
7. AZ 1933 ÉS 1938 KÖZÖTTI,
FESZÜLTSÉGEKKEL TERHELT IDÕSZAK FÕ KÉRDÉSEI

Az 1932-es bé csi kong resszus és az azt kö ve tõ hó na pok víz vá lasz tó nak
bi zo nyul tak az Ammende-projektben ér de kelt ma gyar kor mány za ti szer -
vek és a ma gyar cso port szer ve zet hez való vi szo nyu lá sá nak ala ku lá sá -
ban. 1933 ta va szá ra a bu da pes ti il le té ke sek ben meg is fo gal ma zó dott a
ki lé pés gon do la ta. Et tõl kezd ve min den egyes kon fe ren cia elõtt fel ve tõ -
dött a ma gyar tag ság fenn tar tá sá nak vagy meg szün te té sé nek kér dé se.
Több meg gon do lás is szólt a ki lé pés mel lett, mint aho gyan el le ne is. Az
ér vek és az el len ér vek kö zül vé gül az el len ér vek bi zo nyul tak erõ sebb nek, 
ezért a ma gyar cso port to vább ra is rend sze re sen el uta zott a ren dez vé -
nyek re, idõn ként azon ban ke mény, ul ti má tum sze rû kö ve te lé sek kel igye -
ke zett meg fi zet tet ni benn ma ra dá sa árát.

7.1 A KILÉPÉS ÉS A BENNMARADÁS FOLYAMATOSAN ISMÉTLÕDÕ DILEMMÁJA

7.1.1 Ér vek a ki lé pés mel lett és el len

1933 kora ta va szá ra a mi nisz ter el nök ség és a kül ügy mi nisz té ri um il le té -
ke sei szá má ra a Kong resszus el vesz tet te von ze re jét, ezért már ci us ban
Pataky és Ká nya az Ammendével fenn tar tott össze köt te tés fel szá mo lá sa
és a ma gyar tag ság be szün te té se mel lett dön tött. A for rá sok ta nú sá ga sze -
rint az azon na li ki lé pés öt le tét a fõ tit kár te vé keny sé gé vel elé ge det len Pataky
ve tet te fel elõ ször. Az ál lam tit kár több ok ból is ne hez telt Ammendére.1 El fo -
gad ha tat lan nak tar tot ta, hogy a Kong resszus az 1929-es ma gyar kö ve te lés
el le né re sem kezd te el a konk rét sé rel mek meg tár gya lá sát. Nem is be szél -
ve ar ról, hogy az évek fo lya mán a saj tó ér dek lõ dé se is erõ sen vissza esett.
Ez pe dig je len tõ sen csök ken tet te a szer ve zet pro pa gan da ér té két. Emel lett 
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azon ban az zal is meg vá dol ta Ammendét, hogy az a ma gyar ki sebb sé gek
ér de ke it hát tér be szo rí tot ta, és il le ték te le nül be avat ko zott a ma gyar or szá -
gi ki sebb sé gek ügye i be. Pataky meg jegy zé sei egy részt ki tû nõ en rá vi lá gí -
ta nak arra a tény re, hogy a mi nisz ter el nök ség nem egy for ma mér cé vel
mért a ma gyar or szá gi és a ha tá ron túli ma gyar ki sebb sé gek ügyé ben,
más részt arra, hogy a ma gyar és a ma gyar or szá gi ki sebb sé gek ér de ke i nek 
gya ko ri em le ge té se mö gött va ló já ban a ma gyar kor mány ér de kei és cél ki -
tû zé sei hú zód tak meg. A sé rel mek fel so ro lá sá ból az is vi lá go san ki ol vas -
ha tó, hogy Pataky a fõ tit kár ral fenn tar tott kap cso la tot szi go rú alá-fö lé
rendeltségi vi szony ke re té ben ér tel mez te. Esze rint Ammende lé nye gé ben 
sza ba don küzd he tett az 1925 nya rán pa pír ra ve tett ki sebb sé gi cé lo kért, de 
a szer ve zet ve ze té se so rán kö te les volt fi gye lem be ven ni a ma gyar kor -
mány min den ko ri ér de ke it, amennyi ben igényt tar tott az anya gi tá mo ga -
tás ra, és biz to sí ta ni akar ta a ma gyar cso port rész vé tel ét.

Ammende szá má ra az is ve szé lyes fej le mény volt, Pataky bi zal má nak
meg ren dü lé sé hez ha son ló an, hogy a kül ügy mi nisz té ri um élé re a ko ráb bi
ber li ni kö vet, Ká nya Kál mán ke rült. A ket te jük kö zöt ti fe szült vi szony ki -
ala ku lá sa még arra az idõ re te he tõ, ami kor a fõ tit kár a mi nisz ter el nök sé -
gen és a kül ügy mi nisz té ri um ban min den kö vet meg moz ga tott Szeberényi
ki uta zá sá nak en ge dé lye zé se ér de ké ben. En nek so rán min den olyan sze -
mélyt meg pró bált moz gó sí ta ni, aki nek be fo lyá sa le he tett a dön tés re. Fel -
te he tõ en ezért ke res te fel Ká nyát is Ber lin ben, aki nél az em lí tett 1935-ös
fel jegy zés ta nú sá ga sze rint „pa naszt tett” a ma gyar nem ze ti ség po li ti ká ra.
Ká nya ál lí tó lag tel je sen meg döb bent Ammende me rész sé gé tõl. Bár a be -
szél ge tés rõl nem ma radt fent köz vet len fel jegy zés, elég va ló szí nût len nek
tû nik, hogy a fõ tit kár rá ol vas ta vol na a kö vet fe jé re a ma gyar nem ze ti ség -
po li ti ka hi á nyos sá ga it. Az azon ban már sok kal in kább el kép zel he tõ, hogy 
a Khuen-Héderváryhoz, Apor hoz és Patakyhoz el jut ta tott le ve lek ben
fog lal tak hoz ha son ló an, Ká nya elõtt is fel vá zol ta a fe nye ge tõ hely ze tet,
is mer tet te vele az eset le ges kö vet kez mé nye ket, s el há rí tott ma gá tól min -
den ké sõb bi fe le lõs sé get. Az sem el kép zel he tet len, hogy a ma gyar or szá gi 
né me tek is ko la ügy ének kér dé sét is szó ba hoz ta. Ká nya azon ban nem csak 
hogy nem te kin tet te part ner nek Ammendét – amint hogy nem is volt az –,
ha nem mind össze egy ál la mi lag tit ko san do tált po li ti kust lá tott ben ne, s
még a gon do la ta is mé lyen fel há bo rí tot ta an nak, hogy egy ilyen fi ze tett,
te hát fel fo gá sa sze rint en ge del mes ség gel tar to zó sze mély fenn tar tá so kat
mer meg fo gal maz ni a ma gyar kor mány za ti szer vek mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban. Nem meg le põ te hát, hogy Ká nya egy Patakyval foly ta tott
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1933. már ci us 18-i meg be szé lé sen a Kong resszus ár-ér ték ará nyá nak
elég te len vol tá ra hi vat koz va a ma gyar cso port azon na li ki lép te té sé rõl
dön tött.2

A vég re haj tás mód já ról ezek ben a he tek ben több el kép ze lés is szü le -
tett. Pataky meg elé ge dett vol na a tá vol ma ra dás egy sze rû be je len té sé vel.
Kristóffy ez zel szem ben sok kal cél sze rûbb nek tar tot ta vol na, ha a kül döt -
tek csak a Kong resszu son, a saj tó je len lét ében je len tet ték vol na be vég le -
ges tá vol ma ra dá su kat. Egy részt a lé pés pro pa gan da ér té ke mi att, más részt 
pe dig mert at tól félt, hogy az elõ ze tes be je len tés ese tén Ammendének
még len ne ide je a terv be vett an gol nyel vû kö tet ben a ma gyar ki sebb sé -
gek hely ze tét nem meg fe le lõ en tag lal ni.3 A ki lé pés kér dé sé ben azon ban a
vég sõ szó a kül ügy mi nisz tert il let te meg, õ pe dig az zal a ja vas lat tal állt
elõ, hogy a ma gyar részt ve võk a prog ram pont ok össze ál lí tá sá nál tá -
massza nak olyan kö ve te lé se ket, me lye ket Ammendének sem mi kép pen
sem áll mód já ban tel je sí te nie. Ez pe dig a külvilág szemében is felmenti a
magyar csoportot.4

A Vá laszt mány 1933. áp ri lis 1-jei ülé sé re Szüllõ mel lett Jakabffy is el -
uta zott Bécs be – az utób bi Ammende kü lön ké ré sé re.5 Ter mé sze te sen
mind két po li ti kus tisz tá ban volt a ma gyar kor mány el vá rá sa i val. A meg -
be szé lé sen ezért Szüllõ azt az ál lás pon tot kép vi sel te, hogy a nem zet kö zi
po li ti kai vi szo nyok mi att ab ban az év ben ne tart sák meg a szo ká sos kon -
fe ren ci át.6 Jakabffy a je len lé võk több sé gé nek til ta ko zá sát lát va fi no mí tott 
Szüllõ ja vas la tán, s azt in dít vá nyoz ta, hogy há rom hó nap múl va a Vá -
laszt mány is mét ül jön össze, mert ad dig a prog ram pont ok el fo ga dá sa te -
rén nem vár ha tó tel jes egyet ér tés a cso por tok kö zött, ugyan ak kor kö zöl te, 
hogy amennyi ben ad dig ra sem sikerül a tagcsoportok elképzeléseit közös 
nevezõre hozni, õ is csatlakozik Szüllõ elõterjesztéséhez.

A ma gya rok nak nem kel lett mond va csi nált ürü gyek rõl gon dos kod -
ni uk ál lás pont juk alá tá masz tá sá hoz. Nyil ván va ló volt ugyan is, hogy a
nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág zsi dó el le nes lé pé se it, jog fosz tást cél zó
disszi mi lá ci ós tö rek vé se it a Kong resszu son részt ve võ zsi dó cso port nem
hagy ja, nem hagy hat ja szó nél kül. Ugyan ak kor azon ban az is vár ha tó
volt, hogy a né met cso port nem lesz haj lan dó nyil vá no san el ítél ni Né met -
or szá got. Szüllõ ér ve lé sé ben el sõ sor ban erre a rob ba nás sal fe nye ge tõ
fe szült ség re hi vat ko zott, Schiemann és Ammende azon ban az Eu ró pai
Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek ber li ni ülé sén ho zott ha tá ro zat ér -
tel mé ben ra gasz ko dott a kon fe ren cia meg tar tá sá hoz.7 Mi vel a zsi dó cso -
port is az össze jö ve tel meg tar tá sa mel lett fog lalt ál lást, a Vá laszt mány
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tag jai el fo gad ták Jakabffy ja vas la tát, és a kö vet ke zõ meg be szé lést jú ni us
vé gé re–jú li us ele jé re tûz ték ki.

Az er dé lyi po li ti kus ké sõbb bi zal ma san Ammende tu do má sá ra hoz ta,
hogy a ma gyar tar tóz ko dás mö gött va ló já ban az áll, hogy a nem zet kö zi
po ron don je len leg sen ki sem tud ja biz to san, hogy a re ví zió ügye mi ként
ala kul a kö zel jö võ ben. En nek meg fe le lõ en pe dig bu da pes ti „il le té kes he -
lye ken” olyan han gu lat ural ko dik, amely nem ked ve zõ a szer ve zet szá -
má ra. Ugyan ak kor azt is kö zöl te vele, hogy õ sze mély sze rint meg van
gyõ zõd ve a kö zös mun ka szük sé ges sé gé rõl, s hogy Bu da pes ten há rom
hó na pon be lül biz to san szer te fosz la nak majd e „bi zo nyos il lú zi ók”.8

Ammende te hát áp ri lis 1-je után már tisz tá ban volt a ma gyar fi ze té si
ké se de lem és a sze mé lyes meg ke re sé sek al kal má val ka pott ki té rõ vá la -
szok va ló di oká val. 1933. áp ri lis 8-i, Khuen-Hédervárynak cím zett le ve -
lé ben be szá molt a bé csi meg be szé lé sen tör tén tek rõl, s kü lön ki tért a
Szüllõ ál tal kép vi selt ál lás pont ra.9 Ez zel kap cso lat ban arra kér te a mi nisz -
ter ál lan dó he lyet te sét, hogy amennyi ben Bu da pes ten olyan ál lás pont ke -
re ked nék felül, amely szük ség te len nek íté li az ad di gi kö zös mun kát, ab -
ban az eset ben a szep tem ber 1-jé vel kez dõ dõ mun ka év elõtt pár hó nap pal
fel tét le nül ér te sít sék õt er rõl a dön tés rõl. Ez ter mé sze te sen nem je len tet te
azt, hogy a fõ tit kár fel ad ta vol na a ma gyar il le té ke sek meg gyõ zé sé nek re -
mé nyét. Ez után is ugyan olyan gyak ran írt a kül ügy mi nisz té ri um ba, mint
ed dig, sõt rö vid idõn be lül leg alább két szer vo nat ra is ült, hogy az
ügyeket személyesen be szél je meg a magyar fõvárosban.10

Köz ben a bé csi meg be szé lés rõl ha za té rõ Jakabffy sze mé lye sen tá jé -
koz tat ta Patakyt a fej le mé nyek rõl, aki azon nal in for mál ta Ká nyát az új
hely zet rõl. Egyet ér tet tek ab ban, hogy a Kong resszus a né met or szá gi ese -
mé nyek ál tal ge ne rált fe szült ség mi att fel te he tõ en ma gá tól is szét esik
majd, ezért úgy dön töt tek, hogy be vár ják a né me tek re ak ci ó ját.11 A ma -
gyar cso por tot te hát egy elõ re nem lép tet ték ki, s a háromnegyed évi
tagdíjhátralékot is kiutaltatták Ammendének.

A fõ tit kár azon ban to vább ra sem le he tet biz tos ab ban, hogy a ma gya -
rok szep tem ber ben meg je len nek Bern ben. Az el ma radt hoz zá já ru lást
ugyan ki fi zet ték neki, s ez min den kép pen jó jel nek szá mí tott, Szüllõtõl
jú ni us kö ze pén még is olyan tar tal mú le ve let ka pott, amely a leg rosszabb
for ga tó könyv meg va ló su lá sát ve tí tet te elõ re. A ma gyar vá laszt má nyi tag
ugyan is a kö vet ke zõ táv ira tot küld te el bé csi iro dá já ba: „Mi vel a hely zet
lé nye gé ben nem vál to zott, tisz te let tel köz löm, hogy nem fo gunk meg je -
len ni az ülé sen.”12 Ez az ér te sí tés ugyan a jú li us 2–3-i vá laszt má nyi ülés re 

227



vo nat ko zott, de a la ko ni kus stí lus ban meg fo gal ma zott üze net bõl egy ér -
tel mû en ki érez he tõ volt, hogy va ló já ban már a Kong resszu son való rész -
vé tel fo rog koc kán. Ammende ezért ah hoz az esz köz höz nyúlt, amit ad dig 
csu pán egy szer, a Szeberényi-ügyben ve tett be: ugyan azon a na pon négy
le ve let adott pos tá ra, hogy meg gyõz ze a ma gyar il le té ke se ket. Egyet
Khuen-Hédervárynak, egyet Kristóffynak, egyet pe dig Jakabffynak cím zett,
s ez utób bit el küld te Patakynak is.13 Ér ve lé sé ben Jakabffynál és Patakynál a
Kong resszus Nép szö vet ség nél el ért – egyéb ként sem mi vel sem alá tá maszt -
ha tó – ered mé nye i re he lyez te a hang súlyt, Khuen-Hédervárynál pe dig
arra, hogy a ma gyar cso port tá vol ma ra dá sa ese tén a ro má ni ai és a ju go -
szlá vi ai ma gya rok szán dé ka i val kap cso lat ban könnyen „ha mis el kép ze lé -
sek” kel het né nek szárny ra, ami pe dig ko mo lyan ve szé lyez tet het né hely -
ze tü ket.

A kül ügy mi nisz té ri um és a mi nisz ter el nök ség köz ti egyez te tés rõl vi -
szony lag ke ve set tu dunk, a kor mány szer vek ki sebb sé gi ve ze tõk kel foly -
ta tott meg be szé lé se i rõl, il let ve ezek ko or di ná ci ó já ról pe dig sem mit.14 Az
vi szont tény, hogy Szüllõ jú li us 2-án nem je lent meg a bé csi vá laszt má nyi 
ülé sen. Ammende le ve le i bõl min den eset re úgy tû nik, hogy Szüllõ és
Jakabffy el kép ze lé sei kö zött nem volt tel jes az össz hang. A fõ tit kár két -
szer is ta lál ko zott az er dé lyi po li ti kus sal, aki, úgy tûnt, min dent meg tesz a 
ma gyar cso port tag sá gá nak fenn tar tá sá ért. Au gusz tus 9-én be szélt vele
má sod szor, s ek kor Jakabffy egy hosszú esz me cse re után a ma gyar cso -
port rész vé tel ének elõ fel té te le ként azt kér te a szer ve zet ve ze tõ sé gé tõl – s
így köz ve tett úton Wilfantól –, hogy a ju go szlá vi ai ma gyar kül döt tek idõ -
ben kap ják meg út le ve le i ket a ber ni kon fe ren ci á ra.15 Ammende sze rint az
er dé lyi po li ti kus úgy ér té kel te a hely ze tet, hogy a rész vé tel el len zõi De ák -
ék ki uta zá sá nak is mé telt el le he tet le ní té se ese tén azon nal le von nák a
szük sé ges kon zek ven ci á kat.16 A mo za i kok ból úgy tû nik, hogy a hó nap
ele jé re las san a rész vé tel mel let ti ér vek ke rül tek túl súly ba, s nem két sé ges,
hogy ez el sõ sor ban Patakynak volt kö szön he tõ.17

A ber ni kong resszu son a ma gyar kép vi se lõk vé gül is hi ány ta la nul
meg je len tek. A né met és a zsi dó cso port kö zöt ti el len tét mi att ugyan pat -
ta ná sig fe szült volt a han gu lat, s a zsi dó kül döt tek tün te tõ leg tá vol is ma -
rad tak az ülé sek tõl, a Kong resszus még sem rob bant szét. Ez zel is mét
ak tu á lis sá vált a men ni vagy ma rad ni di lem má ja. Úgy tû nik, a kül ügy mi -
nisz ter volt az, aki ké sõbb is fo lya ma to san a ma gyar cso port ki lép te té se
mel lett tört lán dzsát, míg Pataky igye ke zett a kül ügyi tár ca ve ze tõ jét a
tag ság fenn tar tá sá nak szük sé ges sé gé rõl meg gyõz ni – min den al ka lom -
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mal si ke re sen. Az ál lam tit kár po zi tív hoz zá ál lá sa biz to san nem an nak
volt kö szön he tõ, hogy a szer ve zet tény le ges te vé keny sé gét kü lö nö seb ben 
ér té kes nek tar tot ta vol na. Eb ben fel te he tõ en az õ vé le mé nye sem kü lön -
bö zött Ká nyá é tól. Úgy tû nik azon ban, hogy ak cep tál ta a kon fe ren ci án
részt vevõ ki sebb sé gi po li ti ku sok vé le mé nyét. Szüllõ ugyan is köz vet le -
nül az 1933-as bot rány után a kö vet ke zõ kép pen össze gez te szem pont ja it
a Kong resszu son való rész vé tel kér dé sé rõl: „Lel ki is me re te sen vizs gál va
a dol got, hogy va jon részt ve gyünk-e raj ta vagy se, nem tu dok mást je len -
te ni, mint hogy ha nem ve szünk részt, el jön nek oda az ál ma gyar ok Ju go -
szlá vi á ból, Ro má ni á ból és Cseh szlo vá ki á ból, s olyan ha tá ro za to kat hoz -
nak, ame lyek ne künk ár ta nak; míg ha részt ve szünk raj ta, ak kor bár nem
sze re tik, hogy ott va gyunk, de fél nek tõ lünk és nem tud nak olyan re zo lú -
ci ó kat hoz ni, ame lyek ár ta ná nak akár a re ví zi ó nak, akár a nem ze ti gon do -
lat nak.”18 Más érv is szólt azon ban a rész vé tel mel lett. A há rom ma gyar
ki sebb ség ve ze tõ po li ti ku sai így éven te leg alább egy szer ta lál koz hat tak
egy más sal.19

Ezek kel az ar gu men tu mok kal ter mé sze te sen a kül ügy mi nisz té ri um is
tisz tá ban volt, de 1934 ele jén Ká nya még nem iga zán tö rõ dött ve lük.20

Már ci us 27-én ugyan is uta sí tot ta a ber li ni ma gyar kö ve tet, hogy kér dez -
zen rá a kül ügy mi nisz té ri um ban, va jon a ma gyar cso port ki lé pé se ese tén
to vább ra is tá mo gat nák-e a szer ve ze tet.21 Masirevich nem ka pott egye nes
vá laszt. Mind össze ar ról tá jé koz tat ták, hogy né met rész rõl azért tart ják
fon tos nak a szer ve ze tet, mert az a ki sebb sé gi prob le ma ti kát – egé szen ál -
ta lá nos szin ten – na pi ren den tart ja, s mert ez zel egy szer smind elõ ké szí ti a
ta lajt a ki sebb sé gi jo gok nak a gya kor lat ba való át ül te té sé re.22 Annyi min -
den kép pen ki de rült, hogy az Auswärtiges Amt egy ál ta lán nem ter ve zi a
szer ve zet meg szün te té sét. Ká nya így vé gül 1934-ben és 1935-ben is haj -
lan dó volt fi nan szí roz ni a ma gyar cso port tag sá gát. Idõ rõl idõ re ugyan
meg ma ka csol ta ma gát, és meg ta ga dott min den ki fi ze tést, de vé gül min -
dig en ge dett Pataky ké ré sé nek. Fel te he tõ en az is hoz zá já rult Ká nya meg -
pu hít ha tó sá gá hoz, hogy a kül ügy mi nisz té ri um által fizetett évenkénti
hozzájárulás összegének felét átvállalta a miniszterelnökség.23

A ma gyar kép vi se lõk ki uta zá sa kö rü li újra és újra ki úju ló mi zé ria
1936-ban né mi képp csil la pult. A Vá laszt mány ugyan is ek kor el ha tá roz ta, 
hogy a kö vet ke zõ év ben Lon don ban tart ják a kon fe ren ci át. Ezt a kez de -
mé nye zést a kül ügy mi nisz té ri um is tá mo ga tan dó öt let nek tar tot ta. Mind -
ez azon ban nem je len tet te azt, hogy a ki lé pés kér dé se vég leg le ke rült vol -
na a na pi rend rõl, hi szen a lon do ni kon fe ren cia elõtt né hány hó nap pal a
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ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té nek kér dé sé ben ki rob bant vita majd -
nem pon tot tett a tör té net végére.24

