö nö sen, mi u tán 1931. áp ri lis 23-án el vál lal ta a ki sebb sé gi ál lamtit kár -
he lyet tes tiszt sé gét, amit a ma gya rok kez det tõl fog va ki ra kat poszt nak tar -
tot tak, s ami tõl sem mi jót nem vár tak.171

Nem Ro má nia volt azon ban az egyet len utód ál lam, ahol a né met ki -
sebb ség ál tal ki har colt, a ma gyar ki sebb sé get fi gyel men kí vül ha gyó po -
zí ci ók szál kát je len tet tek a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um sze mé ben. Az
1929. de cem ber 5-én el fo ga dott, a ki sebb sé gek szá má ra ked ve zõt len vál -
to zá so kat hozó ju go szlá vi ai nép is ko lai tör vényt a né met ki sebb ség nek – a 
né met ál lam hat ha tós tá mo ga tá sá val – az évek so rán si ke rült négy ren de -
let tel mó do sít tat nia.172 A mó do sí tás azon ban nem ter jedt ki a ju go szlá vi ai
ma gyar ság ra.173 Ami kor a ma gyar ve ze tõk Srkiæ mi nisz ter tõl azo nos jo -
go kat kér tek a ma gyar ki sebb ség ok ta tá si há ló za tá nak is, el uta sí tó vá la -
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szát a ma gyar saj tó he ves és igaz ság ta lan kri ti ká i val in do kol ta.174 Deák
ezért a ki sebb sé gi szo li da ri tás kong resszu si esz mé jé re hi vat koz va Wilfan
köz ben já rá sát kér te.175 Nem tud ni, hogy a Kong resszus el nö ke lé pett-e
va la mit az ügy ben, de ez nem tû nik túl sá go san va ló szí nû nek. Nem el sõ -
sor ban a ma gyar ki sebb sé gek kel kap cso la tos fenn tar tá sai mi att, ha nem
mert en nek va ló já ban nem is lett vol na ér tel me: a ma gyar ki sebb ség mö -
gött ugyan is nem állt olyan erõs „védhatalom”, mint a német mögött.

A ju go szlá vi ai né me tek nek nyúj tott ked vez mé nyek rõl Ammende is el -
is me rõ en nyi lat ko zott az 1931-es kong resszu son, azt azon ban nem tet te
hoz zá, hogy a né met ki sebb ség ok ta tá si hely ze té nek ja vu lá sa nem járt
együtt a töb bi ki sebb ség kö ve te lé se i nek ha son ló szin tû ki elé gí té sé vel.176

Az el ért ered ményt be szé dé ben a ki sebb sé gek köz ötti szo li da ri tás nak tu -
laj do ní tot ta, alá húz va Wilfan és Besednjak évek óta tar tó „ön zet len se gít -
sé gét” az ügy ben. A ju go szlá vi ai ma gya rok ki uta zá sa kö rü li mi zé ria mi att 
amúgy is fel pap ri ká zott Prokopy je len té sé ben hely re tet te Ammende ki -
je len té sét: a té nyek tu da tos meg ha mi sí tá sá nak ne vez te, ami nek mind -
össze az volt a cél ja, hogy a né met kül ügy mi nisz té ri um és a né met gaz da -
ság nyo más gya kor lá sá nak tényét elfedje a hallgatóság elõtt.177

A fõ tit kár egy re hang sú lyo sab bá váló né met ori en tá ci ó já ra ek kor már
több je len tés is fel hív ta a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um fi gyel mét. A belg -
rá di ma gyar kö vet már 1928 ja nu ár já ban fi gyel mez tet te Bu da pes tet, hogy 
Ammende erõ sen né met be fo lyás alatt áll.178 Még ugyan ezen év szep tem -
be ré ben ha son ló kép pen nyi lat ko zott Szüllõ is.179 De ez volt a vé le mé nye
Jungerthnek is, aki 1929. ok tó ber 25-én a kö vet ke zõ ket je gyez te fel nap ló -
já ba: „Ammende ma ga tar tá sá ból azt a be nyo mást nyer tem, hogy az egész
ak ció a Wilhelmstrasse be fo lyá sa alá ke rült… Az egész ügy és an nak or ga -
ni zá ci ó ja fegy ver lett bi zo nyos te kin tet ben a Wilhelmstrasse ke zé ben.”180