A Kong resszus ban ak tív sze re pet ját szó ma gyar po li ti ku sok nak a ki lé -
pés vagy ma ra dás kér dé sé ben meg fo gal ma zott ál lás fog la lá sai sem mu tat -
tak ál lan dó sá got a vizs gált idõ szak ban. A ju go szlá vi ai cso port po zi tív
hoz zá ál lá sá ról mind össze Ammende le ve le i bõl ér te sül he tünk, de mi vel
az eset le ges ki lé pés fel te he tõ en õket érin tet te vol na a leg hát rá nyo sab ban,
nem va ló szí nû, hogy bár mi kor is a Kong resszus fel szá mo lá sa mel lett ér -
vel tek vol na.25 A két meg ha tá ro zó ma gyar po li ti kus, Szüllõ és Jakabffy
hoz zá ál lá sa azon ban idõ vel vál to zott, még hoz zá el len té tes irány ban. Szüllõ 
1933-ban még szí ve sen lát ta vol na a Kong resszus meg szû né sét, ké sõbb
azon ban je len té se i ben már az zal ér velt, hogy a ma gyar cso port csak ab -
ban az eset ben je lent he ti be vég le ges tá vol ma ra dá sát, amennyi ben ez zel
maga a szer ve zet is meg szû nik. Ez zel lé nye gé ben a benn ma ra dás mel lett
tet te le a vok sát. Jakabffy ez zel szem ben 1933-ban még az együtt mû kö -
dés fenn tar tá sá ért lob bi zott. 1937-ben azon ban az utód ál lam ok ban élõ
né met és ma gyar ki sebb sé gek köz ti át hi dal ha tat lan el len té tek re, a Kong -
resszus né met tag ja in el ural ko dó nem ze ti szo ci a lis ta szel lem re, va la mint a 
ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té nek kér dé sé ben né met rész rõl ta nú sí -
tott hajt ha tat lan ság ra hi vat koz va ki lé pett a szer ve zet bõl, s át ad ta he lyét
Jó si ka Já nos nak.26

7.1.2 A ma ra dás ára: ma gyar kö ve te lé sek a szer ve zet meg re for má lá sá ra (1934)

A ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok 1934-es ha tá ro zott fel lé pé se nem volt
elõz mény nél kü li, s kö ve te lé se ik irá nya is erõs ha son ló sá got mu ta tott az
1929-es, Ammendéhez in té zett ul ti má tum ban fog lal tak hoz. Mind ket tõ
hát te ré ben az állt, hogy rá kí ván ták szo rí ta ni a fõ tit kárt, az el nö köt és ál ta -
luk a Vá laszt mányt, il let ve azon ke resz tül pe dig a Kong resszu si tag sá got,
hogy a ki sebb sé gi sé rel mek el mé le ti szin tû bon col ga tá sa he lyett a szer ve -
zet vég re va ló di közvéleményorientált fel vi lá go sí tó mun kát vé gez zen, s a 
prob lé má kat ne vén ne vez ve or szág vi lág elõtt fog lal jon ál lást a konk rét
jog sér té sek kel szem ben. A két fel lé pés mód já ban is volt némi ha son ló -
ság. A há rom ve ze tõ po li ti kus – Szüllõ, Jakabffy, Deák – ugyan is a kö ve -
te lé sek nyo ma té ko sí tá sá ból mind két eset ben ki vet te ré szét. Ez a tény pe -
dig is mét az egy sé get, az el ha tá ro zás ko moly sá gát köz ve tí tet te Ammende
és Wilfan felé.
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Két lé nye ges ponton azon ban kü lön bö zött egy más tól a hú szas évek
vé gén és a har min cas évek kö ze pén zaj lott ma gyar erõ de monst rá ció.
1929-ben a ki lé pés sel való fe nye ge tés va ló já ban blöff volt csu pán,
1934-ben azon ban már re á lis ve szély. Sen ki sem le he tett ugyan is tel je sen 
biz tos ab ban, hogy a ma gyar kül ügy mi nisz ter mi kor hoz meg má sít ha tat -
lan dön tést a tá vol ma ra dás ról. A má sik kü lönb ség a benn ma ra dás felté-
te le i ben volt: míg 1929-ben Szüllõék meg elé ged tek az zal, hogy ga ran ci át 
kap tak egy ki sebb sé gi hely zet je len té se ket tar tal ma zó könyv meg je len te -
té sé re, 1934-ben en nél jó val to vább men tek. Olyan kö ve te lést, il let ve kö -
ve te lé se ket fo gal maz tak meg, ame lyek ma ra dék ta lan tel je sü lé sük ese tén
gyö ke re sen át ala kí tot ták vol na a szer ve zet mû kö dé sét.

Ammende már ci us 28-án még ar ról tá jé koz tat ta Wilfant, hogy a ma -
gya rok „fe let tébb ér tel me sen vi sel ked nek”, és „még Szüllõ is” azt az ál -
lás pon tot kép vi se li, hogy szük ség van az együtt mû kö dés fenn tar tá sá ra.27

A cseh szlo vá ki ai po li ti kus vé le mé nyét a fõ tit kár a va ló ság nak meg fe le lõ -
en adta to vább, ám a hely zet még sem volt ennyi re ró zsás.28 Ká nya ugyan -
is egy hó nap pal ko ráb ban már arra uta sí tot ta be osz tot ta it, hogy mi nél
elõbb szá mol ja nak fel min den kap cso la tot a szer ve zet tel. Nem tud ni,
hogy Ammende tisz tá ban volt-e ez zel, azt azon ban fel tét le nül kons ta tál -
nia kel lett, hogy a szo ká sos ma gyar ne gyed éves anya gi hoz zá já ru lás is -
mét csak nem ér ke zett meg ha tár idõ re.29 Az is igaz ugyan ak kor, hogy ez
nem fel tét le nül kel lett, hogy fel kelt se a gya nú ját, hi szen a ki fi ze té sek ha -
tár ide jé nek tiszteletben tartása terén tapasztalható lazaság erre az idõre
már egyáltalán nem számított rendkívüli eseménynek.

A ma gyar ki sebb sé gek ul ti má tu mát 1934. jú ni us 8-án a fõ tit kár tá vol -
lét ében Jakabffy jut tat ta el az il le té kes el nök höz.30 A to váb bi együtt mû -
kö dés elõ fel té te le ként fel so rolt kö ve te lé sek meg fo gal ma zá sá nak kö rül -
mé nye i bõl mind össze annyi re konst ru ál ha tó, hogy az er dé lyi po li ti kus a
hó nap ele jén Bu da pes ten ta lál ko zott De ák kal, aki vel „át be szél ték” a Kong -
resszus sal kap cso la tos ma gyar ál lás pon tot. Nyil ván va ló azon ban, hogy a
két po li ti kus nem egye dül ju tott a Bécs be kül dött kö vet kez te té sek re, ha -
nem elõ zõ leg egyez te tett Patakyval.

Jakabffy meg le he tõ sen ha tá ro zott hang vé te lû le ve lé ben há rom kü lön -
bö zõ sú lyú, és kü lön bö zõ célt szol gá ló ké rést sze ge zett az el nök nek.
A leg ke vés bé prob le ma ti kus az az el vá rás volt, amely a konnacionális ki -
sebb sé gek ér de ké ben kö tött, az or szág te rü le tén élõ más nem ze ti sé gû ki -
sebb sé gi cso por to kat azon ban fi gyel men kí vül ha gyó ál lam kö zi szer zõ -
dé sek meg vi ta tá sát kö ve tel te. A téma annyi ban min den kép pen ké nyes
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volt, hogy azt az er dé lyi po li ti kus ki mon dot tan az egy más ki sebb sé ge i nek 
ok ta tás ügy ét sza bá lyo zó ju go szláv–ro mán egyez mény ro má ni ai sze ná tu -
si sza va zá sá ra hi vat koz va ter jesz tet te elõ, ami pe dig el vi leg sért het te vol -
na az el nök ér zé keny sé gét.31 Ez a pont azon ban sem mi fé le fenn tar tás sal
nem ta lál ko zott sem Wilfan, sem a jú ni us 29-én össze ült Vá laszt mány ré -
szé rõl. Oly annyi ra nem, hogy rög tön fel is kér ték Jakabffyt egy re fe rá tum 
meg tar tá sá ra és egy ha tá ro zat ter ve zet meg fo gal ma zá sá ra.32

A ma gyar cso port má sik két fel té te le azon ban már ko moly fej tö rést
oko zott a szer ve zet ve ze tõ i nek. Az egyik ké rés lé nye ge az volt, hogy a
bé csi iro dát ala kít sák át egy olyan fo lya ma to san mû kö dõ hi va tal lá, amely 
ki vizs gál ja a ki sebb sé gek konk rét sé rel me it, s ha azo kat jo gos nak ta lál ja,
pe tí ci ó kat nyújt be a Nép szö vet ség Tit kár sá gá nak. A má sik ké rés pe dig
arra irá nyult, hogy amennyi ben meg tör té nik a bé csi köz pont át ala kí tá sa,
egy ma gyar bi zal mi sze mélyt is ve gye nek fel mun ka társ nak. Bár a két fel -
té telt össze kap csol ták, s az ér ve lés ben a má so dik szük ség sze rû ség ét az
el sõ bõl ve zet ték le, a ké ré sek nyil ván va ló an más és más célt kö vet tek.
A Tit kár ság fel adat kör ének át ala kí tá sa olyan kö ve te lés volt, amely alap -
ja i ban vál toz tat ta vol na meg az ak kor ra már tíz éves szervezet mûködését.
A másik követelés célja egyszerûen az volt, hogy a magyar kisebbségek
szervezeten belüli súlyát növelje.

A ma gyar mun ka társ ra Jakabffynak ter mé sze te sen már meg volt a
je lölt je a Pataky bi zal mát is él ve zõ Prokopy Imre sze mé lyé ben.33

Wilfan Lugosra kül dött vá lasz le ve lé ben lé nye gé ben ugyan azt az ál lás -
pon tot fo gal maz ta meg, amit ké sõbb a Vá laszt mány hi va ta lo san is ki -
ala kí tott a kér dés sel kap cso lat ban.34 Az öt le tet el vi leg ugyan meg va ló -
sít ha tó nak mond ta, de csak há rom elõ fel té tel tel je sü lé se ese tén. Azt
kér te a ma gya rok tól, hogy je löl je nek meg egy ál ta luk al kal mas nak tar -
tott sze mélyt, vál lal ják ma guk ra az így elõ ál ló több let költ sé ge ket, s az
egész tranz ak ció ki in du ló pont já ul azt szab ta, hogy a ma gyar se géd erõ
al kal ma zá sa sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött ne je lent hes sen a töb bi
nem ze ti ség szá má ra hi vat ko zá si ala pot ha son ló kö ve te lé sek meg fo -
gal ma zá sá ra.

A bé csi iro dá nak vé gül nem lett ma gyar mun ka tár sa. Több ok ból sem.
Egy részt erõ sen két sé ges volt, hogy a mi nisz ter el nök ség vagy a kül ügy -
mi nisz té ri um va ló ban haj lan dó lett vol na-e bár mi fé le je len té keny több -
let ki adás vál la lá sá ra. Úgy biz to san nem, hogy Jakabffy ja vas la tát a Tit -
kár ság át ala kí tá sá ra a Vá laszt mány lé nye gé ben meg tor pe dóz ta. En nek
el le né re a ma gyar mun ka társ be ál lí tá sá nak le he tõ sé ge nem ke rült le vég -
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leg a na pi rend rõl, az 1937-es lon do ni kon fe ren cia után Szüllõ még egy -
szer vissza tért a kér dés re.35

Az 1934-es ma gyar ul ti má tum leg lé nye ge sebb ele me ter mé sze te sen a
Kong resszus ed di gi te vé keny sé gé nek meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló el vá rás 
volt. Wilfan azon ban ez zel a ja vas lat tal szem ben már ko moly ag gá lyo kat
fo gal ma zott meg.36 Fel hív ta Jakabffy fi gyel mét arra, hogy a szer ve zet ál -
lás fog la lá sai na gyon könnyen fe szült sé get ge ne rál hat ná nak az egyes
nem ze ti sé gek kö zött. Emel lett azt is meg fon to lan dó nak tar tot ta, hogy a
pe tí ci ós te vé keny ség kö zép pont ba ál lí tá sá val a nem vé dett ki sebb sé gek -
nek nem len ne töb bé ér de kük a szer ve ze ti tag ság, mi vel az õ ne vük ben
sen ki sem jut tat hat el pa naszt Genf be. Min dent egy be vet ve azt ja va sol ta,
hogy mi e lõtt az ügy ben lé pé sek tör tén né nek, vizs gál ják meg, hogy az
1932-ben ala pí tott, el vi leg Estelrich, Graebe és Ba logh ál tal fel ügyelt ál -
lan dó bi zott ság mû kö dé sé bõl mi lyen ta nul sá gok vonhatók le.

Az el nök re ak ci ó já ból egy ér tel mû en ki ol vas ha tó volt, hogy nem ért
egyet a szer ve zet te vé keny sé gé nek ilyen irá nyú át ala kí tá sá val. Kü lön fi -
gyel met ér de mel azon ban le ve lé nek az a passzu sa, amely a ma gyar po li -
ti kus fi gyel mét rá irá nyí tot ta az 1932-ben élet re hí vott bi zott ság ra. Ez zel 
ugyan is lé nye gé ben ki je löl te azt az utat, amely men tén a kez de ti ra di ká lis
ma gyar ja vas la tot vé gül si ke rült meg sze lí dí te ni, s a sú lyos konf lik tu sok -
kal fe nye ge tõ kér dés mé reg fo gát kihúzni.

A ja vas lat sor sát te kint ve meg ha tá ro zó je len tõ sé gû volt az 1934. jú ni -
us 29-i vá laszt má nyi ülés, ahol Szüllõ kép vi sel te a ma gyar cso por tot.37

A meg be szé lés alatt több ször is szót ka pott, és el lent mon dást nem tûrõ
meg jegy zé sei vé gül még az egyéb ként vissza fo gott Wilfant is ki bil len -
tet ték lel ki egyen sú lyá ból.38 A kér dés meg vi ta tá sa so rán Schiemann,
Hasselblatt, Roth, Wilfan és Besednjak kér tek szót, s meg jegy zé se ik bõl
gyor san nyil ván va ló vá vált, hogy Jakabffy ja vas la tát ere de ti for má já ban
alig ha fog ják tá mo gat ni.

A hoz zá szó lók lé nye gé ben egyet ér tet tek ab ban, hogy a bé csi hi va tal
nem al kal mas arra, hogy pe tí ci ó kat ál lít son össze vagy akár vé le mé nyez -
zen, majd azo kat el jut tas sa a Nép szö vet ség hez. El te kint ve az egyéb ne -
héz sé gek tõl, már a ren del ke zés re álló inf rast ruk tu rá lis hát tér elég te len
vol ta sem tet te ezt le he tõ vé. Hasselblatt mind össze azt tar tot ta el kép zel -
he tõ nek, hogy a bé csi köz pont olyan jog sér té sek ese tén ter jeszt het ne be
pe tí ci ót a Nép szö vet ség Tit kár sá gá ra, me lyek nél egy ál lam a tör vény ho -
zás szint jén vét a ki sebb ség vé de lem nem zet kö zi nor mái el len. Egyéb jog -
sér té sek ki vizs gá lá sá ra a szer ve zet le he tõ sé ge it elég te len nek tar tot ta.39
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Roth sze rint pe dig a Kong resszus ma xi mum úgy tá mo gat hat ná a pe tí ci ó -
kat, hogy egy át te kin tõ vizs gá lat után nyil vá no san ki je len te né: a pa na szo -
kat meg ala po zott nak tartja.

Wilfan és Besednjak el sõ sor ban a ki sebb sé gi szer zõ dé sek ál tal nem
vé dett kong resszu si ta gok ér de ké ben emelt szót. Az el nök fel hív ta Szüllõ
fi gyel mét arra, hogy mi lyen ne héz hely zet be ke rül né nek sa ját cso port juk
elõtt, ha más ki sebb sé gek pa na sza it alá írá suk kal tá mo gat nák, s en nek a
gesz tus nak – a do log ter mé sze té nél fog va – vi szon zat lan nak kel le ne ma -
rad nia. Há rom hét múl va le vél ben tá jé koz tat ta Jakabffyt a Vá laszt mány
ülé sé rõl, és fel kér te, hogy a dol goz zon ki rész le tek be menõ ja vas la tot ar -
ról, mi ként le het ne a szer ve zet el mé le ti kér dé se ket bon col ga tó mun ká ját a 
gya kor la ti kér dé sek felé kö ze lí te ni.40 Egyút tal azt is tu do má sá ra hoz ta,
mi vel az ügy a szer zõ dé sek ál tal vé dett és nem vé dett cso por to kat nem
egy for mán érin te né, a két tá bor köz ti együtt mû kö dés to váb bi fenn tar tá sa
ér de ké ben bármiféle érdemi döntés csak akkor hozható, amennyiben
minden egyes csoport megjelenik a szavazásnál, és beleegyezését adja a
reformhoz.

Jakabffy s mö göt te Pataky min den bi zonnyal tisz tá ban volt az zal,
hogy a ja vas lat tal szem ben fel ho zott ér vek he lyén va ló ak vol tak, s a kez -
de mé nye zés vál to zat lan for má ban való el fo ga dá sa egyet je len tett vol na a
szer ve zet gyors szét hul lá sá val. Annyit azon ban min den kép pen si ke rült
el ér ni ük, hogy a Vá laszt mány haj lan dó nak mu tat ko zott arra, hogy az el -
mé le ti mun ka mel lett a konk rét sé rel mek kel is fog lal koz zék, s nem zár kó -
zott el ele ve a köz vé le mény rész le te sebb tá jé koz ta tá sá tól sem. Fel te he tõ -
en en nek tud ha tó be, hogy Jakabffy nem erõl tet te töb bé az iro da pe tí ci ós
te vé keny sé gé nek kö ve te lé sét. Ere de ti ja vas la tát a szep tem ber ele ji kon fe -
ren ci á ra két pon ton is mó do sí tot ta.41 Már nem ra gasz ko dott a bé csi köz -
pont te vé keny sé gé nek át struk tu rá lá sá hoz, ehe lyett egy, a Kong resszus
tag ja i ból és te kin té lyes nem zet kö zi szak ér tõk bõl álló bi zott ság lét re ho zá -
sát kez de mé nyez te. Ami pe dig a pe tí ci ós te vé keny sé get il le ti, bár en nek
el mé le ti le he tõ sé gét to vább ra sem zár ta ki, már nem te kin tet te egye dül
ered mény re ve ze tõ út nak. Al ter na tív meg ol dás ként el fo gad ha tó nak tar -
tot ta azt is, hogy a bi zott ság a jog sér tés té nyé nek meg ál la pí tá sa után vizs -
gá la tá nak ered mé nyé rõl tá jé koz tas sa a Nép szö vet sé get és a nemzetközi
sajtót.42 A Kongresszus a kezdeményezést elfogadta, és az elõterjesztõt
megbízta egy részletes tervezet elkészítésével.

A Jakabffy jú ni us 8-i kö ve te lé sét el len zõk meg nyu god hat tak, mi vel
ez zel lé nye gé ben el há rult a fe nye ge tõ ve szély. Az új el kép ze lés min den ki 
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szá má ra el fo gad ha tó volt, mi vel ma gát a szer ve ze tet nem le he tet le ní tet te
el, s egyéb ként is, a Kong resszus nak volt már egy né mi képp ha son ló bi -
zott sá ga – igaz, az nem vál tot ta be a hoz zá fû zött re mé nye ket. A ma gyar
cso port pe dig bi za kod ha tott ab ban, hogy az új szerv fel ka var ja majd a ki -
ala kult ál ló vi zet. Jakabffy az OMP el nök sé gé nek ké szí tett, a Kong -
resszus után ké szült be szá mo ló já ban már nem is tett em lí tést ere de ti kö -
ve te lé se i rõl, s az au gusz tus ele ji bé csi lá to ga tá sa al kal má val át nyúj tott
ul ti má tu mát il le tõ en már csak a bi zott ság fel ál lí tá sá nak szükségességérõl
beszélt.43

A Kong resszus be re kesz té se után a szak bi zott ság gal kap cso la tos ja vas -
lat ki dol go zá sa a fõ tit kár és Jakabffy ke zé be ke rült. Ok tó ber 12-én ta lál -
koz tak is Bu da pes ten, s meg vi tat ták Ammende elõ re el ké szí tett ter ve ze tét.
Jakabffy ezek után „il le té kes té nye zõk” be vo ná sá val meg szer kesz tet te az
ál ta la el fo gad ha tó nak te kin tett szö ve get.44 Leg kö ze lebb az 1935. feb ru ár
17-i vá laszt má nyi ülé sen ta lál koz tak. A két na pig tar tó meg be szé lé sen
vég le ge sen meg szö ve gez ték „Az egyes nem zet cso por tok ügye i nek szak -
bi zott sá ga” címû ja vas la tot.45 Ab ban is meg ál la pod tak, hogy a szak bi zott -
ság el já rá si rend jét az ala ku ló ülé sen dol goz zák ki, va la mint hogy az új
szerv elõ ször az olasz or szá gi szlo vé nek ál ta lá nos hely ze té vel, a ro má ni ai
ma gyar ki sebb ség egyik sé rel mé vel és a hely ség ne vek sza bad hasz ná la tá -
nak ál la mi kor lá to zá sá val fog lal ko zik majd.46

A szak bi zott ság ala ku ló ülé sét má jus 4-ére tûz ték ki. A kér dé ses na pon 
va la mennyi, még rend sze re sen meg je le nõ na gyobb cso port el küld te kép -
vi se lõ it Bécs be.47 Jakabffyt a meg be szé lé sen Prokopy he lyet te sí tet te, aki
az elõ ze tes tár gya lá sok ered mé nye it maga is ki tû nõ en is mer te. Elõ zõ év
ok tó be ré ben ugyan is õ is je len volt azon a bu da pes ti meg be szé lé sen,
ame lyen a fõ tit kár és az er dé lyi po li ti kus ala po san át be szél te a kér dés
min den as pek tu sát.48 A je len lé võk is mé tel ten meg ál la pod tak ab ban,
hogy a szak bi zott ság leg elõ ször a ro má ni ai ma gya rok és az olasz or szá gi 
szlo vé nek hely ze té vel fog lal ko zik majd, s emel lett még a szep tem be ri
kon fe ren cia elõtt át ta nul má nyoz za a hely ség ne vek sza bad hasz ná la tá -
nak kor lá to zá sá val kap cso la tos ta pasz ta la to kat. Prokopy egy Jakabffy
ál tal össze ál lí tott át fo gó anya got rög tön át is nyúj tott Wilfannak a ro má -
ni ai ma gyar ki sebb ség nyelv hasz ná la tá nak kér dé sé rõl.49 Ké sõbb más cso -
por tok ré szé rõl is ér kez tek a Tit kár ság ra anya gok eb ben a tárgy kör ben.
A vizs gá lat egyik ered mé nye ként át fo gó cik ket je len tet tek meg a Nation
und Staat 1935. szep tem be ri szá má ban.50 A szep tem be ri kon fe ren ci án
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pe dig Jakabffy és Wilfan (va la mint a né met ki sebb sé gek ré szé rõl Emil
Neugeboren) elõ adást tar tott a kér dés össze füg gé se i rõl.51

Bár Ammende a hely ség ne vek kér dé sé rõl tar tott elõ adá sok be ve ze tõ -
jé ben ar ról szá molt be, hogy a ro má ni ai ma gyar és az olasz or szá gi szlo -
vén ki sebb ség ügyé vel kap cso lat ban az érin tet tek már el jut tat ták anya ga i -
kat Bécs be, s a szak bi zott ság már fog lal ko zott is elõ ter jesz té se ik kel, ez a
ki je len tés a leg óva to sabb meg fo gal ma zás ban is erõs túl zás nak te kint he tõ. 
Fur csa mó don ugyan is en nek nincs nyo ma sem Wilfan ha gya té ká ban,
sem a ma gyar ak ták ban, de még Jakabffy vissza em lé ke zé se i ben sem. Rá -
adá sul Ammende utol só Jakabffynak kül dött le ve le egye ne sen meg kér -
dõ je le zi a ki je len tés hi te lét. Eb ben ugyan is a be teg sé ge mi att vi lág kö rü li
útra in du ló fõ tit kár egye bek kö zött a kö vet ke zõ ket írta: „Az a be nyo má -
som, hogy a szlo vé nek vég re el ha tá roz ták ma gu kat, hogy ügyü ket a szak -
bi zott ság elé ter jesz tik: eset leg a dél-ti ro li a két is. Ön mit fog ten ni?”52

Esze rint az ügy ben ad dig egy ál ta lán nem tör tént lé nye gi elõ re lé pés. Ké -
sõbb sincs nyo ma an nak, hogy a szak bi zott ság ér de mi mun kát vég zett
vol na. Az azon ban biz tos, hogy a két konk rét ügyet so ha sem vi tat ta meg a 
Kong resszus. Igaz, hogy Jakabffy 1936-ban a „Nem ze ti sé gek és a Nép -
szö vet ség re form ja” té ma kör ben tar tott elõ adá sá ban ke mény kri ti ká val
il let te a ro mán ál la mot ki sebb ség el le nes po li ti ká ja mi att, ez azon ban nem
a bi zott ság ban meg vi ta tás ra ja va solt kér dés meg tár gya lá sa volt. A szak -
bi zott ság vé gül nem sok kal meg ala kí tá sa után ugyan olyan gyor san el is
halt, mint az 1932-es, Genf be ter ve zett ál lan dó bi zott ság.

A kez de mé nye zés zá tony ra fu tá sá nak több oka is volt. Egy részt a ma -
gya ro kon kí vül va ló já ban egyik vá laszt má nyi tag sem mu ta tott kü lö nö -
sebb lel ke se dést az öt le tért. Más részt ob jek tív ne héz sé gek is adód tak: egy 
ilyen szerv ha té kony mû kö dé sét ugyan is az in for má ció áram lás ak ko ri
fel tét elei mel lett ele ve szin te le he tet len né tet te, hogy tag jai több száz ki lo -
mé ter re lak tak egy más tól. Vé gül: a Kong resszust ad dig össze tar tó, hi he -
tet le nül ak tív fõ tit kár 1936 áp ri li sá ban vá rat la nul el hunyt, így egy ide ig
még az is kér dé ses nek tûnt, hogy a szer ve zet egy ál ta lán túl éli-e ezt a
vesz te sé get. Ilyen kö rül mé nyek kö zött nem cso da, ha a bi zott ság kér dé se
töb bé nem ka vart vi tát. Rövidesen a Választmány figyelme is Anglia felé
fordult, s ez a fejlemény a magyar érdekeknek is megfelelt.
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7.1.3 A „lon do ni ak ció” (1937)

Ammende 1929–30-ban több he tet is el töl tött Ang li á ban, rész ben hi va ta -
los mi nõ ség ben, rész ben ro kon lá to ga tá si cél lal.53 A for rá sok ta nú sá ga
sze rint kora ta vasszal és jú ni us ban is meg for dult Nagy-Bri tan ni á ban. Fõ
tö rek vé se min den bi zonnyal a kap cso lat épí tés re irá nyult, hisz’ uta zá sai
so rán fel ke res te a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja an gol szer ve ze té nek ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ it, és új ság írói kap cso la ta it ki hasz nál va több szer kesz tõ ség ben
is meg for dult. Elsõ uta zá sa al kal má val meg is mer ke dett Seton-Watsonnal
is, aki rend kí vül jó be nyo mást tett rá, s aki nek fi gyel mét ál lí tó lag igye ke -
zett rá irá nyí ta ni a cseh szlo vá ki ai, ju go szlá vi ai és ro má ni ai jog sér té sek -
re.54 Jú ni u si útja al kal má ból pe dig elõ adást tar tott a Royal Institut for
International Affairs meg hí vá sá ra az eu ró pai ki sebb sé gi prob lé mák ról.
A kö zön ség so ra i ban je len volt Sir Dickinson mel lett Seton-Watson és
Wickham Steed is.55 A fõ tit kár ered mé nyes nek ítél te út ját, s az irán ta
meg nyil vá nu ló ér dek lõ dést an nak tu laj do ní tot ta, hogy – leg alább is meg -
íté lé se sze rint – a szi get or szág ban nõtt az ér dek lõ dés a ki sebb sé gek hely -
ze te iránt. A ma gyar kül ügy mi nisz té ri u mot úgy tá jé koz tat ta, hogy a
Kong resszus nak sem le ges hang vé te lû, kor rekt fel lé pés ese tén len ne mit
ke res nie Ang li á ban.56

Bár Ammende ter vez te a Pressewochenschau zur Nationalitätenfrage
és a Hely zet je len té sek an gol nyel vû meg je len te té sét is, egyik el kép ze lé se
sem va ló sult meg. 1936-ig va ló já ban nem is tör tént olyan ér de mi lé pés,
ami azt cé loz ta vol na, hogy a Kong resszus te vé keny sé gét és az ál ta la kép -
vi selt cé lo kat a szi get or szág köz vé le mé nyé vel és po li ti ku sa i val job ban
meg is mer tes se. En nek a nyil ván va ló pénz hi ány mel lett több más oka is
volt. Egy részt ki de rült, hogy a fõ tit kár hely zet ér té ke lé sé vel el len tét ben a
ki sebb sé gi kér dés iránt Lon don to vább ra sem mu ta tott szá mot te võ ér dek -
lõ dést. A ki sebb sé gi pa nasz el já rás re form ja 1929-ben lé nye gé ben le zá -
rult, s bár idõ rõl idõ re nap vi lá got lát tak újabb ja vas la tok, va ló já ban sem -
mi sem utalt arra, hogy a Foreign Office ko moly haj lan dó sá got mu tat na
egy újabb hossza dal mas és bi zony ta lan ki me ne te lû egyez te tés kez de mé -
nye zé sé re. Rá adá sul Né met or szág ki lé pett a Nép szö vet ség bõl, Len gyel -
or szág pe dig be szün tet te együtt mû kö dé sét a szer ve zet tel a ki sebb sé gi
szer zõ dés ben fog lal tak vég re haj tá sát il le tõ en. A né met or szá gi bel po li ti -
kai ese mé nyek – el sõ sor ban a zsi dó ül dö zés – sem ké pez tek jó hát te ret egy 
né me tek ál tal irá nyí tott nem zet kö zi ki sebb sé gi szer ve zet nagy-britanniai
belépõjéhez.
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Fur csa mód azon ban még is a né met kül po li ti kai tö rek vé sek an gol fo -
gad ta tá sa és ez zel össze füg gés ben a cseh szlo vá ki ai né met ki sebb ség
hely ze té nek ala ku lá sa ve ze tett oda, hogy Ammende és Hasselblatt el ér -
ke zett nek lás sa az idõt egy ang li ai ak ció meg szer ve zé sé re. A Saar-vidék
1935-ös vissza szer zé se és az ál ta lá nos had kö te le zett ség be ve ze té se el le -
né re Nagy-Bri tan nia meg kö töt te Né met or szág gal a flot ta egyez ményt,
majd 1936-ban a Raj na-vi dék re mi li ta ri zá lá sát is lé nye gé ben tu do má sul
vet te. Ez min den de monst rá ci ós szán dé kú an gol lé pés da cá ra arra en ge -
dett kö vet kez tet ni, hogy a hit le ri Né met or szág tö rek vé se i nek egy ré szét a
csa tor na túl ol da lán hall ga tó la go san tu do má sul ve szik.57 A má sik fon tos
ese mény sor a Szu dé ta né met Párt 1935-ös vá lasz tá si elõ re tö ré se, majd az
ön ma gát ve szély ben érzõ cseh szlo vák ál lam erre adott vá la sza volt, ami -
nek ha tá sá ra az an gol kül ügy mi nisz té ri um ban egy re in kább te ret nyert az
a né zet, hogy erre az akut prob lé má ra a ki ala kult nem zet kö zi kons tel lá ció
mi att fel tét le nül meg ol dást kell ta lál ni. Vansittart brit kül ügyi ál lam tit kár
ezért 1936 jú li u sá ban sze mé lye sen fo gad ta Henleint Lon don ban, s meg -
ígér te neki, hogy a szu dé ta né me tek tö rek vé se it or szá ga de le gá ci ó ja a
Nép szö vet ség ben fel tét le nül fel fog ja ka rol ni.58 Az ál lam tit kár azért
szen telt je len tõs fi gyel met a kér dés nek, mert a Foreign Office tar tott at -
tól, hogy ha a cseh szlo vá ki ai né met ki sebb ség hely ze te nem ja vul, a szu -
dé ta né me tek vissza for dít ha tat la nul el kö te le zik ma gu kat a Har ma dik Bi -
ro da lom mel lett.59

A Né met or szág gal szem ben kö ve tett brit po li ti ka, a szu dé ta né met kér -
dés fo ko za tos ki éle zõ dé se és a szi get or szá gi ér dek lõ dés mel lett az ang li ai
terv har ma dik moz ga tó ru gó ja az volt, hogy a har min cas évek má so dik fe -
lé ben is mét na pi rend re ke rült a Nép szö vet ség re form já nak kér dé se. Ez
utób bi szol gál tat ta vé gül a Kongresszus angliai fellépésének közvetlen
ürügyét is.

A Nagy-Bri tan ni á hoz fû zõ dõ gaz da sá gi és po li ti kai kap cso la tok nem -
csak Né met or szág, ha nem Ma gyar or szág szá má ra is rend kí vül fon to sak
vol tak mind a hú szas, mind a har min cas évek ben. Ter mé sze te sen a
Foreign Office ál lás pont ja a te rü le ti re ví zió kér dé sé ben sem volt kö zöm -
bös a ma gyar ve ze tés szá má ra.60 A min den ko ri ma gyar kor mány szín fa -
lak mö göt ti tár gya lá sai és pu ha to ló zá sai mel lett kez det tõl fog va hi va ta los 
tá mo ga tást él ve zett a re ví zi ós cél ki tû zé sek an gol köz vé le ménnyel való
meg is mer te té sé nek és el fo gad ta tá sá nak gon do la ta is. A pro pa gan da ke -
re tei közé il lesz ke dett a Ma gyar Re ví zi ós Liga an gol nyel vû ki ad vá nya i -
nak meg je len te té se és a Liga lon do ni iro dá já nak te vé keny sé ge, de ha -
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son ló cé lo kat szol gált a Liga ki ad vá nya i nál jó val igé nye sebb Hungarian
Quarterly ter jesz té se is.61 A Nagy-Bri tan ni á ra fó ku szált pro pa gan da azon -
ban nem érte el cél ját: az an gol köz vé le mény ben nem ala kult ki olyan han -
gu lat, mely a ma gyar tö rek vé sek fel ka ro lá sá nak irá nyá ba be fo lyá sol ta
vol na a brit kor má nyo kat. Nem cso da hát, hogy a ma gyar kül ügy mi nisz -
ter is üd vö zöl te 1936-ban egy olyan lon do ni kon fe ren cia öt le tét, amely
le he tõ sé get nyújt ha tott a ma gyar ki sebb sé gek hely ze té nek szi get or szá gi
ar ti ku lá lá sá ra, s ez zel egy szer smind „az igaz sá gos ren de zés fon tos sá gá -
nak” bur kolt pro pa gá lá sá ra.

A Kong resszus 1937-ben tar tot ta össze jö ve tel ét a brit fõ vá ros ban, az
ak ció elõ ké szü le ti mun ká la tai azon ban már az elõ zõ év kora ta va szán, sõt
tu laj don kép pen 1935 õszén meg kez dõd tek. A Nép szö vet ség Köz gyû lé se ál -
tal nyúj tott le he tõ sé ge ket ki hasz nál va ugyan is Hasselblatt 1935. szep tem ber
14-én fel ke res te Genf ben Lord Cranborne brit kül ügyi államtitkárhelyettest,
aki haj lan dó volt meg hall gat ni a né met ki sebb sé gi po li ti kus hely zet ér té -
ke lé sét.62 Hasselblatt rö vi den össze fog lal ta az eu ró pai ki sebb sé gek prob -
lé má it, mi köz ben a Nép szö vet ség ki sebb sé gi po li ti ká ját ko moly bí rá lat
tár gyá vá tet te. Egyút tal arra kér te a brit kor mány ma gas ran gú tiszt vi se lõ -
jét, hogy a Foreign Office ha tá ro zot tab ban fog lal jon ál lást a ki sebb sé gek
sor sá nak ja ví tá sá ra irá nyu ló tö rek vé sek mel lett, s lép jen fel maga is kez -
de mé nye zõ en a Nép szö vet ség re form ja ér de ké ben.

Cranborne ter mé sze te sen né hány ud va ri as meg jegy zé sen túl sem mi fé -
le konk rét ígé ret tel nem kö te lez te el ma gát, s Hasselblattnak adott vá la -
szai is csu pán az ál ta lá nos sá gok szint jén mo zog tak.63 A be szél ge tés még -
is ar ról gyõz te meg a né met po li ti kust, hogy a Kong resszus nak ér de mes
len ne ener gi át fek tet nie a brit köz vé le mény és a Foreign Office „meg dol -
go zá sá ba”. Úgy dön tött te hát, hogy a szer ve zet né hány meg ha tá ro zó po li -
ti ku sá val a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak glas gow-i kon fe ren ci á ját ki -
hasz nál va 1936-ban el lá to gat Lon don ba. El kép ze lé sét a vi lág kö rü li úton
lévõ Ammende is tel jes mér ték ben tá mo gat ta. A fõ tit kár min den eset re
fel hív ta Hasselblatt fi gyel mét arra, hogy az ang li ai fel lé pés nek ha tá ro -
zott nak, de egyút tal vissza fo gott nak is kell len nie. Min den kép pen el ke rü -
len dõ nek tar tot ta, hogy a saj tó ban és a brit kül ügy mi nisz té ri um ban az a be -
nyo más ke let kez zék, hogy a szer ve zet va ló já ban a né met ki sebb sé gek
ér de ke it szol gál ja, ezért Wilfan és a töb bi cso port ki uta zá sá nak szük sé ges -
sé gét több ször hang sú lyoz ta.64

A ma gya rok va la mi kor feb ru ár–már ci us fo lya mán sze rez het tek tu do -
mást Hasselblatt ter vé rõl. Az egyez te té sek rõl nem so kat tu dunk, az azon -

239



ban bi zo nyos, hogy Szüllõ mel lett Jakabffyt is rá akar ták be szél ni a szi get -
or szá gi uta zás ra.65 Az er dé lyi po li ti kus a fel ké rést gyen ge an gol tu dá sá ra
hi vat koz va el há rí tot ta, Uexküll ké ré sé nek vi szont ele get tett, s az út egy -
faj ta elõ ké szí té se ként a Nation und Staat má jus ban meg je le nõ és 200 brit
sze mé lyi ség nek el kül den dõ an gol nyel vû kü lön szá má ba a ma gyar cso -
port ré szé rõl írt egy rö vid esszét.66

A glas gow-i kon fe ren ci á ra az an gol nép szö vet sé gi liga meg hí vá sá ra
ven dég ként ér ke zõ kül dött ség ben egye dül Szüllõ Géza kép vi sel te a ma -
gyar cso por tot. Õ is alá ír ta azt a Hasselblatt ál tal szer kesz tett me mo ran du -
mot, ame lyet sze mé lye sen sze ret tek vol na át ad ni a brit kül ügy mi nisz ter -
nek. A Foreign Office azon ban nem volt haj lan dó fo gad ni a kül dött sé get,
csu pán né hány ki sebb sé gi po li ti kus kü lön-kü lön és ala cso nyabb szin ten
való fo ga dá sá ra mu tat ko zott kész nek. En nek az volt az oka, hogy a szer -
ve zet ve ze tõ it pro fesszi o ná lis baj ke ve rõk nek tar tot ták, s még a lát sza tát is 
el akar ták ke rül ni bár mi fé le együtt mû kö dés nek.67 Igaz ugyan, hogy a
részt ve võk tisz te le té re Lord Noel-Buxton va cso rát adott, még is, re á li san
néz ve Hasselblattnak ész re kel lett vol na ven nie a kül ügy mi nisz té ri um tá -
vol ság tar tó ma ga tar tá sát. Ah hoz, hogy ez még sem így tör tént, az a tény is
hoz zá já rult, hogy né hány nap pal ké sõbb a brit kül ügyi ál lam tit kár sze mé -
lye sen fo gad ta Konrad Henleint.

Nyil ván va ló, hogy Hasselblatt szá má ra a lá to ga tás a né met ki sebb sé -
gek és Né met or szág ang li ai meg íté lé se mi att volt fon tos. Nem cso da hát,
hogy az uta zás ról ké szí tett je len tés ben nagy te ret szen telt a cseh szlo vá ki -
ai né me tek ügyé nek. A Foreign Office nép szö vet sé gi osz tály ve ze tõ jé vel,
Stranggal foly ta tott meg be szé lé sén Cseh szlo vá ki át Eu ró pa „vak be lé nek” 
ne vez te, amely könnyen be gyul lad hat, s a be teg ha lá lát is okoz hat ja, ha az 
nem ala kul át még idõ ben sváj ci min tá jú szö vet sé gi ál lam má.68 Meg be -
szé lé se in né hány szó ere jé ig a ma gyar or szá gi ki sebb sé gek hely ze te is
szó ba ke rült. Hasselblatt ek kor – sa ját be val lá sa sze rint – nem spórolt a
kritikával.69

A lá to ga tást kö ve tõ év lé nye gé ben az 1937-re Lon don ba ter ve zett
kon fe ren cia elõ ké szí té sé nek je gyé ben telt. Az egy per cig sem volt két -
sé ges, hogy a né met cso port ve ze tõi a brit fõ vá rost szí ve sen lát nák a kö -
vet ke zõ kong resszus hely szí né ül, a töb bi ek ál lás fog la lá sá ban azon ban
nem le het tek tel je sen biz to sak. Az uk rá nok tól nem kel lett tar ta ni uk, mi -
vel azok már évek óta mû köd tet tek egy iro dát Lon don ban.70 A ma gyar
és a szlo vén–hor vát cso port ál lás fog la lá sa azon ban egy ál ta lán nem volt
ilyen egy ér tel mû. A ma gya rok kal a Tit kár ság nak évek óta idõ rõl idõ re
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meg gyûlt a baja, Wilfan pe dig nem füg get le nít het te ma gát a ju go szláv kül -
ügy mi nisz té ri um ál lás fog la lá sá tól. Rá adá sul az el nö köt ért he tõ en meg vi -
sel te Ammende Kí ná ban be kö vet ke zett ha lá la, s az ez zel be ál ló bi zony -
ta lan ság is, ami csak to vább nö vel te a meg ol dan dó kér dé sek szá mát.