A két ma gyar kö vet mind össze be nyo má sa it rög zí tet te, s nem ku tat ta
Ammende szá muk ra nyil ván va ló el kö te le zett sé gé nek moz ga tó ru gó it. Szüllõ
azon ban igye ke zett „mé lyebb re ásni”, s a fõ tit kár anya gi as sá gát sej tet te né -
met ori en tá ci ó já nak hát te ré ben.181 Meg ál la pí tá sa azon ban, amel lett, hogy a
fõ tit kár jel le mé nek ne ga tív meg íté lé sét tük röz te, tel je sen egy ol da lú volt.
Két ség te len, hogy Szüllõ hely zet ér té ke lé sé nek volt némi alap ja, hi szen az
Auswärtiges Amt va ló ban a hú szas évek vége felé dön tött a Kong resszus
anya gi biz to sí tá sá ról, s Ammendének fel tét le nül fi gye lem be kel lett ven nie
a szer ve zet élet ben tar tá sát le he tõ vé tevõ „tá mo ga tók” ér de ke it. A cseh -
szlo vá ki ai po li ti kus azon ban je len té sé ben fi gyel men kí vül hagy ta a kér dés
szub jek tív össze te võ jét. Ammende ugyan is, bár két ség kí vül egy nem ze ti sé -
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gek fe lett álló szer ve zet fõ tit ká ra volt, nem vet kõz het te le – s fel te he tõ en
nem is akar ta le vet kõz ni – né met ki sebb sé gi mi vol tát. Nem kérdõjelezhetõ 
meg, hogy a Kong resszus tény le ges elsõ em be re ként nem zet kö zi szin ten az 
összes eu ró pai ki sebb ség ér de ké ben lé pett fel, de bi zo nyos, hogy a szín fa -
lak mö göt ti te vé keny sé gé ben gyak ran fel hasz nál ta po zí ci ó ját a né met ki -
sebb sé gek hely ze té nek ja ví tá sá ra. Ju go szlá vi á ban pél dá ul nem csak az
1929-es nép is ko lai tör vény vissza vo ná sá hoz sze re tett vol na maga is hoz zá -
já rul ni, ha nem már 1928-ban tár gya lá so kat kez de mé nye zett a szlo vé ni ai
né met és az auszt ri ai szláv ki sebb sé gek ve ze tõ i vel, va la mint az érin tett kor -
má nyok funk ci o ná ri u sa i val is, hogy a két ki sebb ség a re cip ro ci tás ta la ján
sze mé lyi elvû kul tu rá lis au to nó mi át kap has son.182 A ma gyar kül ügy mi -
nisz té ri um fi gyel mét pe dig a Ma gyar or szág el len irá nyu ló né met or szá gi
saj tó tá ma dá sok össze füg gé se i be ágyaz va több ször is fel hív ta a ma gyar or -
szá gi né met ki sebb ség ok ta tás ügy ének elég te len vol tá ra.183

Bár Ammende bu da pes ti kap cso la tai elõtt fo lya ma to san a né met és ma -
gyar ki sebb sé gi együtt mû kö dés meg te rem té sé nek szük sé ges sé gét hang sú -
lyoz ta, va ló szí nû azon ban, hogy a har min cas évek ele jé tõl már egy ál ta lán
nem volt meg gyõ zõd ve a ki sebb sé gi pár tok lé pé se i nek össze han gol ha tó -
sá gá ról.184 1930 vé gén a né met kül ügy mi nisz té ri um szá má ra ké szí tett
ugyan is egy nagy lé leg ze tû fel jegy zést a né met ki sebb ség po li ti ka fel ada -
ta i ról, s en nek füg ge lé ké ben rö vid át te kin tést nyúj tott a kö zép-eu ró pai ál -
la mok né met ki sebb sé ge i nek hely ze té rõl.185 Fel tû nõ, hogy egyik utód ál -
lam ese té ben sem tett ja vas la tot arra, hogy a né met ki sebb sé gi pár tok
mû köd je nek együtt a he lyi ma gyar po li ti kai szer ve ze tek kel. El vi leg nem
zár ha tó ugyan ki, hogy a fõ tit kár a Wilhelmstrasse el uta sí tó ál lás pont ját
is mer ve egy sze rû en ke rül te a té mát, még is sok kal va ló szí nûbb, hogy erre
az idõ re már õ is be lát ta, hogy ilyen együtt mû kö dést ma guk a né met pár -
tok sem tar ta nak kí vá na tos nak.
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vevõ Willoughby Dickinson és M. Boissier ál lí tó lag csa ló dá su kat fe jez ték ki a
kong resszus vissza fo gott hang ne me, és a konk ré tu mok meg tár gya lá sá nak tu da tos 
ke rü lé se mi att. Uo. 32.

82 Ammende le ve le Kristóffynak. Bécs, 1933. feb ru ár 18. MOL, K 64. 1935-47
(120/1933).

83 A ki ad vány fi nan szí ro zá sá ról és utó éle té rõl lásd Bamberger-Stemmann: i.
m. 216–224.

84 A fõ tit kár arra kér te Khuen-Héderváryt, hogy a kö vet ség le he tõ leg ne sze -
mé lye sen ossza szét a kért pél dá nyo kat. Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak.
Bécs, 1931. ok tó ber 5. MOL, K 64. 1931-47-745.

85 Beneš vé le mé nyét össze fog lal ja Sabine Bamberger Stemmann: i. m. 224.
Wasilewskij ha son ló ér tel mû kri ti ká já ról lásd Ammende le ve le Wilfannak. Bécs,
1932. feb ru ár 27. BA, N 1.250, Fasz. 5. 952.

86 En nek el le né re a 10. kong resszus ra meg je lent egy sok kal rö vi debb ter je del -
mû, az elõ zõ meg je le nés óta tör tént vál to zá so kat össze fog la ló kö tet. Emel lett
Ammende ter vez te egy an gol nyel vû, fõ leg az elsõ ki ad vány ra épü lõ könyv ki -
adá sát is. Ezt be je len tet te a né met és a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um nak is, de öt le -
te so ha sem va ló sult meg.

87 Sitzungsbericht… 1930. 78–83.
88 „Min den ki nek szí ve joga, Kong resszu sun kon kí vül ho gyan be szél, de Kong -

resszu sun kon a ki sebb sé gi prob lé mák meg ol dá sát az ál la mok ke re te in be lül kell
ke res nünk.” Uo. 80.

89 Az elõ adás és a vita jegy zõ köny ve zett szö ve gét lásd: Sitzungsbericht…
1932. 125–129.

90 Uo. 141.
91 Der Nationalitätenkongreß. Zwischenfall: Es ter házy. (A Nem ze ti sé gi Kong -

resszus. Köz já ték: Es ter házy.) Pester Lloyd, 1932. jú li us 2. 3–4; Jakabffy: Ada -
tok… i. m. 43.

92 Uo.
93 Vi ha ros je le ne tek re ke rült sor a ki sebb sé gi kong resszu son Es ter házy Já nos

be szé dé vel kap cso lat ban. Prá gai Ma gyar Hír lap, 1932. jú li us 2. 1.
94 Der Nationalitätenkongreß. Zwischenfall: Es ter házy. (A Nem ze ti sé gi Kong -

resszus. Köz já ték: Es ter házy.) Pester Lloyd, 1932. jú li us 2. 3–4.
95 Wilfan és Es ter házy. Prá gai Ma gyar Hír lap, 1932. jú li us 5. 1.
96 Almásy Mi hály: A bé csi ki sebb sé gi kong resszus ta nul sá gai. Prá gai Ma gyar

Hír lap, 1932. jú li us 8. 1–2.
97 Jakabffy: Ada tok… i. m. 43.
98 A. Saj ti: i. m. 84.
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99 Jakabffy: Ada tok… i. m. 32–33.
100 Uo. 33.
101 Jakabffy: Ada tok… i. m. 33.
102 Wilfan itt pon to sí tot ta dél elõt ti be je len té sét. Kö zöl te, hogy a né met ki sebb -

ség kül döt tei ese té ben fel sem me rült sem mi fé le prob lé ma az út le ve lek kel kap -
cso lat ban. Sitzungsbericht… 1930. 28.

103 Ammende le ve le Besednjaknak. Bécs, 1931. má jus 11. BA, N 1.250, Fasz.
5. 806.

104 Uo.
105 Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak. Bécs, 1931. jú ni us 11. MOL, K 64. 

1931-47-489.
106 Uo.
107 Jakabffy: Ada tok… i. m. 37.
108 Prokopy Imre je len té se a gen fi út ról. Bu da pest, 1931. szep tem ber 19. MOL, 

K 64. 1931-46-712.
109 Jakabffy: Ada tok… i. m. 37.
110 Az ak ko ri ma gyar ál lás pont re konst ru ál ha tó egy Wilfan ál tal Jakabffynak

írt le vél bõl. Ez 1937-bõl szár ma zik, s a ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le te kö rül
ki rob bant vita kap csán író dott, de vissza utal a ma gyar kép vi se lõk 1931-es ál lás -
fog la lás ára is. Wilfan le ve le Jakabffynak. Bécs, 1937. má jus 25. BA, N 1.250,
Fasz. 8. 846.