Wilfan már az 1936. au gusz tus ele jén tar tott vá laszt má nyi ülé sen is bi -
zony ta lan volt az ak ci ót il le tõ en, és ez jó val több volt egy rö vid távú
célki tû zés ra ci o na li tá sát meg kér dõ je le zõ ál lás pont nál. Az Ammendével
való több mint egy év ti ze des együtt mû kö dés tel je sen vá rat lan meg sza ka -
dá sa le ver te és el bi zony ta la ní tot ta a szlo vén po li ti kust, s a fel ve tõ dõ szer -
ve ze ti kér dé sek ko mo lyan nyo masz tot ták. Ammende utód lá sá nak egy -
elõ re ren de zet len vol ta mel lett rá adá sul az is egy re va ló szí nûbb nek tûnt a
szá má ra, hogy a ma gyar cso port a rész vét elé ért elõbb-utóbb is mét be -
nyújt ja a szám lát, s a bé csi iro dá ban egy ma gyar al kal ma zott fel vé tel ét
kö ve te li majd. Eh hez pe dig nem szí ve sen já rult vol na hoz zá.71 Rá adá sul
egy ál ta lán nem volt ínyé re, hogy a Kong resszust egy re in kább a nem ze ti -
szo ci a liz mus be fo lyá sa alá ke rült né met ki sebb sé gek tö rek vé se i vel azo -
no sít ják. Ezért fel ve tet te, hogy 1936-ban ne tart sák meg a szo ká sos össze -
jö ve telt. Vé gül ugyan a je len lé võk til ta ko zá sá nak ha tá sá ra meg gon dol ta
ma gát, de a Lon don ba ter ve zett ülés sel kap cso lat ban csak hosszas té pe lõ -
dés után ígér te meg a szlo vén cso port rész vé tel ét.72

Ag gá lyai az el kö vet ke zen dõ hó na pok so rán csak to vább erõ söd tek,
bár Hasselblatt min dent el kö ve tett azért, hogy eze ket el osz las sa. Az el -
nök ko mo lyan tar tott at tól, hogy a cseh és a ju go szláv saj tó ízek re szed né,
ha a cseh szlo vák ál lam lé tét is fe nye ge tõ szu dé ta né met cso port élén utaz -
na el a brit fõ vá ros ba.73 Rá adá sul a belg rá di szlo vén emig rá ció is egy re
na gyobb bi zal mat lan ság gal szem lél te a szer ve zet ben vég zett mun ká ját.74

Nem sok kal a ter ve zett kon fe ren cia elõtt, az utol só vá laszt má nyi ülé sen
ezért ke rek pe rec kö zöl te, hogy bár hoz zá já rul a lon do ni út hoz, õ maga
nem megy el. Leg fon to sabb ok ként azt je löl te meg, hogy a Kong resszus
egy re in kább a né met nem ze ti szo ci a liz mus inst ru men tu má vá kezd vál ni;
a nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág és a fa sisz ta Olasz or szág egy más hoz
való kö ze le dé se pe dig egy ér tel mû en rossz ómen a szlá vok nak, s õ ezt a
tendenciát még passzívan sem hajlandó támogatni.75

A ma gya rok rész vé tel ét il le tõ en ek kor ra már Hasselblattnak nem iga -
zán kel lett tar ta nia sem mi tõl, hi szen Szüllõ az 1936. au gusz tu si vá laszt -
má nyi ülé sen a ma gyar cso port ne vé ben lé nye gé ben be le egye zett a jövõ
évi lon do ni terv be. Sõt azt is a töb bi ek tu do má sá ra hoz ta, hogy mi vel a
szer ve zet te vé keny sé gé nek ha té kony sá gá val kap cso lat ban sem mi fé le il -
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lú zi ót nem táp lál, az az évi kon fe ren cia meg tar tá sá hoz is csak azért já rul
hoz zá, mert az 1937-es nagy-bri tan ni ai ak ci ót va ló ban jó öt let nek tart ja.
A ma gyar kép vi se lõk meg je le né sét azon ban egy fel té tel hez kö töt te: egy
lon do ni iro dá hoz, ahol a bal ti orosz–né met szár ma zá sú új ság író, Ge or ge
Popoff ügy ve ze tõ ként képviselné a szervezet ügyeit.76

Popoff és Szüllõ, il let ve a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um elõ ze tes kap -
cso la tá ról sem mit sem tu dunk. Az vi szont min den kép pen meg le põ, hogy
a ma gyar po li ti kus mi lyen ve he men ci á val kö ve tel te a né met új ság író ki -
ne ve zé sét: „Da cá ra an nak, hogy Popoff orosz, ebbe Wilfan se hogy sem
akart be le egyez ni. Da cá ra an nak, hogy Popoffot tu laj don kép pen az oro -
szok ha lász ták fel, sem Rutha, sem Hasselblatt nem nyi lat ko zott egé szen
nyíl tan, mert nem mer tek. Én erre egé szen ha tá ro zot tan ki je len tet tem,
hogy ak kor mi ki lé pünk.”77 Vé gül a né me tek is ki áll tak Popoff mel lett,
bár úgy tû nik, nem túl lel ke sen. Eb bõl Szüllõ azt a kö vet kez te tést von ta
le, hogy ez még in kább a ma gya rok mel lé ál lít ja majd az új ság írót.
A hely zet elem zé se Szüllõ tel jes tá jé ko zat lan sá gát bi zo nyít ja az ügy -
ben. Popoff ugyan is, aki több nyel ven is be szélt, s jó meg je le né sû, kel -
le mes mo do rú fi a tal em ber nek szá mí tott, évek óta az Eu ró pai Né met
Nép cso port ok Szö vet sé gé nek ér de ke it kép vi sel te Ang li á ban, ha son ló -
kép pen Nicolai von Berghez, aki ko ráb ban ha son ló fel ada to kat lá tott el
Pá rizs ban. Hasselblatt és Rutha vissza fo gott sá ga csak úgy ér tel mez he tõ,
hogy Popoff va ló di fel ada tát nem akar ták le lep lez ni a ma gyar po li ti kus
elõtt. Ar ról nem is be szél ve, hogy az így leg alább ab ban a hit ben rin gat -
hat ta ma gát, hogy si ke rült aka ra tát ke resz tül vin nie a he zi tá ló né met és
szláv po li ti ku sok el le né ben. Va ló já ban a fej le mé nyek na gyon is meg fe -
lel tek a né met cso port tö rek vé se i nek, ugyan is Hasselblatt is fel tét le nül
szük sé ges nek lát ta egy ál lan dó lon do ni iro da meg nyi tá sát.78 Az 1936-os
kon fe ren cia a Vá laszt mány elõ ze tes meg ál la po dá sá nak meg fe le lõ en fel is 
ha tal maz ta a Kong resszus ve ze tõ sé gét, hogy Lon don ban hoz zon lét re
egy ide ig le nes iro dát, amely nek élén Popoff elõ ké szít he ti a Kong resszus
ha té kony szín re lé pé sét.79

Szüllõ és a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um po zi tív hoz zá ál lá sa an nak
volt kö szön he tõ, hogy a lon do ni ak ció a nem zet kö zi pro pa gan da szem -
pont já ból jól ki hasz nál ha tó nak tûnt.80 A cseh szlo vá ki ai po li ti kus emel -
lett an nak is nagy je len tõ sé get tu laj do ní tott, hogy egy jól elõ ké szí tett
nem zet kö zi kon fe ren ci á ban ben ne rej lett an nak a le he tõ sé ge is, hogy a
ma gyar kül döt tek a brit köz élet fon tos sze mé lyi sé ge i vel is fel ve he tik a
kap cso la tot.81
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Szüllõ szá má ra az ang li ai uta zás sem mi kép pen sem je len tett „ug rást a
sö tét be”. Az an go lul jól be szé lõ po li ti kus a nem zet kö zi szer ve ze tek ben
el fog lalt tag sá ga ál tal kí nált le he tõ sé ge ket ki hasz nál va az évek so rán
több ször is meg for dult Lon don ban. Lá to ga tá sa i ról rend sze re sen be szá -
molt a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um nak is, hi szen uta zá sai a kül ügy mi -
nisz té ri um elõ ze tes tud tá val és be le egye zé sé vel zaj lot tak, és el sõ sor -
ban az in for má ció szer zést cé loz ták. 1929-ben, 1930-ban, 1933-ban és
1936-ban is el lá to ga tott a brit fõ vá ros ba, ahon nan ki me rí tõ je len té se ket
kül dött lé pé se i rõl és az ál ta la ér zé kelt köz han gu lat ról. Lá to ga tá sai so rán
fel ke res te a cseh szlo vák és a ma gyar kö vet sé get, va la mint azo kat a po li ti -
ku so kat és köz éle ti sze mé lyi sé ge ket, aki ket az évek so rán meg is mert.
1930-ban pél dá ul Lord Rothermere-nél tett lá to ga tá sá ról szá molt be,
majd az azt kö ve tõ vil lás reg ge li rõl Lord Runcimannél. Õ is meg erõ sí tet te
azt a tényt, amit egyéb ként Bu da pes ten már tud tak, hogy Rothermere-t
nem tart ják ko moly em ber nek, s tény ke dé sé nek Nagy-Bri tan nia po li ti ká -
já ra sem mi lyen lé nye ges ha tá sa sincs.82 1933-ban pe dig Hit ler ha ta lom ra
ke rü lé se és a zsi dó el le nes in téz ke dé sek ál tal ki vál tott ne ga tív vissz hang -
ról tá jé koz tat ta a Dísz tér ve ze tõ it. Ek ko ri be szá mo ló ja lé nye gé ben már
elõ re ve tí tet te 1936-os ál lás fog la lá sát a ter ve zett lon do ni ak ci ó val kap cso -
lat ban: „Ang lia olyan, mint a nap, amely re azt mond ják, hogy ki hûl, de
azért vál to zat la nul ont ja su ga ra it, és hi á ba mond ják, hogy ha ló dó nagy ha -
ta lom, az élet svung ja bá mu la tos nagy ben ne.”83

A ma gyar kor mány tá mo ga tó hoz zá ál lá sát maga a kül ügy mi nisz ter és
a mi nisz ter el nök ség ki sebb sé gi osz tá lyá nak ve ze tõ je is meg erõ sí tet te a
Nép szö vet ség 1936-os köz gyû lé si idõ sza ka alatt Genf ben tar tóz ko dó
Popoffnak. Ká nya a szu dé ta né met elõ re tö rést a ma gyar ki sebb ség ér de -
kei szem pont já ból po zi tív fej le mény ként ér té kel te, s eb ben az össze füg -
gés ben ma gá tól ér te tõ dõ nek tar tot ta, hogy a ma gyar ki sebb sé gek is el kül -
dik kép vi se lõ i ket – még hoz zá nagy szám ban – Lon don ba.84 A ma gyar
dip lo má cia ve ze tõ jé nek po zi tív hoz zá ál lá sát erõ sít het te Anthony Eden,
brit kül ügy mi nisz ter fel szó la lá sa is, amely ben az nem tar tot ta ele ve ki zárt -
nak azt a le he tõ sé get, hogy a ver sailles -i bé ke szer zõ dést a Nép szö vet ség
alap ok má nya alap ján fe lül vizs gál ják.85

Bár a ma gyar tá mo ga tás biz tos nak lát szott, 1937 ta va szán nem várt ne -
héz sé gek me rül tek fel a ma gyar cso port egyik leg ak tí vabb tag já nak ré -
szé rõl. Jakabffy ugyan is fel há bo rod va az Eu ró pai Né met Nép cso port ok
Szö vet sé gé nek a ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le tét érin tõ, a Gratz-féle 
ve ze tést vissza uta sí tó ál lás pont ján, meg fe nye get te mind az el nö köt, mind 
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az ide ig le nes fõ tit kárt, hogy ha a né met és ma gyar ki sebb sé gek kö zöt ti vi -
szony nem vál to zik, ki lép a szer ve zet bõl, s erre biz tat ja a ma gyar cso port
töb bi kép vi se lõ jét is.86 Jakabffy ko mo lyan gon dol ta a szer ve zet bõl való
ki lé pés le he tõ sé gét, vé gül azon ban egye dül ma radt. Sem a töb bi ki sebb -
sé gi ve ze tõ, sem a mi nisz ter el nök ség nem állt mögé. A ki uta zást le he tõ vé
tevõ cso por tok kö zöt ti meg ál la po dást vé gül Szüllõ és Rutha hoz ta nagy ne -
he zen tetõ alá.87 Jakabffy pe dig a szer ve zet ben Jó si ká nak adta át he lyét.88

Az 1936-os kon fe ren cia után Popoff azon nal hoz zá lá tott a lon do ni fel -
lé pés elõ ké szí té sé hez. Meg hí vó kat nyo ma tott, he lyi sé ge ket ke re sett az
ülé sek szá má ra, és a saj tó ban igye ke zett be ha ran goz ni a ké szü lõ ren dez -
vényt.89 Hasselblatton kí vül, aki a kong resszust meg elõ zõ idõ szak ban
több ször is el lá to ga tott Lon don ba, ter mé sze te sen tar tot ta a kap cso la tot
Wilfannal, de idõn ként a vá laszt má nyi ta go kat is in for mál ta az elõ ké szü -
le tek ál lá sá ról.90 Bár a szer ve zés jól ha ladt, a ren dez vény pár hét tel a
meg nyi tó elõtt majd nem kút ba esett. Az MI 5 ugyan is a Foreign Office
be le egye zé sé vel jú ni us ban ház ku ta tást tar tott Popoff iro dá já ban, akit
Né met or szág nak való kém ke dés sel vá dol tak.91 Popoff a pró bál ko zás mö -
gött a cseh szlo vák kö vet, Masaryk kez de mé nye zé sét sej tet te.92

A ne héz sé gek el le né re 1500 pro mi nens brit sze mé lyi ség ka pott meg hí -
vót a há rom na pos ren dez vény re, köz tük 615 kép vi se lõ.93 Az elõ ké szí tés -
hez és a le bo nyo lí tás hoz szük sé ges összeg túl nyo mó ré szét biz to san az
Auswärtiges Amt áll ta.94 Nem va ló szí nû ugyan is, hogy a ma gya ro kon kí -
vül más is be szállt vol na a lon do ni ak ció fi nan szí ro zá sá ba. Rá adá sul a
ma gyar fél sem kap kod ta el a rá esõ rész ki fi ze té sét. Szüllõ ugyan is 1937.
má jus 30-án még ar ról pa nasz ko dott a kül ügy mi nisz té ri um nak írott le ve -
lé ben, hogy csak most fi zet te ki a Tit kár ság nak a ta va lyi évre ese dé kes
össze get.95 For rá sok hí ján sem mit sem tu dunk ar ról, hogy vé gül a ma gyar 
kor mány mek ko ra összeg gel szállt be a kon fe ren cia meg tar tá sá ba. Mind -
össze annyi bi zo nyos, hogy Ká nya ren del ke zé sé re a lon do ni kö vet ség
köz vet le nül a kon fe ren cia elõtt 50 an gol fon tot jut ta tott el Popoffnak a
miniszter rendelkezési alapjának terhére.96

A ma gyar ki sebb sé ge ket vé gül is hi va ta lo san Szüllõ, Jó si ka, Su lyok és 
Deák kép vi sel te Lon don ban. Bár Jakabffy jú ni us kö ze pén még azt kö zöl -
te Wilfannal, hogy a ro má ni ai ma gyar ság ré szé rõl Ba logh és Jó si ka uta -
zik a brit fõ vá ros ba, a hely zet a hát ra lé võ idõ ben meg vál to zott. Ba logh
ugyan el ké szí tet te an gol nyel vû elõ adá sát, még sem uta zott el Jó si ká val,
ezért re fe rá tu mát az an go lul tö ké le te sen be szé lõ, ná lá nál jó val fi a ta labb
ma gyar kép vi se lõ nek kel lett fel ol vas nia.97 A ma gyar kül ügy mi nisz té ri -
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um is csak jú li us 12-én ér te sí tet te a lon do ni kö vet sé gen tar tóz ko dó
Körmendy-Ékes mi nisz ter el nök sé gi tit kárt a ki uta zó ma gyar kül döt tek
vég le ges név so rá ról. Egyút tal fel kér te, hogy mi vel Jó si ká nak az idõ rö -
vid sé ge mi att nem biz to sí tot tak for má lis man dá tu mot, a he lyet te sí tés kér -
dé sét be szél je meg bi zal ma san Popoffal.98

A Lord Dickinson ál tal meg nyi tott kong resszus vé gül az elõ zõ kon fe -
ren ci ák hoz ha son ló an zaj lott le. Az elõ adók el sõ sor ban arra kon cent rál -
tak, hogy pel len gér re ál lít sák a Nép szö vet ség elég te len mû kö dé sét, ki -
hang sú lyoz zák az idõ sze rû vé vált re form szük ség sze rû ség ét, va la mint a
ki sebb sé gi au to nó mia le het sé ges konf lik tus ren de zõ vol ta mel lett ér vel je -
nek.99 Emel lett kö ve tel ték, hogy az eset le ges nép szö vet sé gi re form kér -
dé sé ben a szer ve ze tet is mer jék el tel jes jogú tár gya ló part ner nak. Fel tû nõ
volt ugyan ak kor, hogy a meg je lent kép vi se lõk fele né met volt, s kö zü lük
is ki emel ke dett a Cseh szlo vá ki á ból érkezettek száma.100

Ma gá nál a kon fe ren ci á nál va ló já ban fon to sabb nak szá mí tott az a já ru -
lé kos ren dez vény, amely re az al só há zi kép vi se lõk egy cso port já nak meg -
hí vá sá ra az al só ház egyik bi zott sá gi ter mé ben ke rült sor. A kül döt tek nek
teát szol gál tak fel, majd a brit kép vi se lõk ér dek lõ dé sé nek kö szön he tõ en
le he tõ sé gük nyílt a ki sebb sé gi prob le ma ti ka kü lön bö zõ szeg men se i rõl
be szél ni. Szüllõ rö vid össze fog la ló já ban el sõ sor ban a „ki sebb sé gek lel ki
meg nyo mo ro dá sá nak” ve szé lyét emel te ki, Jó si ka pe dig ar ról be szélt,
hogy Genf ben a ma gyar pe tí ci ók jó ré sze egy ál ta lán sem mi ered ményt
nem ért el idá ig, s ezt a fi as kót el sõ sor ban az el já rás rend hi á nyos sá ga i ra
és visszás sá ga i ra ve zet te vissza.101 Az an gol kép vi se lõk pa nasz el já rást
fir ta tó kér dé se i re ugyan csak Jó si ka adta meg a vá laszt.

A ren dez vényt a részt ve võk több sé ge összes sé gé ben véve ered mé -
nyes nek tar tot ta, s a jú li us 16-i zárt ülé sen egy ön te tû volt a vé le mény,
hogy meg ér te Lon don mel lett dön te ni.102 Az an gol po li ti ku sok és a saj tó
ér dek lõ dé sét is ki elé gí tõ nek ítél ték. To vább ra is tá mo gat ták azt az öt le tet, 
hogy a szer ve zet tart son fent a brit fõ vá ros ban egy iro dát, a né met cso port
azon ban fel hív ta a fi gyel met a vég sõ dön tés meg ho za ta la elõtt az anya gi
vo nat ko zá sok tisz tá zá sá nak szük sé ges sé gé re. (Ez az óva tos ság ter mé sze -
te sen egy ál ta lán nem volt vé let len, hi szen az egész szer ve zet ek kor ra már
szin te tel je sen a né met kül ügy mi nisz té ri um ál lás fog la lá sá tól s fi nan szí ro -
zá sá tól füg gött.) Emel lett el ha tá roz ták azt is, hogy fel ve szik a kap cso la tot
az an gol front har cos ok szer ve ze té vel, s hogy a kö zel jö võ ben a tag cso por -
tok újabb hely zet je len té se ket ad nak ki. A jövõ évi kong resszus hely szí né -
ül pe dig Stock hol mot jelölték meg.
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A kon fe ren ci á ról és a hoz zá kap cso ló dó nem hi va ta los tár sa dal mi ese -
mé nyek rõl ter mé sze te sen a né met és a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um is
meg kap ta a maga csa tor ná in a be szá mo ló kat. A né me tek – Hasselblatt és
Popoff – a Wilhelmstrasse felé egy ér tel mû si ker ként ér té kel ték az össze -
jö ve telt. Popoff el sõ sor ban arra he lyez te a hang súlyt, hogy a Kong -
resszus összes sé gé ben jó be nyo mást tett mind a köz vé le mény re, mind a
po li ti ku sok ra.103 A saj tó ér dek lõ dé sét is ki elé gí tõ nek ne vez te. A né met ki -
sebb sé gi ve ze tõk va ló di tö rek vé sét, s szá muk ra a ren dez vény va ló di ér té -
két Hasselblatt a kö vet ke zõ kép pen fog lal ta össze: „Leg fon to sabb ered -
mény ként azt a tényt em lí te ném meg, hogy a fo gad ta tás és fi gye lem
ré vén, mellyel Lon don ban ta lál koz tunk, nem utol só sor ban a saj tó vissz -
hang ok nak kö szön he tõ en (Daily Telegraph, 14-e) a leg ali tás és a mun ka -
kö rül mé nyek a né met nép cso port ok számára jelentõsen megszilárdultak
a nemzetközi porondon.”104

Alap já ban véve Szüllõ is hasz nos nak tar tot ta a lon do ni kong resszust,
vé le mé nye azon ban ko ránt sem volt annyi ra po zi tív, mint né met kol lé gá ié,
sõt né hány pon ton ki fe je zet ten el lent mon dott ne kik. Szem ben Popoffal
és Hasselblattal õ sem a szer ve zést, sem a saj tó vissz han got nem tar tot ta
meg fe le lõ nek. Rá adá sul a né met kül döt tek nagy szá ma mi att sze rin te a
ren dez vényt egy ér tel mû en né met ügy ként ke zel ték. A par la men ti fo ga -
dást ugyan õ is si ker nek tar tot ta, de je len té sé ben azt is meg em lí tet te, amit
a né me tek el hall gat tak, hogy a meg je lent kép vi se lõk több sé ge az el len -
zék hez (Labour Party) tar to zott. A ren dez vé nyen ta pasz tal tak ból há rom
fon tos kö vet kez te tést vont le: 1. A né me tek be lát ták, hogy a ma gya rok
nél kül moz dul ni sem tud nak, s ami ered ményt Lon don ban si ke rült el ér ni,
az a ma gya rok nak volt kö szön he tõ. 2. Ezt ki hasz nál va a bé csi Tit kár sá -
gon egy ma gyar tit kár al kal ma zá sát kell kö ve tel ni, hogy ez zel a ma gyar
be fo lyást a né me tek kel szem ben meg le hes sen erõ sí te ni. 3. A ma gya rok
csak ab ban az eset ben ér het nek el si ke re ket a szer ve zet ben, ha az egye sü -
let náci jel le gét si ke rül tom pí ta ni.105 Ez az összeg zés be le il lett a ma gyar
po li ti kus Kong resszus sal kap cso lat ban évek so rán meg fo gal ma zott ka te -
go ri kus és oly kor nem elég gé ala po san át gon dolt jel lem zé se i nek so rá ba.
Egy fon tos tény azon ban min den kép pen meg ál la pít ha tó be lõ le, még pe -
dig az, hogy Szüllõ nem mér te jól fel a le he tõ sé ge ket, ha tény leg azt gon -
dol ta, hogy a né met ki sebb sé gek (nota bene a né met kül ügy mi nisz té ri um) 
el le né ben a ma gyar tö rek vé sek nek fi karc nyi esé lye is le he tett még ab ban
az idõ szak ban. A Kong resszus struk tú rá ja, a fenn tar tás hoz szük sé ges
pénz esz kö zök szár ma zá si he lye mind-mind el lent mond tak en nek a meg -
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ál la pí tás nak. Ar ról nem is be szél ve, hogy az évek so rán be ve tett zsa ro lá si
ak ci ók sem jár tak ered mé nyek kel. Tény, hogy a né met cso port ve ze tõ i nek
is fon tos volt a ma gyar kül döt tek meg je le né se, az azon ban biz tos, hogy a
ma gyar cso port be fo lyá sá nak meg erõ sö dé sé hez so ha sem já rul tak vol na
hoz zá.

A lon do ni ak ció mér le gét meg von va sem mi kép pen sem volt jo gos a
né met „kincs tá ri op ti miz mus”. A Foreign Office ugyan is – bár nem hi va -
ta los meg fi gye lõi je len vol tak a te rem ben – nem volt haj lan dó fo gad ni a
szer ve zet ve ze tõ sé gét.106 Ez pe dig már ele ve nem volt jó jel. Rá adá sul a
par la ment meg nyi tá sán el hang zott ok tó be ri trón be széd egy ál ta lán nem
fog lal ko zott Nagy-Bri tan nia nép szö vet sé gi po li ti ká já val, ami a Kong -
resszus kö ve te lé sei szem pont já ból szin tén nem jo go sí tott fel nagy re mé -
nyek re.107 Mind ezek te te jé be az an gol ha tó sá gok de cem ber vé gén 1938.
ja nu ár 15-i ha tállyal meg von ták Popoff tar tóz ko dá si en ge dé lyét, ami
amel lett, hogy egy ér tel mû jel zés volt a szer ve zet irá nyá ba, egy szer s min -
den kor ra kút ba ej tet te az önálló londoni iroda tervét is.108

7.2 A PROBLEMATIKUSSÁ VÁLÓ NÉMET–MAGYAR VISZONY KÉRDÉSE

A Kong resszus sze re pe a ma gyar–né met ki sebb sé gi együtt mû kö dés szem -
pont já ból ket tõs volt: egy részt a nem zet kö zi szin ten meg va ló sult együtt -
mû kö dés dek la rált tár gyá nak, más részt az utód ál lam okon be lül re mélt
együtt ha la dás eset le ges elõ ké szí tõ fó ru má nak tar tot ták.