111 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.

112 Csu ka Já nos: i. m. 401–405.
113 Prokopy „pót-küldötti” stá tu sá ról Ammende 1930. jú ni us 30-án egye zett

meg Patakyval, dél ke let-eu ró pai kör út já nak elsõ nap ján. 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. A Szán tó val foly ta tott be szél ge tés rõl
lásd 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.

114 Uo.
115 Erre ki tû nõ pél da a má so dik kong resszus idõ pont já nak ki tû zé se kö rü li vita

ke ze lé se. A né met cso port azt sze ret te vol na, ha a kon fe ren ci át a Nép szö vet ség
Köz gyû lé se után tart ják meg. Ammende vi szont at tól félt, hogy a szer ve zet tá ma -
dá sok ke reszt tü zé be ke rül, ha az össze jö ve telt köz vet le nül Né met or szág nép szö -
vet sé gi fel vé te le után tart ják meg. Ezért rá be szél te Wilfant, hogy kö zöl je
Schiemannal, hogy a szláv ki sebb sé gek szá má ra csak a Köz gyû lés elõt ti idõ szak
len ne el fo gad ha tó. Ez után Ammende már en nek meg fe le lõ en tá jé koz tat ta Ba ra -
nyai ré vén a kér dés ben egyéb ként kü lön vé le ményt nem nyil vá ní tó ma gyar kül -
ügy mi nisz té ri u mot. Tény ként ál lí tot ta be, hogy „egyes ki sebb sé gek” szá má ra
el fo gad ha tat lan a né met ki sebb sé gek ja vas la ta. Ammende le ve le Wilfannak.

218



Pá rizs, 1926. má jus 11. BA, N 1.250, Fasz. 5. 159; Ammende le ve le Ba ra nya i nak. 
Pá rizs, 1926. má jus. MOL, K 64. 1927-47 (268/1926).

116 Ammende le ve le Wilfannak. Bécs, 1933. au gusz tus 10. BA, N 1.250, Fasz.
5. 1174.

117 Wilfan le ve le Strelitzkynek. Bécs, 1933. jú li us 4. BA, N 1.250, Fasz. 10.
578.

118 Eiler: i. m. 30.
119 A kér dés rõl lásd Tilkovszky Loránt: A szlo vá kok tör té ne té hez Ma gyar or -

szá gon 1919–1945. Kor mány biz to si és más je len té sek nem ze ti ség po li ti kai cél lal
lá to ga tott szlo vák la kos sá gú te le pü lé sek rõl. Bu da pest, 1989.

120 „A tár su lat mû kö dé sét új ból fel ven ni kérõ em lí tett sze mé lyi sé gek nek
[Szinyei-Merse Ist ván és Rakovszky Iván bel ügy mi nisz ter – E. F.] a fõ in do kuk,
hogy tar ta ni le het at tól, mi sze rint ilyen vagy ha son ló tár sa dal mi ala ku lás cél já ból
a nem tel je sen meg bíz ha tó cson ka ha zai tó tok kö ré ben bi zo nyos tö mö rü lés tör té -
nik, és mi vel igen ne héz vol na egy tót köz mû ve lõ dé si egye sü let ala kí tá sá ra irá -
nyu ló ké re lem elõl el zár kóz ni, ha az em lí tett tár su lat meg szû nik, nem ze ti szem -
pont ból kel le met len szi tu á ció állana elõ… Az ügy osz tály oszt ja ezt az ér ve lést, s
a maga ré szé rõl ezen in do kon kí vül azért is élet re hí van dó nak tart ja az egye sü le -
tet, mert an nak mû kö dé se a mai ve ze tõ ség ke zé ben sem mi fé le ve széllyel nem jár -
hat.” Pro domo. (Pechány Adolf?) A Ma gyar or szá gi Tót Köz mû ve lõ dé si Tár su lat 
mû kö dé sé nek újra mû kö dé se tár gyá ban. Bu da pest, 1926. jú ni us 26. MOL, K 28.
1941-325-E 15148.

121 A Szeberényi-akcióról vö. Tilkovszky: Szeberényi… i. m. 528–533.
122 Uo. 529.
123 Strnad le ve le Wilfannak. Bécs, 1930. de cem ber 12. BA, N 1. 250, Fasz. 3.