Míg azon ban a kö zös nem zet kö zi fel lé pés lé nye gé ben meg va ló sult, a
há rom ál la mon be lül vagy egy ál ta lán nem, vagy csak idõ le ge sen si ke rült
meg te rem te ni az együtt mû kö dést. Rá adá sul nem csak a hú szas évek né -
met pol gá ri kor má nyai, de a nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág nép cso -
port-po li ti ká ja sem tá mo gat ta a ma gyar el vá rás tel je sí té sét. A né met és a
ma gyar ki sebb sé gi pár tok kö zöt ti fe szült ség a har min cas évek ben már
erõ sen rá nyom ta bé lye gét a Kong resszus ve ze tõ sé gén be lül ural ko dó
han gu lat ra is. A hely ze tet pe dig to vább sú lyos bí tot ta, hogy a ma gyar or -
szá gi né met ki sebb ség ve ze té sé ben ki tört harc következtében az év ti zed 
kö ze pén új, ad dig szunnya dó, ek kor azon ban már rob ba nás sal fe nye ge -
tõ fe szült ség for rás je lent ke zett a két cso port szer ve ze ten be lü li vi szony -
rend sze ré ben.
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7.2.1 Ma gyar ál lás fog la lás a né met és a zsi dó kép vi se lõk 1933-as vi tá já ban

Az 1933-as ber ni kon fe ren cia leg na gyobb vissz han got ki vál tó ese mé nye
két ség kí vül a zsi dó kép vi se lõk egy sé ges tá vol ma ra dá sa lett.109 A né met
ki sebb sé gi ve ze tõk nek az a tö rek vé se, amellyel meg kí ván ták aka dá lyoz -
ni a hit le ri Né met or szág an ti sze mi ta ren del ke zé se i nek nyílt meg bé lyeg -
zé sét, még pe dig a több sé gi né pek disszi mi lá ci ós jo go sít vá nyá nak el is me -
ré sé vel, nem vál tott ki lel ke se dést a szer ve zet más nem ze ti sé gû tag ja i ban, 
így a ma gyar cso port kép vi se lõ i ben sem.

Az elsõ ülés na pon el hang zó és a disszi mi lá ció jo gos sá ga mel lett kar -
dos ko dó Roth-féle dek la rá ci ót más nap dél ben az El nök ség ülé sén ele -
mez ték. Jakabffy a ma gyar cso port ne vé ben til ta ko zott az el len, hogy a
Nem ze ti sé gi Kong resszus olyan jo go kat ad jon a több sé gi né pek nek, ami -
lye nek re azok egy év vel ko ráb ban még ma guk sem for mál tak igényt.110

Nem volt haj lan dó el is mer ni sem mi fé le jo got a disszi mi lá ci ó ra. Az El -
nök ség el fo gad ta ér ve lé sét, de a kér dést nem bon col gat ta to vább. Mind -
össze annyit ál la pí tott meg, hogy ha a disszi mi lá ció va la hol meg tör té nik,
ott a disszimiláltakat minden olyan jognak meg kell illetnie, amelyért a
Kongresszus addig a szavát felemelte.

A né met cso port ve ze tõ i vel való konf ron tá ció azon ban ez zel még nem
ért vé get. A ma gyar cso port ugyan is a ha tá ro za ti ja vas lat meg sza va zá sá -
nál el sõ ként je len tet te be tar tóz ko dá sát.111 A né met kép vi se lõk meg döb -
ben ve lát ták, hogy az uk rán és a ka ta lán kül dött ség is csat la ko zik a ma -
gyar lé pés hez. Az el ren delt szü net ben az El nök ség meg tár gyal ta az
elõ állt hely ze tet. Az uk rán kül dött be je len tet te, hogy a kö vet ke zõ ülé sen
haj lan dó len ne meg sza vaz ni a re zo lú ci ót, de csak az zal a meg jegy zés sel,
hogy til ta ko zik az egyes or szá gok ban te ret nye rõ an ti sze mi ta ten den ci ák
el len. Az El nök ség eh hez a kom men tár hoz hoz zá is já rult.112 Csak hogy
az uk rá nok mel lett a lit vá nok, az oro szok, a ka ta lá nok és a ma gya rok is
fel so ra koz tak a bur kol tan, de fél re ért he tet le nül Né met or szág ra uta ló
határozatkiegészítés mögé.113 Ez a for du lat már ön ma gá ban meg lep te a
né met kül döt te ket, Wilfan dek la rá ci ó hoz fû zött meg jegy zé se után azon -
ban, mely ben az el nök an nak a meg gyõ zõ dé sé nek adott han got, hogy ez -
zel az ál lás fog la lás sal nem csak az ah hoz nyil vá no san csat la ko zók ér te nek 
egyet, ha nem min den ki, ide ge sen el hagy ták a ter met.114 Az el nö ki meg -
jegy zés bõl ugyan is akár az is ki ol vas ha tó lett vol na, hogy ma guk a né met
kép vi se lõk sem ér te nek egyet a Né met or szág ban tör tén tek kel. Ezért meg -
fe nye get ték Wilfant, hogy ha a plé nu mon nem ad a szá muk ra is meg fe le -
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lõ ma gya rá za tot, ki lép nek a szer ve zet bõl.115 Az el nök ele get is tett kí ván sá -
guk nak, s az utol só na pon be je len tet te, hogy meg jegy zé sé vel mind össze a
Kong resszus meg osz tott sá gá nak lát sza tát kí ván ta el osz lat ni, és ter mé sze -
te sen nem gon dol ja, hogy az ere de ti ha tá ro zat bár mi fé le ki egé szí tés re
szo rult vol na.116

A né met kül döt tek cso port juk kal szem be ni il lo já lis ma ga tar tás ként ér -
té kel ték a tör tén te ket.117 A Jakabffyt ter mé sze te sen sze mé lye sen is na -
gyon jól is me rõ er dé lyi szász Roth, aki ép pen az Eu ró pai Né met Nép cso -
port ok Szö vet sé gé nek el nö ki tisz tét is be töl töt te, az er dé lyi po li ti kus sal
foly ta tott be szél ge té sé ben nem is rej tet te véka alá düh vel pá ro sult csa ló -
dott sá gát. „Uram! Önök tõrt döf tek be lénk. Itt is izo lál ták a né met nem ze -
tet. Papen most Bu da pest re uta zott, hogy messze me nõ prog ra mot ad jon a
né met–ma gyar együtt mû kö dés hez. Önök ezt most le he tet len né tet ték. El -
ha tá ro zá suk kal sú lyo san be le nyúl tak az eu ró pai po li ti ká ba, ami nek nagy
kö vet kez mé nyei lesz nek. Ezt mi nem vár tuk Önök tõl.”118 Jakabffy is mer -
tet te Rothtal a ma gyar cso port lé pé se i nek moz ga tó ru gó it, és nem áll hat ta
meg, hogy ki ne ok tas sa a szász po li ti kust ar ról, hogy a né met kor mány
szá má ra va ló já ban mek ko ra je len tõ sé ge is van egy ki sebb sé gi szer ve zet -
nek: „Ami pe dig a nagy po li ti kát il le ti – fe jez tem be kis sé gú nyo san –,
nem hi szem, hogy olyan nagy fiúk vagyunk, hogy megnyilatkozásaink a
berlini kormány elhatározását befolyásolhatnák.”119

Köz vet le nül a kon fe ren cia be re kesz té se után Motzkin sze mé lyi tit ká ra
fel ke res te Szüllõt, és a zsi dó po li ti kus kö szö ne tét tol má csol ta a ma gyar
cso port „meg ér té sé ért”.120

A ma gyar sze rep lõk ál lás fog la lá sá nak moz ga tó ru gó i ról mind Szüllõ,
mind Jakabffy rész le te sen nyi lat ko zott a ma gyar ki sebb sé gi saj tó nak, s
ezek a nyi lat ko za tok nem sok ban tér tek el Szüllõ kül ügy mi nisz té ri um nak 
cím zett je len té sé tõl, va la mint a Jakabffy ön élet írá sá ban ta lál ha tó ér vek -
tõl. A ma gyar kül döt tek lé pé sü ket alap já ban véve ha son ló an in do kol ták.
Elõ ször is fel hív ták a fi gyel met arra, hogy tar tal mi lag, az egye te mes ki -
sebb sé gi tö rek vé sek szem pont já ból a zsi dó cso port nak fel tét le nül iga za
volt, for ma i lag azon ban a né me tek jo go san ra gasz kod tak ah hoz az alap -
sza bály ban rög zí tett té tel hez, mely sze rint egyet len ál lam sem te he tõ
nyil vá nos bí rá lat tár gyá vá.121 Plá ne nem úgy, hogy az érin tett kö zös ség
(né met or szá gi zsi dó ság) nem is volt tag ja a szer ve zet nek, s ma gát nem is
tar tot ta nem ze ti ki sebb ség nek.122 Eb bõl a hely zet ér té ke lés bõl mind ket ten
arra a vég kö vet kez te tés re ju tot tak, hogy az adott szi tu á ci ó ban a ma gyar
cso port csak a tar tóz ko dás mel lett dönt he tett.123 An nál is in kább fel jo go sít -
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va érez ték ma gu kat erre, mi vel a vi tá zó fe le ket már hó na pok kal elõbb fi -
gyel mez tet ték, hogy vé le mé nyük sze rint a prob lé ma a szer ve zet ke re te in
belül nem lesz kezelhetõ.

Ér ve lé sük ben azon ban volt egy elem, amely az elõb bi ma gya rá za ton
túl mu ta tott, s rá vi lá gí tott a né met és a ma gyar cso port kö zöt ti elvi el len té -
tek re is. Ez pe dig az asszi mi lá ció-disszi mi lá ció el len tét pár kü lön bö zõ
meg kö ze lí té sén és ér té ke lé sén nyu go dott. A hi va ta los né met ide o ló gia az
asszi mi lá ció min den for má ját el fo gad ha tat lan nak nyil vá ní tot ta. A ma -
gyar ki sebb sé gek ez zel hom lo ke gye nest el len ke zõ ál lás pon tot kép vi sel -
tek. Fel fo gá suk csak a ma gya rok több sé gi nép hez való asszi mi lá ci ó ját
tar tot ta el ke rü len dõ nek, a ma gyar nem zet hez való asszi mi lá ci ót azon ban
el fo gad ha tó nak, sõt tá mo ga tan dó nak is mer te el. En nél fog va a né met
disszi mi lá ci ós te ó ri át a ma gyar po li ti kai nem zet fo ga lom ve szé lyez te té se -
ként fog ta fel, s au to ma ti ku san el uta sí tot ta. Ez az elvi ál lás fog la lás – a po -
li ti kai ha gyo má nyok mel lett – a ma gyar ki sebb sé gek szá má ra ne ga tív
gya kor la ti ta pasz ta la tok ban is gyö ke re zett. Mind há rom utód ál lam ban
fel fe dez he tõk vol tak ugyan is olyan ál la mi tö rek vé sek, me lyek a ko ráb -
ban jó részt a ma gyar ság hoz asszi mi lá ló dott zsi dó ság (és ha tár men ti né -
met ség) ma gyar ki sebb ség rõl való le vá lasz tá sá ra irá nyul tak.124 Mi vel
összes sé gé ben több száz ezer em ber rõl volt szó, e pró bál ko zá sok eset le -
ges si ke re az zal fe nye ge tett, hogy a ma gyar ki sebb sé gi pár tok tár sa dal mi
bá zi sa, s ez zel moz gás te re idõ vel je len tõ sen csök ken het, vég sõ so ron pe -
dig a re ví zió tár sa dal mi tá mo ga tott sá ga is be szû kül het.

Szüllõ je len té sé ben azon ban volt még egy érv a ma gyar tar tóz ko dás
in dok lá sá ra, amely rõl a nyil vá nos ság elõtt mé lyen hall ga tott, s ami
Jakabffynál se hol sem sze re pel: a szer ve zet nyil vá nos le já ra tá sá nak szán -
dé ka: „De nem csak ez a szem pont irá nyí tott, ha nem az is, hogy bi zo nyí té -
kát szol gál tat has suk an nak, hogy a kon fe ren cia nem ér sem mit, mert ahol
dön te ni kell, so ha sem tud ak ci ó ba lép ni, és hogy az amúgy is ha lál ra ítélt
kon fe ren ci á nak még se én ad jam meg a ke gye lem dö fést, és ne a ma gya ro -
kat okol ják a kon fe ren cia fel dön té sé vel, én fel ál lot tam, és a régi zsi dó
»Ich will mir nichts verderben«- féle szel lem tõl át ha tot tan ki je len tet tem,
hogy a ma gyar cso por tok eb ben a kér dés ben nem lát ván a hely ze tet tisz -
tán, a sza va zás tól tar tóz kod ni fog nak.”125

Hogy Szüllõt va ló já ban mennyi re a sa ját po li ti kai meg fon to lá sai ve -
zet ték, mi sem bi zo nyít ja job ban, mint hogy ko mo lyan meg le põ dött, mi kor 
Motzkin kö szö ne tét fe jez te ki nála a ma gyar cso port „ki ál lá sá ért”. A cseh -
szlo vák po li ti kai la pok per sze egy má sod perc re sem hit tek ab ban, hogy a
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ke resz tény szo ci a lis ta pár ti ve ze tõ dön té sét va ló ban a ki sebb sé gi jo gok
vé del me mo ti vál ta. Sze mé lyes ke dé sek tõl sem men tes kom men tár ja ik -
ban a po li ti kus lé pé sé nek leg fõbb moz ga tó ru gó ját – egyéb ként alap já -
ban véve he lye sen – a zsi dó vá lasz tók meg tar tá sá ra irá nyu ló tö rek vés -
ben lát ták.126

A ma gyar tar tóz ko dás el sõ ren dû üze ne te te hát va ló já ban nem is a zsi -
dó cso port tal való szo li da ri tás volt, ha nem a né met ki sebb sé gi ve ze tõk
felé köz ve tí tett fi gyel mez te tés. Ez egy ér tel mû en ki de rül Jakabffy Bras sói 
La pok ban meg je lent cik ké bõl is: „Mi min dig ke res tük és a jö võ ben is ke -
res ni fog juk a né met ki sebb sé gi cso por tok ba rát sá gát. Amit tet tünk, nem
el le nük irá nyult, de vi szont ne kik is be kell látniok, hogy mi föl tét len kö -
ve tõ ik nem le he tünk ak kor, ami kor ez zel egész po li ti kai múl tun kat ta gad -
nánk meg.”127 A köz tu dot tan és fel vál lal tan zsi dó szár ma zá sú Li ge ti Ernõ
há rom nap pal ko ráb ban, szin tén a Bras sói La pok ban meg je lent elem zé se
jól fog lal ta össze a Bern ben tör tén tek lé nye gét. „Rö vi den: a ki sebb sé gi
kong resszus fel ha tal maz ta a több sé gi né pe ket, hogy kel lõ in dok lás mel -
lett sza ba don te nyészt het nek ki sebb sé gi né pe ket, disszimilálhatnak. Fel -
ha tal maz ta, a hó nuk alá nyúlt, meg véd te õket. Azaz Né met or szá got véd te
meg, erre ment ki az egész já ték.”128 Li ge ti nem a ma gyar részt ve võk ál lás -
fog la lás ára kon cent rált, ha nem a Kong resszus vé gén meg von ha tó mér leg -
re.129 S a mér leg – ma gyar tar tóz ko dás ide, ma gyar tar tóz ko dás oda –
min den kép pen ne ga tív volt: a ki sebb sé gi szo li da ri tás nem áll ta ki a sza -
kí tó pró bát.

7.2.2 A ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té nek ügye

A ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té nek ügye elõ ször 1936-ban ka vart
vi hart a szer ve zet ben, ami kor az ENNSZ, be avat koz va a ki sebb ség bel sõ
ügye i be, elõ ze tes egyez te tés nél kül a hi va ta los ve ze tés el len zé két jut tat ta
man dá tum hoz. Ez a lé pés vá rat la nul érte mind a Genf ben tar tóz ko dó
Patakyt, mind a ma gyar kül döt te ket. Rö vi de sen ki de rült, hogy a Gratz el -
len zé ké nek szá mí tó Basch-csoporthoz tar to zó, a mi nisz ter el nök ség szá -
má ra tel jes ség gel el fo gad ha tat lan Huss és Goldschmidt meg je le né se nem
vé let len ese mény, ha nem egy át gon dolt, szük ség ese tén konf lik tu so kat is
fel vál la ló stra té gia ré sze. A kér dés ezért et tõl kezd ve 1938-ig szük ség sze -
rû en na pi ren den ma radt, és ko moly fe szült ség for rást je len tett a két cso -
port amúgy sem fel hõt len kap cso la tá ban.
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A ma gyar és a né met kül döt tek vi szo nyá ban lé nye gé ben le ké pe zõ dött
a két vi lág há bo rú kö zöt ti né met–ma gyar dip lo má ci ai tár gya lá sok két vi -
tás kér dé se: a né met és a ma gyar ki sebb sé gek utód ál lam okon be lü li
együtt mû kö dé sé nek té ma kö re, va la mint a ma gyar or szá gi né met ki sebb -
ség jo ga i nak prob lé má ja. A két ol dal egy más sal el len té tes ál lás pont ja lé -
nye gé ben már a hú szas évek ben ki kris tá lyo so dott, s alap ve tõ en a har min -
cas évek ben sem vál to zott. A ma gyar dip lo má cia azt sze ret te vol na el ér ni, 
hogy Né met or szág szo rít sa rá az utód ál lam ok né met ki sebb sé ge it a ma -
gya rok kal való együtt mû kö dés re, mi köz ben a ma gyar or szá gi né met ki -
sebb ség ügyét szi go rú an bel ügy nek nyil vá ní tot ta.130 A né met kül ügy mi -
nisz té ri um ez zel szem ben kez det tõl fog va el zár kó zott at tól, hogy bár mi fé le 
nyo mást gya ko rol jon a né met ki sebb sé gek re, ezért az zal ér velt, hogy Né -
met or szág csak kul tu rá lis és eset leg gaz da sá gi kér dé sek ben tá mo gat ja a
ki sebb sé ge ket, po li ti kai be fo lyá sa azon ban nincs a kö zös sé gek bel sõ éle -
té re. Azt ter mé sze te sen nem ver te nagy dob ra, hogy egy ál ta lán nem állt
ér de ké ben az ilyen ér tel mû in ter ven ció. Töb bek kö zött azért sem, mert
ez zel meg ter hel te vol na kap cso la ta it a há rom Ma gyar or szág gal szom szé -
dos ál lam mal. A tár gya lá so kon ezért in kább a ma gyar or szá gi né me tek
kul tu rá lis és ok ta tá si hely ze té nek kér dé sét igye ke zett elõ tér be he lyez ni.
Nem csak azért, mert az va ló ban ko moly kí ván ni va lót ha gyott maga után,
ha nem azért is, mert ez is a tár gya lá si stra té gia ré sze volt. Ami kor ugyan is 
a ma gya rok pa naszt tet tek a szom széd ál la mok né met sé gé nek el zár kó zó
ma ga tar tá sá ra, a né met kül ügy mi nisz té ri um mun ka tár sai lé nye gé ben az -
zal ve zet ték vak vá gány ra a be szél ge tést, hogy ud va ri a san azt aján lot ták
ma gyar part ne re ik nek: elõ ször tel je sít sék a ma gyar or szá gi né me tek jo gos 
igé nye it, s ez majd Ma gyar or szág von ze re jét nö vel ve együtt mû kö dés re
han gol ja az utód ál lam ok né met párt ja it is.131

A ma gyar or szá gi né me te ket kez det tõl fog va az MNNE va la me lyik ve -
ze tõ sze mé lyi sé ge kép vi sel te a Kong resszus össze jö ve te le in. 1929-ig,
egy év ki vé te lé vel Guido Gündisch vett részt az ülé se ken, s min den al ka -
lom mal elõ adást is tar tott.132 Et tõl kezd ve azon ban soha töb bé nem ke rült
a né met de le gá ció tag jai közé, min den bi zonnyal a Bleyerrel fe szült té
váló, teljes szakítással fenyegetõ viszonya miatt.