Szá mo zat lan.
124 Uo.
125 Az auszt ri ai cse hek és a po zso nyi szlo vá kok együtt mû kö dé sé re jól rá vi lá -

gít, hogy az emig ráns szer ve zet a hi va ta los je lent ke zést és a szük sé ges mel lék le tet 
nem egye ne sen a Tit kár ság nak, ha nem az Auszt ri ai Cseh szlo vák Ki sebb sé gi Ta -
nács el nö ké nek, Machátnak küld te el. Ammende fel jegy zé se a Kong resszus ra je -
lent ke zõ cso por tok ról, il let ve kép vi se lõk rõl. Bécs, 1930. au gusz tus 20. BA, N
1.250, Fasz. 5. 693.

126 Sitzungsbericht… 1930. Be ve ze tõ.
127 Strnad le ve le Wilfannak. Bécs, 1930. de cem ber 12. BA, N 1. 250, Fasz. 3.

Szá mo zat lan.
128 Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak. Bécs, 1930. de cem ber 1. MOL, K

64. 1930-47-830.
129 Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak. Bécs, 1930. áp ri lis 9. MOL, K 64.

1931-47-314.
130 Szeberényi le ve le Ammendének. Mis kolc, 1931. jú li us 12. BA, N 1.250,

Fasz. 5. 706.
131 Uo.
132 Ammende le ve le Beth len nek. Bécs, 1931. jú li us 9. MOL, K 64. 1931-47-579.
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133 Kristóffy szél jegy ze te jú li us 24-i dá tum mal Ammende Khuennak írt le ve -
lén. Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak. Bécs, 1931. jú li us 18. MOL, K 64.
1931-47-579.

134 Szeberényi le ve le Ammendének. Mis kolc, 1931. jú li us 12. BA, N 1.250,
Fasz. 5. 706.

135 Szeberényi le ve le Ammendének. Bé kés csa ba, 1931. au gusz tus 8. MOL, K
64. 1935-47 (634/1931).

136 Ammende le ve le Beth len nek. Bécs, 1931. au gusz tus 10. MOL, K 64.
1935-47 (634/1931).

137 A kér dés sel kap cso lat ban saj tó há bo rú rob bant ki a cseh szlo vá ki ai ma gyar
és cseh saj tó kö zött. A Prá gai Ma gyar Hír lap 1931. au gusz tus 29-én két cseh lap
vé le mé nyét is is mer tet te. A cseh nem ze ti de mok ra ta Národní Po li ti ka sze rint
„ezen a kong resszu son is ki fog tûn ni, hogy a leg szebb és leg jobb hely zet ben van
a ma gyar or szá gi szlo vák ki sebb ség, míg a leg rosszabb sors a cseh szlo vá ki ai ma -
gyar ki sebb sé get érte. Más ered ményt – úgy mond – az Ammende- és Szüllõ-féle
ren de zés tõl nem is le het vár ni.” A Lidové Noviny be je len té sé re, mely sze rint a
po zso nyi szer ve ze tet Ludevit Hrdlicka kép vi se li majd, a PMH a kö vet ke zõ képp
re a gált: „A Lidové Noviny köz le mé nye után úgy lát szik, hogy a ma gyar or szá gi
szlo vá kok nak két fé le kép vi se le te lesz Genf ben: hi va ta los és hí vat lan. Hrdlicka
ta nár csak is az utób bi le het – lé vén cseh szlo vá ki ai la kos. Kü lön ben meg nyug tat -
juk cseh lap tár sa in kat, hogy a ki sebb sé gi kong resszus el nök sé ge és plé nu ma is –
eb ben a kér dés ben is – tár gyi la gos lesz.” Ki kép vi se li Genf ben a ma gyar or szá gi
szlo vák ki sebb sé get? Szüllõ Géza nyi lat ko za tá nak cseh vissz hang ja. Prá gai Ma -
gyar Hír lap, 1931. augusztus 29. 2.

138 Fel jegy zés név nél kül. (Pechány?) Bu da pest, 1932. áp ri lis 12. MOL, K 28.
1941-325-E 15148.

139 Jakabffy: Ada tok… i. m. 36–37.
140 Sitzungsbericht… 1931. 56.
141 Fel jegy zés név nél kül. (Pechány?) Bu da pest, 1932. áp ri lis 12. MOL, K 28.

1941-325-E 15148.
142 „Te kin tet tel arra, hogy a szer ve zett egye sü let tak ti kai esz kö zül szol gál a

ma gyar kor mány ki sebb sé gi po li ti ká já nak meg vé dé sé ben, és Bernoláknál al kal -
ma sabb sze mé lyi sé get az el nö ki tiszt be töl té sé re ezidõszerint nem le het ta lál ni, az 
ügy osz tály tisz te let tel ja va sol ja, hogy a M. E. úr Õexcellenciája Bernolákot ma -
gá hoz ké res se, és le mon dá sá nak vissza vo ná sá ra bír ja.” Uo. Vé gül a mi nisz ter el -
nök ség in ter ven ci ó já nak kö szön he tõ en Bernolák ma radt az egye sü let el nö ke.

143 Alth je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Belg rád, 1932. má jus 27. MOL, K
64. 1932-41-322.

144 Bleyer le ve le Gratznak. Bu da pest, 1932. jú ni us 24. MTA Tör té net tu do má -
nyi In té zet, Gratz Gusz táv ira tai. 5. UDV, A ma gyar–né met kér dés. A né met se -
gít ség kér dé sé rõl nem áll nak ren del ke zés re to váb bi for rá sok, így nem tud juk,
hogy a ve ze tõk tény le ge sen in ter ve ni ál tak-e a mi nisz ter el nök sé gen.

145 Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak. Ammende le ve le Apor nak. Ammende
le ve le Patakynak. Bécs, 1932. jú ni us 7. MOL, K 64. 1932-41-340.
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146 Ammende le ve le Apor nak. Bécs, 1932. jú ni us 7. MOL, K 64. 1932-41-340.
147 A lá to ga tás ról Szeberényi szá molt be Ammendének, aki a le ve let má so lat -

ban el jut tat ta Apor hoz. Ammende le ve le Apor nak. Bécs, 1932. jú ni us 13. MOL,
K 64. 1932-41-357.

148 Sitzungsbericht… 1932. 165.
149 Az Ansch luss, a mün che ni egyez mény, va la mint az elsõ bé csi dön tés az

auszt ri ai cse hek szá má ra is új hely ze tet te rem tett. Ezért Machát a Vá laszt mány
1938. de cem ber 17-i ülé sén már is mét részt vett. Ezen töb bek kö zött fel me rül tek
a Bi ro da lom hoz ke rült cse hek szer ve ze ti kér dé sei is, és Machát kö zöl te a je len lé -
võk kel, hogy a cseh szer ve ze tek köz pont ja min den va ló szí nû ség sze rint Bécs
lesz. Uexküll fel jegy zé se a Vá laszt mány 1938. de cem ber 17-i ülé sé rõl. BA, N
1.250, Fasz. 11. Szá mo zat lan.

150 A né met kül ügy mi nisz té ri um ál lás pont já ról lásd Tilkovszky Loránt: Né -
met or szág és a ma gyar nem ze ti sé gi po li ti ka. Tör té nel mi Szem le, 1980. 1. sz.

151 Tilkovszky: A weimari Né met or szág… i. m. 201.
152 Ká nya je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Ber lin, 1930. már ci us 7. MOL,

K 28. 1930-16-T 5374.
153 A ro má ni ai Or szá gos Ma gyar Párt is kö tött vá lasz tá si meg ál la po dást ro mán

pár tok kal. Elõ ször 1923-ban, majd 1926-ban. Ez után azon ban Beth len György
irá nyí tá sa alatt az önál ló in du lás lett a párt vá lasz tá si stra té gi á ja, kü lö nö sen mi u -
tán a né me tek kel ala kí tott ki sebb sé gi blokk 1928-ban fel bom lott. Leg kö ze lebb
csak 1938-ban kö tött az OMP par la men ti vá lasz tá si meg ál la po dást ro mán párt tal.
Bár di: A ro má ni ai ma gyar ság… i. m. 37–44.

154 A cseh szlo vá ki ai né met pár tok hú szas évek be li stra té gi á já ról lásd Ladislav
Lipscher: Die parteipolitische Struktur der Minderheiten und ihre staatsrechtlichen
Vorstellungen zur Lösung der nationalen Frage in der Tschechoslowakei (1928–
1930). Bohemia, Band 22. 1981. 342–364.

155 Masirevich je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Prá ga, 1927. jú li us 11.
MOL, K 64. 1927-7-332.

156 A ki sebb sé gi blokk tör té ne té rõl lásd: Zsolt K. Len gyel: Auf der Suche nach
dem Kompromiß. Ursprünge und Gestalten des frühen Transsilvanismus 1918–
1928. Verlag Ungarisches Institut, Mün chen, 1993. 367–381; Hildrun Glass:
Zerbrochene Nachbarschaft: das deutsch-jüdische Verhältnis in Rumänien
(1918–1938). Oldenbourg Verlag, Mün chen, 1996. 234–245.