A né met és a ma gyar cso port kap cso la tát a szer ve zet ben so ká ig nem
ter hel te meg a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség ügye. Hely ze tük nem lett
sem mi lyen nyil vá nos pen ge vál tás tár gya, s a szín fa lak mö göt ti meg be -
szé lé sek ered mény te len sé ge sem gyû rû zött to vább, ho lott a ki sebb ség jo -
gai a né met–ma gyar dip lo má ci ai tár gya lá so kon rend re szó ba ke rül tek, s
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Bleyer vi szo nya is gyak ran meg le he tõ sen fe szült volt a kor mánnyal.
A Kong resszu son azon ban nem oko zott bot rányt.133

Az 1930-as gen fi kon fe ren ci án min den eset re fel kér te Szüllõt és
Jakabffyt, hogy kí sér jék el õt a ma gyar mi nisz ter re zi dens hez, hogy je -
len lét ük ben fog lal has sa össze a ma gyar or szá gi né me tek va ló di hely ze tét
s kö ve te lé se it.134 A lá to ga tás cél ja egy ér tel mû en a nyo más gya kor lás volt.
Bleyer ugyan is az zal fe nye ge tõ zött, hogy a ma gyar ki sebb sé gek ál tal
szor gal ma zott Hely zet je len té sek címû kö tet ben lep le zet le nül be mu tat ja a
ma gyar kor mány nem ze ti ség po li ti ká ját, s szé pí tés nél kül a vi lág elé tár ja
a ma gyar or szá gi né me tek nyel vi és kul tu rá lis sé rel me it. El szánt sá gát bi -
zo nyí tan dó fi gyel mez tet te a je len lé võ ket, hogy amennyi ben a mi nisz ter -
el nök ség meg kí ván ná aka dá lyoz ni a be szá mo ló Bécs be kül dé sét, úgy azt 
egy szom szé dos ál lam ban élõ né met ki sebb sé gi po li ti kus sal fog ja el ké -
szít tet ni. A be szél ge té sen je len lévõ Gajzágó, Ba ra nyai és Pataky ér dem -
ben nem re a gáltak a po li ti kus össze fog la ló já ra, mind össze arra tettek ígé -
re tet, hogy fel tét le nül in for mál ni fog ják Beth lent a hal lot tak ról.135

A be szá mo ló ok tó ber ele jé re el ké szült, és a kéz ira tot Bleyer ígé re té hez 
hí ven meg küld te a mi nisz ter el nök ség nek is. Emel lett egy pél dányt el jut -
ta tott a szer ve zet élén álló, a kor mánnyal köz tu do má sú an jó vi szonyt ápo -
ló Gratznak, a kö vet ke zõ meg jegy zés sel: „Úgy hi szem, hogy a vissza fo -
gott ság és a tak ti ka te rén nem le het to vább men ni, mint én men tem. Egy
má sik pél dányt egyi de jû leg el kül dök Patakynak is az zal a meg jegy zés sel, 
hogy alig ha len nék ké pes a be szá mo lón lé nye gi leg vál toz tat ni, ami meg
is fe lel a va ló ság nak.”136 Egyút tal arra kér te Gratzot, amennyi ben az
össze ál lí tott anyag hoz len né nek meg jegy zé sei, úgy te gye meg azo kat,
mert a mi nisz ter el nök ség vissza jel zé se után az össze fog la lót azon nal
elküldi Ammendének.137

Bleyer vé gül va ló ban egy kri ti kus, hang nem ében még is vissza fo gott
je len tést ké szí tett.138 A va ló ság nak meg fe le lõ en, de in du la tok nél kül is -
mer tet te a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség hely ze tét. Míg a po li ti kai és
pol gá ri jo go kat, va la mint a gaz da sá gi moz gás sza bad sá got alap já ban véve 
ki elé gí tõ nek ér té kel te, a nyelv és a kul tú ra te rén ko moly fenn tar tá so kat
fo gal ma zott meg. Be szá mo ló ját át ad ta a bu da pes ti né met kö vet nek is, aki
Beth len ber li ni uta zá sá nak elõ ké szí té se kap csán meg küld te azt a né met
kül ügy mi nisz té ri um nak.139

1928-ban Ammende is el ér ke zett nek lát ta az idõt, hogy Beth len és a
kül ügy mi nisz té ri um elõtt fel ves se a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség prob -
lé má it. Fel jegy zést ké szí tett te hát a né met–ma gyar ál lam kö zi kap cso la to -
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kat ter he lõ fe szült sé gek rõl, s ezek kö zül, a maga szem pont já ból ért he tõ en,
a leg sú lyo sabb nak a ma gyar or szá gi né me tek hely ze tét ne vez te. „Amennyi -
ben az el múlt idõ ben itt és ott – rá adá sul nö vek võ szám ban – kri ti kus
hang vé te lû cik kek je len nek meg a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség kér dé -
sé rõl, ezt egye dül az a tény ma gya ráz za, hogy Né met or szág ban most szé -
les kö rök kí sé rik szisz te ma ti ku san fi gye lem mel a ki sebb sé gi kér dés fej lõ -
dé sét azok ban az ál la mok ban, me lyek ben né met cso por tok él nek. Arra a
meg ál la pí tás ra ju tot tak, hogy az an nak ide jén Ma gyar or szá gon ki adott
ren de let vég re haj tá sá ban je len leg szél csend állt be, to váb bá arra, hogy a
fej lõ dés más te rü le te ken (meg fe le lõ par la men ti kép vi se let meg adá sa stb.) 
sem ha lad elõ re.”140 A fõ tit kár Beth len jó szán dé kát nem kér dõ je lez te
meg, az al sóbb szin tek el len ál lá sa mi att azon ban szin te ki lá tás ta lan nak
tar tot ta az is ko la kér dés ren de let nek meg fe le lõ sza bá lyo zá sát. Ezért 1930
má ju sá ban már azt ta ná csol ta a né met kül ügy mi nisz té ri um nak, hogy a
né met kor mány – anél kül, hogy a Ma gyar or szág gal ápolt jó vi szonyt ve -
szé lyez tet né – gya ko rol jon nyo mást Beth len re, ter mé sze te sen a né met
saj tó hat ha tós tá mo ga tá sá tól kí sér ve.141

Ammende emel lett meg pró bált köz ve tí te ni a MNNE két meg ha tá ro zó
sze mé lyi sé gé nek sza ka dás sal fe nye ge tõ vi tá já ban is. Gündisch, aki egyéb -
ként alap ál lás ból nem ér tett egyet Bleyer ma gyar és né met iden ti tá sát
egy szer re hang sú lyo zó te ó ri á já val, a saj tó ban, va la mint a né met tár sa -
dal mi szer ve ze tek elõtt pa naszt tett Bleyerre, an nak po li ti kai irány vo -
na la, s úgy mond dik ta tó ri kus ve ze té si stí lu sa mi att.142 Emel lett ri vá li sát a
Sonntagsblatt gaz da sá gi ügye i nek „hely te len” ke ze lé se mi att per rel fe -
nye get te meg. A hely ze tet to vább sú lyos bí tot ta, hogy egyik cik két az er -
dé lyi szász la pok is le hoz ták, ami kü lö nö sen ki hoz ta Bleyert a sod rá ból,
mi vel ezt a lé pést a szász Gündisch mel let ti de monst rá ci ó ként ér té kel te.
Az ENNSZ min den áron el akar ta ke rül ni, hogy az egy re job ban bur ján zó
ügyek ma gyar bí ró ság elé ke rül je nek, s vé gül nagy ne he zen si ke rült is
Gündischt rá be szél ni ük arra, hogy a Sonntagsblattal kap cso la tos pa na -
szát vissza von ja, Bleyert pe dig arra, hogy áll jon a Szö vet ség dön tõ bí ró sá -
ga elé.

1932. ja nu ár ele jén Ammende is el lá to ga tott Bu da pest re, hogy a két
po li ti kus kö zött köz ve tít sen. Pró bál ko zá sa azon ban nem ve ze tett ered -
mény re, mi vel azok ak kor még nem akar tak hal la ni sem mi fé le meg egye -
zés rõl. A fõ tit kár je len volt a dön tõ bí ró sá gi tár gya lá son is, s a né met kül -
ügy mi nisz té ri um nak azt je len tet te, hogy az si ke res volt, és jó esélyt lát
arra, hogy az el mér ge se dett vi szony a jö võ ben ke zel he tõ vé vá lik.143 Bár a
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két né met po li ti kus kap cso la ta va ló já ban soha töb bé nem ja vult meg, a
köz ve tí tõ tár gya lás nak annyi ered mé nye min den kép pen volt, hogy az
Egye sü let – he lyen ként tit ko san ke zelt – ügyei nem ke rül tek a ma gyar
bíróság elé.144

Bleyer 1933 de cem be ré ben el hunyt, s ez zel lé nye gé ben új kor szak
kez dõ dött az MNNE tör té ne té ben. Éle té nek utol só éve i ben lét re hoz ta a
Sonntagsblatt kö rül cso por to su ló népi né met irány za tot kö ve tõ Deutsche
Arbeitsgemeinschaftot, amellyel a ra di ká li sabb fel lé pést kö ve te lõ, több -
nyi re fi a ta labb né met po li ti ku sok nak szer ve ze ti ke re tet kí nált. 1933-ra
te hát ki ala kult kö rü löt te az a gar ni tú ra, amely nem hitt töb bé a ma gyar
kor má nyok ígé re te i nek, s a nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág tól várt
anya gi és min de nek elõtt po li ti kai se gít sé get. A ra di ká lis né met or szá gi
esz mé ket is ma gu ké vá tevõ po li ti ku sok ke mény har cot vív tak az MNNE 
ve ze té sé ért a ket tõs iden ti tást rend kí vül ko mo lyan vevõ, s a ma gyar ál -
lam irán ti lo ja li tást min de nek elé he lye zõ, fõ leg Gratz Gusz táv ál tal rep -
re zen tált „kormányhû” irány zat tal. A küz de lem, leg alább is a har min cas
évek vé gé ig, Gratz ja vá ra dõlt el: Bascht si ke rült el tá vo lít tat ni a fõ tit ká ri 
poszt ról, rá adá sul a fi a tal po li ti kust nem zet gya lá zás vád já val le töl ten dõ
sza bad ság vesz tés re is ítél ték. Ezen kí vül lé nye gé ben meg sze rez te az el -
len õr zést a Sonntagsblatt fö lött, majd 1936. au gusz tus 20-án a szer ve zet 
köz gyû lé sén el ér te, hogy a Volksdeutsche Kameradschaft né ven szer ve -
zõ dõ bel sõ el len zék ve ze tõi kö zül sen ki se ke rül jön be az Egye sü let ve -
ze tõ sé gé be.145

A Bleyer ha lá lát kö ve tõ elsõ két év ben elõ ször az Egye sü let ügy ve ze tõ 
el nö ké vé vá lasz tott Kussbach Fe renc, majd Tö rök Ár pád kép vi sel te a
ma gyar or szá gi né me te ket a Kong resszus ber ni, il let ve gen fi ülé sén.
Mind ket ten az MNNE is mert tag ja i ként ér kez tek, ezért meg je le né sük
egy ál ta lán nem szúrt sze met a ma gyar de le gál tak nak. Kussbach, ha son ló -
an apó sa 1930-as pró bál ko zá sá hoz, ta nács ko zás ra hív ta a ma gyar kép vi -
se lõ ket, hogy a né met ki sebb ség ér de ké ben köz ben já rá su kat kér je a ma -
gyar or szá gi il le té kes szer vek nél. Õk azon ban a „va la mit-va la mi ért” elv
szel le mé re hi vat koz va az zal tér tek ki a ké rés elõl, hogy szem be he lyez -
ték vele az utód ál lam ok ban élõ né met pár tok min den együtt mû kö dést
el uta sí tó ál lás pont ját.146

Tö rök Ár pád, aki 1935-ben már har mad szor vett részt a kon fe ren ci án,
egé szen más ként kel tett fel tû nést. Az „Ál la mok fe let ti nép kö zös ség”
pont já hoz hoz zá szól va ele mez te a ma gyar köz vé le mény s a hi va ta los
szer vek fenn tar tá sa it a nép kö zös sé gi esz mé vel szem ben.147 Té ves nek ne -
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vez te azt a Ma gyar or szá gon szé les kör ben el ter jedt né ze tet, amely a né -
met nép kö zös ség hez való tar to zás fel vál la lá sát össze egyez tet he tet len nek
tar tot ta az ál lam hû ség gel. A bi zal mat lan ság for rá sát egy ér tel mû en az or -
szág igaz ság ta lan fel da ra bo lá sá ban, s az azt kö ve tõ tö meg pszi chó zis ban
ke res te. Hi tet tett amel lett, hogy a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség nek in -
teg rá lód nia kell a né met nép kö zös ség be, ugyan ak kor azon ban az össz né -
met ség be való in teg rá ci ót csak ak kor ne vez te kö ve ten dõ cél nak, ha a
meg lé võ ál lam tu dat egy fi karc nyit sem csor bul. Az óva tos kri ti kai meg -
jegy zé sek mel lett a lo ja li tás szük sé ges sé gét ki dom bo rí tó Tö rök hoz zá szó lá -
sát a ma gyar or szá gi or szá gos na pi lap ok és a Kül ügyi Szem le is ob jek tí ven
is mer tet te, ki emel ve, hogy az elõ adót Wilfan több ször is rend re u ta sí tot ta,
mi vel lo ja li tá si dek la rá ci ó ként ér tel mez te ál lás fog la lá sát.148 A fõ szer -
kesz tõ lap já nak hely bé li kon ku ren se, a ma gát ke resz tény po li ti kai na pi -
lap ként meg ha tá ro zó Sop ro ni Hír lap ez zel szem ben a tör tén te ket el tor zít -
va ke mé nyen ne ki tá madt: „Tö rök úr töb bek kö zött ki je len tet te, hogy a
ma gyar or szá gi né me tek tõl – akik ele nyé szõ cse kély szám ban van nak –
fél min den ki. A né met ki sebb ség – mon dot ta – nem ve szé lyez te ti az or -
szág ér de ke it. A nép kö zös sé gi gon do lat nem el len ke zik az ál lam irán ti hû -
ség gon do la tá val. Tö rök úr ez után be szé de so rán oly annyi ra el ra gad tat ta
ma gát, hogy az el nök több ször is fi gyel mez tet te, hogy a po li ti kai vo nat -
ko zá so kat ne fe sze ges se, mert úgy kény te len lesz hat ha tó sabb esz kö zök -
höz nyúl ni. En nek az úr nak po li ti kai ha zu do zá sa i ra még vissza té rünk.”149

1935 vé gén Hasselblatt Bu da pest re uta zott, hogy a mi nisz ter el nök sé -
gen el ér je a Basch-csoport szá má ra idõ köz ben el fo gad ha tat lan ná vált
Kussbach meg buk ta tá sát s azt, hogy az ügy ve ze tõ el nök he lyé re Huss ke -
rül jön. Sem mit sem ért el, a kö vet ke zõ hó nap ban azon ban si ke rült tel je -
sen ma gá ra ha ra gí ta nia Gratzot és Ká nyát, ami ért Kussbachot fel szó lí tot -
ta, hogy je len jen meg Ber lin ben, és tisz táz za ma gát a Volksdeutsche
Kameradschaft vád jai alól az ENNSZ ál tal össze ál lí tan dó bi zott ság elõtt.
A kül ügy mi nisz tert töb bek kö zött a Hasselblatt-akciók fe let ti fel há bo ro -
dá sa in dí tot ta arra, hogy be ké res se a né met kö ve tet, s kö zöl je vele, tisz tá -
ban van a Baschéknak jut ta tott rend sze res né met ál la mi tá mo ga tás té nyé -
vel, s kö ve tel je an nak azonnali megszüntetését.150

A né met kül ügy mi nisz té ri um szá má ra ter mé sze te sen meg le he tõ sen
kel le met len volt a hely zet, ezért kész nek mu tat ko zott a kér dés tár gya lá sos 
ren de zé sé re. No vem ber fo lya mán Ammende is Bu da pest re uta zott, hogy
meg pró bál koz zék egy, a hi va ta los szer vek ál tal is el len õriz he tõ tá mo ga -
tá si rend szer gon do la tá nak el fo gad ta tá sá val. En nek ér de ké ben meg be -
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szé lé se ket foly ta tott Patakyval, a né met kö vet tel, Gündischsel és Gratzcal 
is. Nem tud ni, hogy a fõ tit kár mi lyen jo go sít vá nyok kal ér ke zett a ma gyar
fõ vá ros ba, Gratznak azon ban az volt a be nyo má sa, hogy Ammende nem
a sa ját sza kál lá ra tár gyalt. Ja vas la tát pe dig, mely sze rint a tá mo ga tá si
rend szert át lát ha tó vá kell ten ni, s a pén zek mennyi sé gét és út ját min den
eset ben a ma gyar kor mánnyal is is mer tet ni kell, õ is éssze rû nek tar tot -
ta.151 Az zal azon ban már nem ér tett egyet, hogy egy sze mély ke zé be ke -
rül jön a pénz ke ze lé se, füg get le nül at tól, ki len ne az. Ki sebb össze gek
ese tén el vi leg jár ha tó út nak tar tot ta, hogy a szub ven ci ót be épít sék az
MNNE költ ség ve té sé be. En nél egy fok kal jobb öt let nek tûnt szá má ra az a 
va ri á ció, hogy egy hár mas bi zott ság ren del kez zék a pénz fel hasz ná lá sá -
ról, mely ben az egyik tag a né met, a má sik a ma gyar kor mány bi zal mi
em be re le het ne, a har ma dik pe dig egy olyan sze mély (Ammende sze rint
eset leg Gratz maga), akit mindkét fél el tud fogadni. A támogatási
rendszer ilyen jellegû átalakítására végül a magyar kormány ellenállása
miatt mégsem került sor.

Hasselblatt és az ENNSZ te hát már 1935 má so dik fe lé ben egy ér tel mû -
en a Kameradschaftot is mer te el a ma gyar or szá gi né me tek au ten ti kus
kép vi se lõ jé nek. Ezek után tu laj don kép pen nem te kint he tõ tel je sen vá rat -
lan lé pés nek, hogy az 1936-os Kong resszus meg tar tá sá ról Gratz nem ka -
pott ér te sí tést, Huss és Goldschmidt vi szont igen.152 A né met cso port kül -
döt tei po zi tív fej le mény ként ér té kel ték, hogy a „ma gyar ba rát” Gratz
he lyett Hussék je len tek meg Genf ben.153 A ma gya ro kat vi szont ez an nál
is in kább meg lep te, mert ez zel a lé pés sel a né me tek min den fé le elõ ze tes
egyez te tés nél kül lé nye gé ben part vo na lon kí vül he lyez ték az MNNE ve -
ze tõ sé gét.154

Bleyerhez és Kussbachhoz ha son ló an, a hi va ta los ma gyar nem ze ti ség -
po li ti ka be fo lyá so lá sá ra Huss is meg pró bál ta meg nyer ni a ma gyar ki -
sebb sé gi po li ti ku sok tá mo ga tá sát.155 Deák és Jakabffy azon ban ez út tal is
tar tot ta ma gát a jól be vált re cept hez, és a se gít ség elõ fel té te le ként azt kö -
ve tel te, hogy a szom széd ál la mok ban élõ né me tek párt jai is vál toz tas sa -
nak stra té gi á ju kon. Huss pró bál ko zá sa azon ban nem csak azért volt re -
mény te len, mert eb ben a kér dés ben lé nye gé ben már évek kel ez elõtt
patt hely zet ala kult ki, ha nem azért is, mert Bleyerrel és utód já val szem -
ben õt a ma gya rok nem is mer ték el a né met ki sebb ség le gi tim kép vi se lõ -
jé nek.156 Rá adá sul õk is tud tak ar ról, hogy Huss sze rint a ro má ni ai és ju -
go szlá vi ai ma gya rok nak sok kal jobb dol guk van, mint a ma gyar or szá gi
né me tek nek. Ez pe dig a két fél kö zött le he tet len né tett min den fé le ér de mi
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kom mu ni ká ci ót. Jakabffy Hussról ki ala kult né ze te it Hasselblatt elõtt sem 
rejtette véka alá, miközben az õ közvetítési kérelme elõl is kitért.

Bár az 1937-es kép vi se let kér dé se a kon fe ren cia után még né hány hó -
na pig nem ke rült na pi rend re, a ma gyar or szá gi né met ség ve ze tõi kö zött
dúló harc, az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek nyil ván va ló
el kö te le zett sé ge a Basch-csoport ál tal kö ve tett irány vo nal mel lett, s en -
nek el len pont ja ként a ma gyar kor mány hajt ha tat lan sá ga sem mit sem vál -
to zott. Ezért az tán egy ér tel mû volt, hogy a két ál lás pont elõbb-utóbb
össze fog csap ni. A konf lik tus ki rob ba ná sa nem is vá ra tott so ká ig ma gá -
ra: feb ru ár 3-án dél elõtt Bécs ben Gratz Gusz táv te le fo non be je lent ke zett
Uexküllnél, a szer ve zet ide ig le nes fõ tit ká rá nál, s dél után 4 óra kor kez de -
tét vet te egy ki sebb meg sza kí tá sok kal más fél esz ten de ig tar tó hu za vo na,
mely nek vé gé re a Kong resszus tör té ne te alatt már nem ke rült pont.157

Az em lí tett meg be szé lé sen Gratz til ta ko zott Huss és tár sai 1936-os
meg hí vá sa el len, egyút tal el lent mon dást nem tûrõ han gon kö zöl te a fõ tit -
kár ral, hogy a kö vet ke zõ kong resszu son sze mé lye sen õ kép vi se li majd a
ma gyar or szá gi né me te ket, még pe dig az MNNE fel ha tal ma zá sá ból.158

Tár gya lá su kon a ki sebb ség bel sõ vi szo nyai is szó ba ke rül tek. Az el nök,
aki elõ re bo csá tot ta, hogy maga sincs meg elé ged ve a né me tek hely ze té vel 
Ma gyar or szá gon, hang sú lyoz ta, hogy ezen a té ren hiba len ne gyors elõ re -
ha la dás sal szá mol ni. A fõ tit kár ez zel szem ben ki fej tet te, hogy amennyi -
ben a nép cso por tot va ló ban össze akar ja tar ta ni, ak kor az Egye sü let nek
mi nél elõbb le kel le ne vet kõz nie kor mány ba rát jel le gét. Gratz ál lí tot ta,
hogy szer ve ze te csak annyi ban függ a kor mány tól, amennyi ben fenn ma -
ra dá sá hoz szub ven ci ót kap tõle. Egyéb ként is, ezt a tá mo ga tá si for mát
még min dig sok kal in kább el fo gad ha tó nak tar tot ta, mint a bár mi lyen más
egyéb for rás be vo ná sát. Haj lan dó nak mu tat ko zott, hogy Basch és Huss
ki vé te lé vel a Kameradschaftból is be von jon em be re ket az El nök ség
mun ká já ba, de az zal fe nye ge tõ zött, hogy szük ség ese tén a nyil vá nos ság
elõtt ránt ja le a lep let el len zé ke Né met or szág ból ér ke zõ tit kos anya gi tá -
mo ga tá sá ról. A fõ tit kár ra oly mó don is nyo mást akart gya ko rol ni, hogy
di csér te elõt te Paul Schiemann új szer ve ze tét, s meg len get te elõt te be lé -
pé si szán dé kát, amit az zal in do kolt, hogy azok ol da lá ra sze ret ne áll ni,
akik úgy lát ják, hogy a Har ma dik Bi ro da lom túl zott be fo lyá sa és be -
avat ko zá si tö rek vé sei ve szé lyez te tik a né met ki sebb sé gek va ló di ér de -
ke it.159 Auszt ri ai lá to ga tá sá nak zá rá sa ként más nap fel ke res te dr. Berkát, a
Schulverein Südmark kép vi se lõ jét, s lé nye gé ben el is mé tel te az Uexküllnek 
mon dot ta kat.160
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Az épp Bécs ben tar tóz ko dó Hasselblatt nem tett ele get Uexküll fel ké -
ré sé nek, és nem vett részt a Gratzcal foly ta tott be szél ge té sen.161 Két ok ból 
sem: egy részt nem akar ta sze mé lyes ál lás fog la lá sá val az ENNSZ-t elõ re
el kö te lez ni, más részt tak ti kai szem pont ból jobb nak lát ta, ha Uexküll mint 
fõ tit kár a né met ki sebb sé ge ket össze fo gó szer ve zet hez uta sít ja ál lás fog -
la lás ért az el nö köt. Ez így is tör tént. A hi va ta los lá to ga tás ból Hasselblatt 
vé gül azt a kö vet kez te tést von ta le, hogy el jött az idõ, ami kor min den erõt 
egye sí te ni kell Gratz fél re ál lí tá sá ra. Még ak kor is, ha emi att a Kong -
resszu son részt vevõ ma gyar cso port tal össze üt kö zés re ke rül sor.162

A még feb ru ár 3-án egy más sal is mer te tett alap ál lás ok egész idõ alatt
vál to zat la nok ma rad tak. Mind két fél meg pró bál ta ugyan kö ve te lé sé nek
le gi ti mi tá sát ér vek kel (és el vek kel) alá tá masz ta ni, a vita lé nye ge azon ban 
egy mon dat ban össze fog lal ha tó volt: be le szól hat-e a nép kö zös sé gi esz -
mét vé re sen ko mo lyan vevõ ENNSZ a ma gyar or szá gi né me tek kép vi se -
le té nek kér dé sé be? A tét azon ban még en nél is na gyobb volt. Az zal, hogy 
a Kong resszu son való rész vé tel kér dé sé ben az el is me rés jo gát vin di kál ta
ma gá nak, át té te le sen (s az adott po li ti kai vi szo nyok kö zött ter mé sze te sen
csak el vi leg) azt követelte, hogy magyarországi németek belsõ ügyeibe
minden fontosnak ítélt kérdésben beavatkozhasson.