157 Az egy ko ri észak-ma gyar or szá gi te rü le tek né met la kos sá ga kö ré ben ki fej -
tett né met agi tá ci ós tö rek vé se ket ter mé sze te sen Szüllõ is ér zé kel te: „A né me tek
pe dig min de nütt a ma gya rok ban, kü lö nö sen ná lunk a Szepességben, Po zsony
kör nyé kén és a Turócban levõ svá bok nál az alldeutsch moz ga lom nak a ke rék kö -
tõ jét lát ják.” Szüllõ Géza 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. A ro má ni ai
Szatmár-vidéken ki fej tett agi tá ció és tár sa da lom szer ve zés te mes vá ri né met kon -
zul ál tal el len õr zött fo lya ma tá nak alap ve tés ét tel jes erõ vel tá mad ta a Ma gyar Ki -
sebb ség. Cogitator 1928-ban több ter je del mes cikk ben fog lal ko zott a vi dék né -
met te le pe se i nek tör té ne té vel, nép moz gal mi ada ta i val, nem ze ti iden ti tá sá val.
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A bu ka res ti né met kö vet sze rint a né met ál lam 1926–28 kö zött több mint 100 000
már ká val tá mo gat ta a moz gal mat. A kö vet fel hív ta kül ügy mi nisz té ri u ma fi gyel -
mét a vissza né me te sí té si prog ram ké tes ered mé nye i re, s arra a nem kí vá na tos fe -
szült ség re, me lyet az a ma gyar po li ti kai kö rök ben ki vál tott. A bu ka res ti né met
kö vet je len té se a né met kül ügy mi nisz té ri um nak. Bu ka rest, 1928. áp ri lis 22.
PAAA, R 96566, K 432414-K 432518.

158 Jungerth je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Reval, 1926. no vem ber 2.
MOL, K 64. 1927-47 (547/1926).

159 Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak. Bécs, 1927. má jus 23. MOL, K 64. 
1927-47-222.

160 Villani je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Bu ka rest, 1927. de cem ber 19.
MOL, K 64. 1928-47-190 (682/1927).

161 Uo.
162 Khuen-Héderváry fel jegy zé se Beth len nek. Bu da pest, 1928. feb ru ár 9. MOL,

K 64. 1928-47-190.
163 Kristóffy uta sí tá sa Villaninak. Bu da pest, 1927. de cem ber 22. MOL, K 64.

1928-47-190 (682/1927).
164 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 (108/1928).
165 Kristóffy uta sí tá sa Forsternek. Bu da pest, 1928. már ci us 21. MOL, K 64.

1928-47-190 (108/1928).
166 Uo.
167 A meg ál la po dás szö ve gét lásd Sitzungsbericht… 1928. 158–159.
168 Glass: i. m. 244.
169 Ru dolf Brandsch: Gefährliche Freunde. (Ve sze del mes ba rá tok.) Bukarester 

Tageblatt. 1930. de cem ber 4.
170 Jakabffy a Ma gyar Ki sebb ség 1931. ja nu ár 1-jei szá má ban is mer tet te Brandsch

cik két, s an nak po li ti kai hát te rét, majd ve zér cik ke vé gén a kö vet ke zõ kér dést tet te
fel: „Va jon meg gon dol ta-e a né met ki sebb ség nek ez a po li ti ku sa, hogy ha ben -
nün ket – ma gyar ki sebb sé get – õ a ki sebb sé gi jo gok tel jé re ér de mes nek nem tart,
ugyan er re a sors ra íté li az olasz or szá gi, a szudéta- és a szi lé zi ai né met ki sebb sé get 
is, hi szen ha ró lunk fel té te lez he tõ, hogy ná lunk »a ki sebb sé gi kér dés csak má sod -
hely re szo rul és in kább mint agi tá ci ós esz köz jön te kin tet be«, ugyan ez leg alább is 
olyan mér ték ben áll az olasz, szudéta- és a szi lé zi ai né met ség re is.” Jakabffy
Elem ér: „Ve sze del mes ba rá tok” vagy ve sze del mes ba rát? Ma gyar Ki sebb ség,
1931. ja nu ár 1. 1–6.