A vita le he tõ sé gé nek tág te ret nyi tott, hogy a Kong resszus alap sza bá -
lya eb ben a kér dés ben meg le he tõ sen szel lõs volt.163 Gratz ér ve lé sé ben
min de nek elõtt arra he lyez te a hang súlyt, hogy Ammende 1925-ben szer -
ve ze te ket ke re sett fel, il let ve a szer ve ze tek ve ze tõ sze mé lyi sé ge it. Így ju -
tott el az MNNE-hez s an nak ve ze tõ jé hez, Bleyerhez is. Et tõl kezd ve fo -
lya ma to san olyan kül döt tek kép vi sel ték a ma gyar or szá gi né me te ket, akik 
mind az Egye sü let ve ze tõ sé gé hez tar toz tak.164 Ez zel lé nye gé ben a szo -
kás jog ér vé nyes sé gét s el sõ sé gét hang sú lyoz ta. De egy má sik ér vet is
beemelt a vi tá ba. E sze rint a Kong resszus a szer ve zett nem ze ti ki sebb sé -
gek fó ru ma volt, már pe dig Ma gyar or szá gon a né me tek nek csak egyet len
szer ve ze te lé te zett hi va ta lo san.165 Ez az érv már in kább az alap sza bály ban 
ke re sett fo gó dzót. Az el nök min den eset re vi lá go san tár gya ló part ne rei tud -
tá ra hoz ta, hogy nem haj lan dó el is mer ni az Eu ró pai Né met Nép cso port ok
Szö vet sé gé nek il le té kes sé gét a kér dés el dön té sé ben.166

Uexküll és Wilfan ez zel szem ben ar ról gyõz köd te vi ta part ner ét, hogy
a Kong resszus nem az Egye sü le tet is mer te el tag nak, ha nem a ma gyar or -
szá gi né me tek kö zös sé gét. Ammende pe dig el sõ sor ban te kin té lyes sze -
mé lyi sé ge ket hí vott meg, akik mel les leg va la mely szer ve zet ben is el is -
mert te vé keny sé get fej tet tek ki. Ezt a gon do lat me ne tet to vább ve zet ve
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gyor san rá tér tek a lé nyeg re: a kon fe ren ci ák ra bár ki je lent kez het, az vi -
szont a Vá laszt mány il le té kes sé gi kö ré be tar to zik, hogy el is me ri-e az il le -
tõt tel jes jogú kép vi se lõ nek vagy sem. Ezen a szin ten õk is be kap csol ták a 
szo kás jog el vét a vi tá ba, ter mé sze te sen más össze füg gés ben. Kö zöl ték
Gratzcal, hogy egy vi tás kér dés ben a Vá laszt mány min dig az azo nos
nem ze ti sé gû cso port vé le mé nyét hagy ja jóvá. Így te hát vég sõ so ron az
ENNSZ az il le té kes fó rum.167 Uexküll elsõ pil la nat tól ezt az ál lás pon tot
kép vi sel te, és Hasselblattnak si ke rült Wilfant is meg gyõz nie ar ról, hogy
ez a he lyes ér tel me zés.168 Wilfan azon ban lát va, hogy fogy az idõ, és egy -
re ke ve sebb az esély a meg egye zés re, má jus ban azt ja va sol ta az egyez te -
tés be be kap cso ló dó Graebének, hogy ab ban az év ben olyan sze mély kép -
vi sel je a ma gyar or szá gi né me te ket, aki volt már ko ráb ban kül dött (de ne
az el nök). Cse ré ben pe dig Gratznak a jö võt il le tõ en le kel lett vol na mon -
da nia a ki zá ró la gos kép vi se let kö ve te lé sé rõl.169 Mi vel Wilfan ugyan ezt a
ja vas la tot már nem írta meg Bu da pest re, jog gal fel té te lez he tõ, hogy
Hasselblatt és Graebe azt nem fogadta el, s végleg elszánta magát Gratz
félreállítására.

Lé nye gé ben te hát patt hely zet ala kult ki, ami azért volt kü lö nö sen kel -
le met len, mert a vár va várt lon do ni kon fe ren cia idõ pont ja ro ha mo san kö -
ze le dett, s egyik fél nek sem hi ány zott egy bot rány, amely le he tet len né
tet te vol na a ki sebb sé gek egy sé gé nek de monst rá lá sát. Ezért Graebe jú ni -
us 4-én Bu da pes ten meg be szé lé se ket foly ta tott Patakyval, aki raj ta ke -
resz tül fel kér te Wilfant, hogy köz ve tít sen az ügy ben, s pu ha tol ja ki, va jon 
a né met cso port haj lan dó len ne-e a Gratzcal szem ben ki ala kí tott ál lás -
pont ján vál toz tat ni. Graebe ez ügy ben az ENNSZ il le té kes po li ti ku sá hoz,
Ruthához irá nyí tot ta az el nö köt.170 A meg egye zést vé gül Szüllõ és Rutha
hoz ta tetõ alá, úgy hogy a tár gya lá so kon Gratz egy ál ta lán nem vett részt.
A két cseh szlo vá ki ai po li ti kus jú li us 1-jén alá írt egy meg ál la po dást,
mely ben ki je len tet ték, hogy „A ma gyar or szá gi né met kép vi se let tisz tá zá -
sá ig a cso port kép vi se lõi az idei lon do ni Nem ze ti sé gi Kong resszus tól tá -
vol ma rad nak. A ma gyar or szá gi né met ség cso port ját idén, ezen a kong -
resszu son sen ki sem fog ja hi va ta lo san kép vi sel ni. A kép vi se let kér dé sét
õsszel tisztázzák, amikor is a képviselõk meghatározásánál a népiségi
szemlélet lesz mértékadó.”171

Graebét min den eset re még az nap ma gá hoz ké ret te Pataky.172 Meg be -
szé lé sük rõl nem ma radt fel jegy zés, de az ál lam tit kár – már csak Lon don
mi att is – biz to san el fo gad ha tó nak, ha nem is ide á lis nak tar tot ta a komp -
ro misszu mot. Wilfan ez után már nyu god tan el küld het te a meg ál la po dás
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szö ve gét a ber li ni Adlon Ho tel ben meg szállt Gratznak, aki rõl egyéb ként
azt a hírt kap ta, hogy meg be te ge dett, ezért nem uta zik to vább a brit fõ vá -
ros ba.173 Nem tud juk, hogy Gratz va ló ban be teg volt-e, de tény, hogy a
meg ál la po dás után már nem volt ér tel me to vább utaz nia, hi szen az ülé se -
ken csak meg fi gye lõ ként ve he tett vol na részt, s ez szá má ra min den kép pen
presz tízs vesz te sé get je len tett volna.

A ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té nek kér dé se kö rül ki fej lõ dött
vita ter mé sze te sen nem ma radt tisz tán „né met bel ügy”, de nem is kor lá to -
zó dott csu pán az ENNSZ és a mi nisz ter el nök ség kö zöt ti súr ló dá sok ra.
A po lé mi á ba szük ség sze rû en be le sod ród tak ve ze tõ ma gyar ki sebb sé gi
po li ti ku sok is, egész pon to san a ma gyar cso port két meg ha tá ro zó sze mé -
lyi sé ge, Jakabffy és Szüllõ.

Jakabffynak évek óta ko moly fenn tar tá sai vol tak az utód ál lam ok né -
met ki sebb sé gi párt ja i nak po li ti kai irány vo na lá val szem ben. Ne he zen
tud ta el fo gad ni, hogy a ro má ni ai né me tek párt po li ti kai stra té gi á já ban a
ma gya rok kal való együtt mû kö dés le he tõ sé ge gya kor la ti lag el ha nya gol -
ha tó sze re pet ját szott. A Né met or szág, sõt Ro má nia ál tal is tá mo ga tott
Szatmár-vidéki regermanizációs tö rek vé sek okoz ta döb be ne tét pe dig egy -
sze rû en kép te len volt fel dol goz ni.174 Kri ti kus alap ál lá sát to vább erõ sí tet te 
a nem ze ti szo ci a liz mus né met or szá gi ha ta lom ra ke rü lé se, va la mint a né -
met ki sebb sé gek idõ sebb és a sze rin te tú lon túl ön tu da tos nak tar tott, új
esz mé ket val ló fi a ta labb ge ne rá ci ó ja kö zött ki rob bant harc, mely nek so -
rán a ko ráb bi, pol gá ri ér té ke ket val ló ve ze tõk sor ra ki szo rul tak az irá nyí -
tás ból, vagy hoz zá ido mul tak az új stratégiához.

Fo lyó ira tá ban per sze idõ rõl idõ re fog lal ko zott a ma gyar or szá gi né me -
tek hely ze té nek kér dé sé vel, s a Bleyer ha lá la utá ni idõ szak ban több ször is 
tu dó sí tott a ki sebb ség ve ze té sén be lül dúló harc ról.175 Cik ke i ben azon ban
so ha sem tisz tán a ma gyar or szá gi hely zet tel fog lal ko zott, azok in kább
csak ürü gyet szol gál tat tak az utód ál lam ok né met po li ti kai elit jé nek bí rá -
la tá hoz.176 Így a Ma gyar Szem lé ben és a Ma gyar Ki sebb ség ben egy aránt
1937 áp ri li sá ban, te hát Gratz és Uexküll ne ve ze tes feb ru á ri bé csi meg be -
szé lé se után pub li kált esszé je is, amely ben is mé tel ten össze kap csol ta a
két prob lé mát. A cikk ki in du ló pont ja az a kér dés fel ve tés volt, hogy a ma -
gyar ki sebb ség ve ze tõi mi ért nem vál lal koz tak soha köz ve tí tés re ma gyar -
or szá gi il le té kes he lye ken a né me tek hely ze té nek ja ví tá sa ér de ké ben. Vá -
la szul fel so rol ta a ro má ni ai ma gyar ság im pé ri um vál tás óta el szen ve dett
sé rel me it, s a kö vet ke zõ konk lú zi ó ra ju tott: „Jól tud juk, hogy Ma gyar or -
szá gon is akad nak je len sé gek, ame lyek az egye te mes ki sebb sé gi gon do lat 
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szem pont já ból hely te le ní ten dõk, de il do mos vol na-e ré szünk rõl, hogy
ezek el len a ma gunk fi gyel mez te tõ sza vát fel emel jük ak kor, ami kor hely -
ze tünk ben ép pen a né met ki sebb ség ma ga tar tá sa kö vet kez té ben az egye te -
mes ki sebb sé gi gon do lat nak sok kal sú lyo sabb sé rel me it ész lel het jük.”177

Mind ezek után nem meg le põ, hogy az er dé lyi po li ti kus má jus 11-én meg -
je lent Bécs ben Uexküllnél és Wilfannál, s a ma gyar cso port to váb bi szer -
ve ze ti tag sá gá nak elõ fel té te le ként a ma gyar és a né met ki sebb sé gek vi -
szo nyá nak ál ta lá nos ren de zé sét kö ve tel te.178

Elé ge det len sé gét lé nye gé ben há rom pont ban fog lal ta össze. 1. El fo -
gad ha tat lan nak tar tot ta, hogy a Kong resszus te vé keny sé gé ben egy re in -
kább hát tér be szo rul tak azok a li be rá lis és de mok ra ta ér té kek, ame lyek
ne vé ben a hú szas évek kö ze pén a ki sebb sé gi moz ga lom meg szer ve zõ -
dött. 2. Til ta ko zott a Gratz-ügy ke ze lé se el len. 3. Ki fo gá sol ta a ju go szlá -
vi ai és ro má ni ai né met pár tok ma gyar ki sebb sé gek kel szem be ni vi sel ke -
dé sét. Kö ve tel te, hogy ha lasszák el a kö vet ke zõ kon fe ren ci át ok tó be rig, s
ad dig tisz táz zák a két cso port kö zött ki ala kult fe szült sé ge ket. Uexküll
biz tos volt ben ne, hogy a ma gyar po li ti kus nem csak a sa ját ne vé ben be -
szélt, s a lá to ga tás mö gött Patakyt sej tet te. Az ál lam tit kár min den bi -
zonnyal tu dott Jakabffy uta zá sá ról, s az sem el kép zel he tet len, hogy az er -
dé lyi po li ti kus az õ inst ruk ci ó já ra ült fel a bé csi vo nat ra, az azon ban
bi zo nyos, hogy va ló ban mé lyen át érez te azt, amit a né me tek fe jé re ol va -
sott. A leg jobb bi zo nyí ték erre az, hogy már jú ni us 12-én be je len tet te
Wilfannak a szer ve zet tel való min den fé le kap cso lat meg sza kí tá sát, ami kor
pe dig még a Gratz-ügyben messze nem szü le tett vég sõ dön tés.179

A fõ tit kár gyor san ér te sí tet te Szüllõt Jakabffy má jus 11-i lá to ga tá sá -
ról, s biz to sí tot ta ar ról, hogy a né met cso port bár mi kor haj lan dó az „eset -
le ges fe szült sé gek” tisz tá zá sá ra. A lon do ni kon fe ren cia õsz re ha lasz tá sát
azon ban az elõ ké szü le tek elõ re ha la dott vol ta mi att már le he tet len nek tar -
tot ta. Arra kér te, hogy a ma gyar cso port ve ze tõ je ként tu das sa vele vé le -
mé nyét, hogy a kér dést mi elõb bi tisz táz has sák.180 A cseh szlo vá ki ai po li ti -
kus né hány nap múl va fel ke res te az el nö köt Bécs ben, s kö zöl te vele, hogy 
nem si ke rült Jakabffyval sze mé lye sen be szél nie, de biz to sí tot ta ar ról,
hogy min dent el kö vet azért, hogy a ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té -
nek prob lé má ja megnyugtatóan rendezõdjék.181

Eb bõl a meg jegy zés bõl is lát szik, hogy a két ma gyar po li ti kus hoz zá ál -
lá sa nem volt azo nos. En nek oka sem mi eset re sem ab ban ke re sen dõ,
hogy a Jakabffy ál tal fel pa na szolt há rom té ma kör bár me lyi ké ben is el té rõ 
vé le mé nyen let tek vol na. Szüllõ komp ro misszum ra haj ló hoz zá ál lá sa
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sok kal in kább ab ban gyö ke re zett, hogy Cseh szlo vá ki á ban a né met–ma -
gyar együtt mû kö dés ki ala kí tá sa egy ál ta lán nem tûnt olyan re mény te len -
nek, mint ko ráb ban, és mint ami lyen ki lá tás ta lan az a két má sik utód ál -
lam ban volt. 1937-re ugyan is Cseh szlo vá kia bel- és kül po li ti kai hely ze te
meg le he tõ sen in ga tag gá vált. A Szu dé ta né met Párt hi he tet le nül meg erõ -
sö dött, s a mö göt te álló nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág kül po li ti kai am -
bí ci ói is töb bé-ke vés bé egy irány ba mu tat tak. Ez a hely zet pe dig Szüllõt
(és a ma gyar kül ügy mi nisz té ri u mot is) ér te lem sze rû en bi za ko dás sal töl -
töt te el, hi szen min den nél fon to sabb nak tar tot ta, hogy Cseh szlo vá kia
hely ze te olyan in sta bil lá vál jék, amennyi re csak le het.182 1937. má jus
11-én Es ter házy és Jaross tár sa sá gá ban meg is ál la po dott Henleinnal,
hogy a jö võ ben igye kez nek kap cso la ta i kat el mé lyí te ni, s a par la ment ben
együtt mû köd nek az „op po ná lás ban”. Ugyan ak kor fel hív ta a né met párt -
ve ze tõ fi gyel mét arra, hogy a po zso nyi, sze pes sé gi és turóci né me te ket el -
hi bá zott po li ti ka len ne le vá lasz ta ni a ma gya rok ról. Úgy tûnt neki, hogy
Henlein megértette a kérés lényegét.183

Szüllõ az ál ta la ek kor már hit le ris ta in téz mény nek te kin tett Kong -
resszust, s ezen be lül a ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té nek kér dé sét is 
a cseh szlo vá ki ai hely zet össze füg gé se i ben ér tel mez te. Bár õ is ag gasz tó -
nak tar tot ta, hogy a „ma gyar nem ze ti ala pon szer ve zett, és a ma gyar ál -
lam ál tal is tá mo ga tott” MNNE-t, job ban mond va a Gratz-féle irány za tot
a Kong resszu son ak tív né met kép vi se lõk ke rek pe rec el uta sí tot ták, a
Cseh szlo vá kia to váb bi gyen gí té sé hez eset leg hoz zá já ru ló lon do ni kon fe -
ren cia mi att még is el fo gad ha tó nak tar tott egy olyan komp ro misszu mot,
amely nek ér tel mé ben egyet len ma gyar or szá gi né met sem je len he tett meg 
hi va ta lo san az ülé se ken.184 Ér vei vé gül meg hall ga tás ra ta lál tak, s Bu da pest
is be le egye zett az „ide ig le nes fegy ver szü net be”.

A Szüllõ–Rutha-meg ál la po dás azon ban csak a lon do ni kon fe ren cia ide -
jé re szólt, s nem ren dez te vég ér vé nye sen a kép vi se let kér dé sét. Bár nincs
nyo ma an nak, hogy az is mé telt egyez te tés ér de ké ben az év vége elõtt bár -
mi lyen hi va ta los lé pés is tör tént vol na, Wilfan szep tem ber ben még is szó ba
hoz ta a kér dést, igaz, csak érin tõ le ge sen. Azt ja va sol ta ugyan is Graebének,
hogy a né met cso port hoz zon lét re a Kong resszu son be lül egy töb bé-ke vés -
bé laza kö zös sé get, me lyen min den po li ti kai irány zat kép vi sel tet het né ma -
gát, és amely sza ba dab ban tár gyal hat ná meg a Gratz-ügyhöz ha son ló ké nyes
kér dé se ket, mint az ENNSZ.185 A ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té nek
fel em le ge té se azon ban eb ben az eset ben csak ürügy volt. Az el nö köt
ugyan is va ló já ban a né met or szá gi ese mé nyek és a né met ki sebb sé gek ra di -
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ka li zá ló dá sa za var ta, va la mint az a le he tõ ség, hogy ez a tény a szer ve ze tet 
tel je sen és vég ér vé nye sen el le he tet le ní ti.186

No vem ber vé gén az tán Graebe sze mé lye sen is tár gyalt Patakyval, aki
a Da rá nyit és Ká nyát kí sé rõ de le gá ció tag ja ként no vem ber 21–24-e kö -
zött Ber lin ben tar tóz ko dott.187 Pataky azt kö zöl te a né met ki sebb sé gi po li -
ti kus sal, min dent el kö vet an nak ér de ké ben, hogy a magyarországi né me -
tek két irány za ta közt dúló harc meg szûn jék. Az ál lam tit kár azt is
ki je len tet te, hogy a ma gyar nem zet po li ti ka re for mok elõtt áll – ezt azon -
ban Graebe erõs szkep szis sel fo gad ta.188 A kép vi se let kér dé sé ben vé gül
egé szen az utol só pil la na tig nem tör tént egyez te tés a né met cso port il le té -
ke sei és az MNNE ve ze tõ sé ge (pon to sab ban a mi nisz ter el nök ség) kö zött. 
Az ENNSZ és an nak or gá nu ma, a Nation und Staat azon ban fo lya ma to -
san, és kí mé let le nül tá mad ta Gratzot.189 Vár ha tó volt te hát, hogy a kér dés
elõbb-utóbb is mét te rí ték re ke rül. Az el len tét vé gül au gusz tus ele jén, bõ
két hét tel a kon fe ren cia kez de te elõtt pat tant ki, ami kor Pin tér Lász ló, az
MNNE igaz ga tó ja a Kong resszus fõ tit ká rá hoz for dult, be je lent ve rész vé -
te li szán dé kát s kér ve a szük sé ges in for má ci ó kat (hely, idõ pont).190 Igaz
ugyan, hogy ez zel Gratz ki vo nult a front vo nal ból, a he lyet te csa ta sor ba
ál lí tott Pin tér azon ban sem mi vel sem volt el fo gad ha tóbb sze mé lyi ség az
ENNSZ szá má ra, mint az Egye sü let el nö ke. En nek tud ha tó be a fõ tit kár
vele szem ben vá lasz tott tak ti ká ja is. Uexküll ugyan is fel hív ta fi gyel mét
arra, hogy az új je lent ke zõk el bí rá lá sa a Vá laszt mány fel ada ta, azt vi szont 
a stock hol mi kong resszus elõtt már nem le het össze hív ni. En nél fog va azt
ta ná csol ta neki, hogy for dul jon sze mé lye sen Ernst Kundthoz, aki a né met 
cso port ré szé rõl il le té kes a kér dés ben.191

Az alap hely zet te hát egy év el tel té vel sem vál to zott. De ez nem csak
Hasselblatték ál lás pont já ra volt igaz, ha nem az Egye sü le té re is. Míg a fõ -
tit kár az ENNSZ il le té kes sé gét hang sú lyoz ta, ad dig az Egye sü let ve ze tõ -
sé ge to vább ra is a jog foly to nos ság ra he lyez te a hang súlyt.192 Uexküll ez -
út tal is fel hoz ta a ju go szlá vi ai ma gya rok pél dá ját, ami kor is a ma gyar
cso port nem já rult hoz zá Szán tó hi va ta los kül dött ként való el is me ré sé -
hez. Ez az ér ve lés már az 1937-es vita ide jén na pi rend re ke rült, de ak kor
még el sõ sor ban Szüllõt és Jakabffyt igye kez tek vele jobb be lá tás ra bír ni.
Pin tér vá la sza erre lé nye gé ben ugyan az volt, mint an nak ide jén Szüllõé: õ 
sem fo gad ta el, hogy a két eset kö zött bár mi fé le pár hu za mot von hat ná -
nak. Sze rin te ugyan is 1931-ben egy, a kez de tek tõl fog va tag ság gal ren -
del ke zõ szer ve zet azért nem tu dott idõ ben meg je len ni, mert a ha tó ság ezt
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az út le vél ki adás meg ne he zí té sé vel le he tet len né tet te.193 A Szán tó-ügy két -
fé le ér tel me zé sé ben te hát lé nye gé ben az ere de ti ér vek kö szön tek vissza.