171 Jakabffy lap ja ez után rend sze re sen tu dó sí tott min den Brandschot érõ szász
kri ti ká ról, a szász po li ti kai eli ten be lül dúló harc ról, majd elé ge det ten nyug táz ta,
mi kor a Szász Nép ta nács 1932. no vem ber 22-én ki zár ta so rai kö zül a po li ti kust.
A szá szok Brandsch el len. Ma gyar Ki sebb ség. 1933. szep tem ber 16. 547–548;
Brandschot ki zár ták az összes szász népi szer ve zet bõl. Ma gyar Ki sebb ség, 1933.
de cem ber 16. 681.

172 Hans-Ulrich Wehler: Nationalitätenpolitik in Jugoslawien. Die Deutsche
Minderheit 1918–1978. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1980. 24–25.
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173 1930-ban, az igaz ság ügy mi nisz té ri um ban foly ta tott tár gya lá son há rom mi -
nisz ter is je len volt, akik a kon takt sze mély ként fel lé põ Ammendével egye ne sen
kö zöl ték, hogy a kor mány ál tal el fo gad ha tó nak vélt mó do sí tá sok szi go rú an csak a 
né met ki sebb ség re ter jed het nek ki. Ammende bi zal mas fel jegy zé se dr. Milan
Srskiæ, Boža Maksimoviæ és Kumanudi mi nisz te rek kel. Belg rád, 1930. feb ru ár 6. 
BA, N 1.250, Fasz. 3. Szá mo zat lan.

174 Deák le ve le Wilfannak. Zombor, 1931. ok tó ber 27. BA, N 1.250, Fasz. 7.
419.

175 Uo. 418–420.
176 Sitzungsbericht… 1931. 142.
177 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.
178 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 (108/1928).
179 Szüllõ Géza 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.
180 Jungerth-Arnóthy Mi hály ha gya té ka. Po li ti ka tör té ne ti és Szak szer ve ze ti

Le vél tár. 972.f. 4. õe. 205. Bécs, 1929. ok tó ber 25.
181 Szüllõ Géza je len té se az 1933-as ki sebb sé gi kong resszus ról. Dá tum nél kül.

OSZKK, Fond X, X/28. 3. Dok.
182 Ammende: Zur Frage einer deutsch-jugoslavischen Annäherung. (A né -

met–ju go szláv kö ze le dés kér dé sé hez.) Dá tum nél kül, biz to san 1928-ban. BA, N.
1.250, Fasz. 2. Szá mo zat lan.

183 Ammende 1928. már ci us 8-án át nyúj tott egy fel jegy zést Jungerthnek, mely -
ben a né met saj tó tá ma dá sa it alap ve tõ en arra ve zet te vissza, hogy a ma gyar or szá gi
ki sebb ség po li ti ká ban meg tor pan tak a né met ki sebb ség – el sõ sor ban ok ta tás ügyi
– hely ze tét kon szo li dál ni kí vá nó re for mok. Jungerth je len té se a kül ügy mi nisz té -
ri um nak. Reval, 1928. már ci us 9. MOL, K 64. 1928-47-203.

184 Ammende még 1930 má ju sá ban ké szí tett egy elem zést a ma gyar kül ügy mi -
nisz té ri um szá má ra az utód ál lam ok ban ural ko dó ki sebb sé gi hely zet rõl, va la mint
a né met és ma gyar ki sebb sé gek rõl. A hely ze tet mind két fél szá má ra egy for mán
rossz nak ítél te, azt ál lí tot ta, hogy nincs va ló di kü lönb ség a ve lük szem ben al kal -
ma zott ál la mi stra té gi ák kér dé sé ben. Amennyi ben még is volt némi kü lönb ség –
így Ammende – az csak tak ti kai jel le gû, és rö vid táv ra szól. Nem le het vé let len,
hogy ezt az elem zést ép pen ak kor ve tet te pa pír ra, ami kor a ma gyar kor mány a né -
met ki sebb sé ge ket a ki sebb sé gi szo li da ri tás el áru lá sá val vá dol ta. A fel jegy zés ér -
de kes sé ge, hogy Ammende nem be szélt a ki sebb sé gi pár tok utód ál lam okon be lü -
li együtt mû kö dé sé nek kér dé sé rõl. Ammende je len té se a ki sebb sé gi kér dés rõl és a 
né met és ma gyar ki sebb sé gek rõl az utód ál lam ok ban. Bécs, 1930. má jus 23.
MOL, K 64. 1930-47-333.

185 Ammende: Die gegenwärtige Situation in den einzelnen Staaten des
Südostens. (Az egyes dél ke let-eu ró pai ál la mok je len le gi hely ze té rõl.) Dá tum
nél kül. PAAA, R 60528, szá mo zat lan.
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