A né met cso port, il let ve a szer ve zet ben hi va ta lo san is fon tos sze re pet
ját szó – el vi leg füg get len – ex po nen se, Uexküll sem mit sem bí zott a vé let -
len re. Mi köz ben ugyan is Pin tért igye ke zett az ENNSZ il le té ke sé hez irá -
nyí ta ni, s ez ál tal le he tet len né ten ni an nak meg je le né sét a kon fe ren ci án,
Husst, il let ve a Kameradschaft ál tal ki je lö len dõ po li ti ku so kat meg hív ta
Stock holm ba. Huss nem tud ta meg ígér ni rész vé tel ét, mert – mint írta – ki -
uta zá sa tel jes mér ték ben Bu da pest tõl füg gött.194 Basch ez zel szem ben je -
lez te, hogy el uta zik Stock holm ba, an nál is in kább, mi vel a mi nisz ter el nök -
ség sem mi fé le aka dályt sem gör dí tett uta zá sa elé. Pataky ugyan kö zöl te
vele, hogy nem is me ri el a ma gyar or szá gi né me tek kép vi se lõ jé nek, ez azon -
ban a ma gyar or szá gi né met po li ti kust nem iga zán za var ta. Meg ígér te az ál -
lam tit kár nak, hogy lo já li san fog vi sel ked ni a svéd fõ vá ros ban, de ma ga tar tá -
sát vég sõ so ron Pin tér tõl és a ma gyar ki sebb sé gi ve ze tõk tõl tet te füg gõ vé.195

A kon fe ren ci á ra te hát mind Pin tér, mind Basch el uta zott. A ki bõ ví tett
Vá laszt mány még a hi va ta los meg nyi tó elõtt meg vi tat ta a ma gyar or szá gi
né me tek kép vi se le té nek kér dé sét, de a ma gyar és a né met ál lás pont még
ek kor sem kö ze le dett egy más hoz. Szüllõ és Jó si ka amel lett kar dos ko dott, 
hogy a két né met kül dött fel tét le nül egy for ma stá tus ban je len het csak
meg az ülé se ken, míg Hasselblatt ra gasz ko dott ah hoz, hogy Pin tért csu -
pán ven dég ként is mer jék el. Wilfan be le fá rad va a ter mé ket len vi tá ba be re -
kesz tet te az ülést, és fel szó lí tot ta a fe le ket, hogy egy más kö zött ren dez zék
el a kér dést.196 Mi vel a ma gya rok meg fe nye get ték Hasselblattot, amennyi -
ben aka ra tuk el le né re való dön tés szü le tik, ak kor a nyílt ülé sen je len tik be
ki lé pé sü ket, az ENNSZ ber li ni iro dá já nak ve ze tõ je kény te len-kel let len en -
ge dett, s így mind két né met po li ti kus csak meg fi gye lõ stá tust ka pott.

„– Pin tér arca gyö nyö rû, s ma ga tar tá sa is – mon dot ta Hasselblatt.
– Na tud ja, a ná cik Bildergalériájában õ bát ran he lyet fog lal hat – fe lel tem én.
– Pin tér úgy tán col, ahogy maga fü tyül – mon dot ta Hasselblatt.
– A to ta li tás és a Führer szisz té ma hir de tõ je ez el len nem te het ki fo gást – fe lel -

tem én.
– Ha Patakyék ál lás pont ja gyõz – mon dot ta to váb bá Hasselblatt –, és a kor -

mány ki kül döt tei a jövõ évi ér te kez le ten, mint mû nem ze ti sé gek vesz nek
részt, ak kor maga (már mint én) nem lesz itt.

– Maga sem – fe lel tem –, mert ak kor nem já ru lok hoz zá en nek a kong resszus -
nak a meg tar tá sá hoz.”197
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Ez a pár be széd ál lí tó lag a kon fe ren cia ide je alatt hang zott el, s jól mu -
tat ja, hogy ek kor ra Szüllõ és Hasselblatt amúgy sem túl sá go san har mo ni -
kus kap cso la ta mennyi re meg rom lott. A cseh szlo vá ki ai ma gyar po li ti kus
ezek után azt ja va sol ta a ma gyar or szá gi il le té ke sek nek, hogy a ma gyar
cso por tot azon nal lép tes sék ki a Kong resszus ból, s ez ál tal „lik vi dál ják”
az im már tel je sen ha szon ta lan szer ve ze tet. Bár mennyi re is fel bosszan tot -
ta azon ban Szüllõt Hasselblatt túl sá go san is ön tu da tos, ki ok ta tó fel lé pé se, 
ki zárt do log, hogy a pil la nat nyi be nyo má sok ha tá sá ra dön tött vol na így,
hi szen a szer ve ze tet évek óta nem tar tot ta sok ra, a né met ve ze tõ ket pe dig
ed dig sem be csül te túl sá go san. Sok kal va ló szí nûbb nek tû nik, hogy a nagy -
po li ti kai ese mé nyek ér lel ték meg ben ne ezt az ál lás pon tot. Az Ansch luss
után ugyan is Cseh szlo vá kia kö rül is egy re job ban szo rult a hu rok, s vár -
ha tó volt, hogy a te rü le ti re ví zió ide je rö vid idõn be lül el ér ke zik. Ilyen kö -
rül mé nyek kö zött pe dig egy amúgy is le szál ló ág ban lévõ Kong resszus
már nem sok hasz not hajthatott…
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19 Fel jegy zés cím és dá tum nél kül. (Fel te he tõ en Kristóffy, biz to san 1935-ben.) 
MOL, K 64. 1935-47. Szá mo zat lan.

20 Feb ru ár 20-án pél dá ul Pataky Ammendének járó összeg ki fi ze té sét kérõ in -
ter ven ci ó já ra azt kö zöl te Kristóffyval, hogy a fõ tit kár ral való együtt mû kö dés mi -
nél elõbb be szün te ten dõ. Kristóffy feb ru ár 20-i lap al ji jegy ze te a mi nisz ter szá -
má ra ké szí tett tit kos fel jegy zé sén. Bu da pest, 1934. feb ru ár 19. MOL, K 64.
1935-47 (70/1934).

21 Kristóffy Masirevichnek, Ber lin be. Bu da pest, 1934. már ci us 27. MOL, K
64. 1934-41-115.

22 Stieve fel jegy zé se a ma gyar kö vet lá to ga tá sá ról. Ber lin, 1934. áp ri lis 17.
PAAA, R 60531, L 497745.

23 Kristóffy. Pro domo. Bu da pest, 1934. no vem ber 10. MOL, K 64. 1935-47
(615/1934).
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24 A kér dés rõl rész le te sen lásd len tebb.
25 Ammende le ve le Wilfannak. Bécs, 1933. au gusz tus 16. BA, N 1.250, Fasz.

5. 1181.
26 A kér dés rõl bõ veb ben lásd len tebb.
27 Ammende le ve le Wilfannak. Bécs, 1934. már ci us 30. BA, N 1.250, Fasz. 6.

9.
28 Szüllõ je len té se az 1933-as kong resszus ról. Cím zett és dá tum nél kül.

OSZKK, Fond X, X/28. 3. Dok.
29 Kristóffy fel jegy zé se a mi nisz ter szá má ra. Bu da pest, 1934. feb ru ár 19.

MOL, K 64. 1935-47 (70/1934).
30 Ammende le ve le Wilfannak. Bu da pest, 1934. jú ni us 8. BA, N 1.250, Fasz.

8. 852.
31 A kö ve te lés mö gött meg bú vó ag go da lom ter mé sze te sen a né met ál lam mal

kö ten dõ eset le ges szer zõ dé sek re, il let ve azok le het sé ges kö vet kez mé nye i re is irá -
nyult.

32 Wilfan le ve le Jakabffynak. Bécs, 1934. jú li us 17. BA, N 1.250, Fasz. 8. 859.
33 Jakabffy Elem ér je len té se az Or szá gos Ma gyar Párt Nagy te kin te tû El nök sé -

gé hez. Dá tum nél kül. MOL, K 64. 1935-47. Szá mo zat lan.
34 Wilfan le ve le Jakabffynak. Bécs, 1934. jú ni us 23. BA, N 1.250, Fasz. 8.

856; Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus vá laszt má nyi ülé sé nek jegy zõ köny -
ve. Bécs, 1934. jú ni us 29. BA, N 1.250, Fasz. 30. 7.

35 Szüllõ je len té se a lon do ni ki sebb sé gi kong resszus ról. Dá tum nél kül. MOL,
K 64. 1937-47-408.

36 Wilfan le ve le Jakabffynak. Bécs, 1934. jú ni us 23. BA, N 1.250, Fasz. 8.
855–856.

37 A vá laszt má nyi ülé sen tör tén tek rõl lásd Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong -
resszus vá laszt má nyi ülé sé nek jegy zõ köny ve. Bécs, 1934. jú ni us 29. BA, N
1.250, Fasz. 30. 3–9.

38 „Dr. Wilfan arra kéri Szüllõ urat, hogy ne fog lal jon ennyi re apodiktikusan
ál lást. Az el múlt 10 év nyi kö zös mun ka so rán oly sok köl csö nös bi za lom hal mo -
zó dott fel, hogy ez még Szüllõ úr né zõ pont ját te kint ve sem szük sé ges.” Uo. 5.

39 Uo. 4.
40 Wilfan le ve le Jakabffynak. Bécs, 1934. jú li us 17. BA, N 1.250, Fasz. 8. 859.
41 Még a kon fe ren cia elõtt egyez te tett Ammendével és Wilfannal Bécs ben, au -

gusz tus 21-én. Az utol só na pi ren di pont ke re té ben elõ ter jesz tett ja vas la tá nak vég -
le ges vál to za tá ról biz to san ek kor egye zett meg az el nök kel és a fõ tit kár ral.
Jakabffy: Ada tok… i. m. 54–55.

42 Sitzungsbericht… 1934. 91.
43 Jakabffy Elem ér je len té se az Or szá gos Ma gyar Párt Nagy te kin te tû El nök sé -

gé hez. Dá tum nél kül. MOL, K 64. 1935-47. Szá mo zat lan.
44 Jakabffy: Ada tok… i. m. 57.
45 Az el fo ga dott ha tá ro zat szö ve gét lásd Sachgremium für Angelegenheiten

der Volksgruppen. (A nép cso port ok ügye i vel fog lal ko zó szak bi zott ság.) Nation
und Staat. 1935. már ci us. 410–412.

268



46 Jakabffy: Ada tok… i. m. 57.
47 A né me te ket Hasselblatt és Uexküll, a ju go szlá vo kat Wilfan és Besednjak, a

ma gya ro kat Prokopy, az uk rá no kat Witoszynskyj, a cseh szlo vá ko kat pe dig Strnad
kép vi sel te. Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus szak bi zott sá gá nak ala ku ló ülé -
se. 1935. má jus 4. BA, N 1.250, Fasz. 6. 134.

48 Jakabffy: Ada tok… i. m. 56.
49 Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus szak bi zott sá gá nak ala ku ló ülé se. 1935.

má jus 4. BA, N 1.250, Fasz. 6. 135.
50 Die Verdrängung muttersprachlicher Ortsnamen im Osten Mitteleuropas.

(A hely ség ne vek anya nyel vi hasz ná la tá nak aka dá lyo zá sa Kö zép-Eu ró pa ke le ti
ré szén.) Nation und Staat, 1935. szep tem ber. 734–747.

51 Sitzungsbericht… 1935. 57–64.
52 Jakabffy: Ada tok… i. m. 62.
53 Uno ka test vé re egy li ver poo li gu mi gyár igaz ga tó ja volt. Ammende le ve le

Loesch-nek. 1930. áp ri lis 17. PAAA, R 60528, Szá mo zat lan.
54 Uo.
55 Ammende le ve le Khuen-Hédervárynak. Bécs, 1930. jú ni us 20. MOL, K 64.

1930-47-393.
56 Uo.
57 A brit kül po li ti ka né met lé pé sek re adott re ak ci ó i ról, s a meg bé kí té si po li ti ka

moz ga tó ru gó i ról szé le sebb össze füg gés be ágyaz va lásd Or mos Má ria: A Raj -
na-vi dék né met meg szál lá sá nak kö zép-eu ró pai ha tá sa, Szá za dok, 1969. 4. sz.
664–688.

58 Stein, kö vet sé gi ta ná csos po li ti kai be szá mo ló ja a kül ügyi hi va tal nak Henlein
lon do ni lá to ga tá sá ról. Prá ga, 1936. jú li us 21. ADAP, Serie C, Band V. 740–742.

59 Uo. A Szu dé ta né met Párt fel emel ke dé sé rõl, meg erõ sö dé sé rõl és a Har ma dik 
Bi ro da lom mal egy re job ban el mé lyü lõ kap cso la tá ról lásd Volker Zimmermann:
Die Sudetendeutschen im NS-Staat. Politik und Stimmung der Bevölkerung im
Reichsgau Sudetenland 1938–1945. Klartext Verlag, Es sen, 1999. 42–70.

60 Ma gyar or szág nak a brit kül po li ti ká ban el fog lalt he lyé rõl lásd Romsics: He -
lyünk… i. m. 34–131; Bán D. And rás: Il lú zi ók és csa ló dá sok. Nagy Bri tan nia és
Ma gyar or szág 1938–1941. Osiris, Bu da pest, 1998.

61 A tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal ki fej tett nem zet kö zi pro pa gan dá ról lásd
Zeidler Mik lós: A re ví zi ós gon do lat. Osiris Zseb könyv tár, Bu da pest, 88–124.

62 Popoff je len té se az 1936-os gen fi kong resszus ról. Genf, 1936. szep tem ber
23. PAAA, R 60533, L 497837.

63 Az ál lam tit kár-he lyet tes és Hasselblatt köz ti be szél ge tést (csak úgy, mint a
„lon do ni ak ció” né met vo nat ko zá sa it) brit kül ügy mi nisz té ri um do ku men tu mok ra 
tá masz kod va is mer te ti Bamberger-Stemmann: i. m. 357–358.

64 Ammende le ve le Hasselblattnak. Bom bay, 1936. feb ru ár 21. BA, N 1.250,
Fasz. 33. Szá mo zat lan. Wilfannak írott le ve lé ben az zal in do kol ta az ang li ai fel lé -
pés szük sé ges sé gét, hogy ez zel le he tõ ség nyíl na az ed di gi kong resszu si el vek
szel le mé ben gya kor la ti lé pé se ket is ten ni. Fel hív ta az el nök fi gyel mét arra a tény -
re, hogy a lon do ni uta zás hoz lé nye gé ben már évek óta elõ van ké szít ve a ta laj.
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Anél kül, hogy a rész le tek be be le ment vol na, Lon dont az „egyik leg fon to sabb ak -
tív poszt nak” ne vez te. Ammende le ve le Wilfannak. Bom bay, 1936. már ci us 1.
BA, N 1.250, Fasz. 6. 233–234.

65 Jakabffy: Ada tok… i. m. 63.
66 Az esszé szö ve ge ma gya rul is meg je lent a Ma gyar Ki sebb ség ben. Jakabffy

Elem ér: A Nép szö vet ség nek – ké nyel met len. Ma gyar Ki sebb ség, 1936. jú ni us
16. 303–307.

67 Bamberger-Stemmann: i. m. 360.
68 Ammende le ve le Stievenek, a né met kül ügy mi nisz té ri um ba. 1936. jú ni us

20. PAAA, R 60532, L 497813.
69 Uo. L 497813
70 Az uk rá nok fel aján lot ták Hasselblattnak sa ját iro dá juk hasz ná la tát, õ azon -

ban azt nem fo gad ta el, mert at tól tar tott, hogy ez kel le met len sé ge ket okoz hat na
Né met or szág és Len gyel or szág vi szo nyá ban. A Nem ze ti sé gi Kong resszus jö võ -
jé hez. Fel jegy zés szer zõ és dá tum nél kül. (Biz to san Hasselblatt és 1936 au gusz tu -
sa.) PAAA, R 60496, K 262350.

71 Uo. K 262351.
72 Szüllõ je len té se a ki sebb sé gi kon fe ren cia bé csi el nök sé gi ülé sé rõl. Dá tum

nél kül. OSZKK, Fond X, X/38. 1. Dok.
73 Hasselblatt le ve le Twardowskinak. Ber lin, 1937. áp ri lis 19. PAAA, R 60497,

K 262450.
74 Uo.
75 Szüllõ je len té se a ki sebb sé gi kon fe ren cia igaz ga tó sá gi ülé sé rõl. Dá tum nél -

kül. (Fel te he tõ en 1937 au gusz tu sa.) MOL, K 64. 1937-47-372.
76 Szüllõ je len té se a ki sebb sé gi kon fe ren cia bé csi el nök sé gi ülé sé rõl. Dá tum

nél kül. OSZKK, Fond X, X/38. 1. Dok.
77 Uo.
78 „A leg több nagy nem zet kö zi moz ga lom nak van nak ha son ló iro dái Lon don -

ban. Biz tos ra ve het jük, hogy az iro da ve ze té sét ma gunk nak tud juk biz to sí ta ni,
ami ál tal a né met nép cso port ok ed dig pri vát lon do ni kép vi se lõ je le he tõ sé get kap -
na arra, hogy hi va ta los, és va la mi vel szé le sebb fel ha tal ma zás sal ope rál jon.”
A Nem ze ti sé gi Kong resszus jö võ jé hez. Fel jegy zés szer zõ és dá tum nél kül. (Biz -
to san Hasselblatt és 1936 au gusz tu sa.) PAAA, R 60496, K 262350.

79 Popoff be szá mo ló ja az 1936-os kong resszus ról. Genf, 1936. szep tem ber 23.
PAAA, R 60533, L 497838. A Popoffal meg kö tött meg ál la po dás sze rint a Nem -
ze ti sé gi Kong resszus ügye i nek in té zé se mel lett an nak jo gá ban állt pri vát sze -
mély ként az egyes ki sebb sé gek meg ke re sé sé re azok ügye i ben is el jár ni. Uo.

80 „Én a hely ze tet mér le gel ve az idén és a jövõ esz ten dõ re a kon fe ren ci á nak a
fenn ma ra dá sát még szük sé ges nek lá tom. Szük sé ges ez ép pen az Angolországban
való sze rep lés le he tõ sé ge mi att, mert egé szen más le he tõ sé ge van egy nem ze ti sé -
gi agi tá tor nak, ha õ sze mé lye sen tesz va la mit, vagy pe dig, ha egy jogi sze mély ál -
tal fe dez ve, an nak ne vé ben dolgozhatik.” Szüllõ je len té se a ki sebb sé gi kon fe ren -
cia elõ ké szí té sé rõl Bakach-Bessenyey György, kö vet sé gi ta ná csos nak. Po zsony,
1936. au gusz tus 13. MOL, K 64. 1936-7-559.
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81 „A ki sebb sé gi kon fe ren cia … Lon don ban, ha meg lesz, csak arra lesz jó,
hogy en nek ürü gye alatt le het be szél ni a té nye zõk kel.” Szüllõ le ve le Pataky Ti -
bor nak. Bu da pest, 1937. feb ru ár 3. OSZKK, Fond X, X/8.

82 Szüllõ je len té se lon do ni út já ról. Dá tum nél kül. (Biz to san jú li us 22. után.)
OSZKK, Fond X, X/26. 1. Dok.

83 Szüllõ je len té se lon do ni út já ról. Dá tum nél kül. (Va la mi kor 1933-ban)
OSZKK, Fond X, X/8.

84 Hasselblatt be szá mo ló ja a Nép szö vet ség Köz gyû lé se alatt foly ta tott be szél -
ge té se i rõl. PAAA, R 60533, L 497860-L 497861.

85 Eden ki je len té sé nek Ká nya nem tu laj do ní tott túl nagy je len tõ sé get, de min -
den kép pen po zi tív nak tar tot ta, hogy a mon dat egy ál ta lán el hang zott. Uo. L
497859-L 497860.

86 Wilfan le ve le Szüllõnek. Bécs, 1937. má jus 25. BA, N 1.250, Fasz. 10. 603.
A ma gyar or szá gi né me tek ügyét és en nek össze füg gé sé ben Jakabffy ál lás fog la lá -
sát rész le te sen lásd len tebb.

87 A meg ál la po dás szö ve gét, mely nek ered mé nye ként sem Gratz, sem Huss
nem uta zott el Lon don ba, jú li us 1-jén ír ták alá Po zsony ban. Szüllõ és Rutha meg -
ál la po dá sa. Po zsony, 1937. jú li us 1. OSZKK, Fond X, X/40. 5. Dok.

88 Jakabffy le ve le Wilfannak. Lugos, 1937. jú ni us 12. BA, N 1.250, Fasz. 8. 849.
89 Popoff le ve le Wilfannak. Lon don, 1937. má jus 31. BA, N 1.250, Fasz. 9.

1041–1044. A ple ná ris ülé sek szá má ra a westminsteri Central Hallt vet ték bér be,
mely ben a kon zer va tív párt is rend sze re sen tar tot ta ülé se it. A bi zott sá go kat a New 
Commonwealth In té zet nek he lyet adó Thorney Housban he lyez ték el. Popoff je -
len té se a lon do ni ki sebb sé gi kong resszus ról. Lon don, 1937. jú li us 21. PAAA, R
60533, Szá mo zat lan.

90 Popoff le ve le Szüllõnek. Lon don, 1936. de cem ber 1. OSZKK, Fond X,
X/120.

91 Bamberger Stemmann: i. m. 365.
92 Popoff je len té se a lon do ni ki sebb sé gi kong resszus ról. Lon don, 1937. jú li us

21. PAAA, R 60533, Szá mo zat lan.
93 Uo.
94 Bamberger-Stemmann: i. m. 364.
95 Szüllõ a kül ügy mi nisz té ri um nak. 1937. má jus 30. OSZKK, Fond X, X/8.
96 Ká nya 5479. sz. számjeltávirata a lon do ni kö vet ség nek. Bu da pest, 1937. jú -

li us 8. MOL, K 74. 19. cs. 1937-London. Az 50 font nagy já ból 900 pen gõ nek fe -
lelt meg.

97 Nem tud juk, hogy Ba logh mi ért nem vett részt a lon do ni kon fe ren ci án.
98 Ká nya 5490. sz. számjeltávirata a lon do ni kö vet ség nek. Bu da pest, 1937. jú -

li us 12. MOL, K 74. 19. cs. 1937-London.
99 Jó si ka, il let ve Ba logh elõ adá sá nak össze fog la lá sát lásd: A szer ve zett nem -

zet ki sebb sé gek kong resszu sa Lon don ban. Jó si ka Já nos báró elõ adá sa az Or szá -
gos Ma gyar Párt ki sebb sé gi szak osz tá lyá nak 1937. szep tem ber 3-án Sep si szent -
györ gyön meg tar tott ülé sén, Ma gyar Ki sebb ség, 1937. ok tó ber 1. 502–506.
A kong resszus ha tá ro za ta it lásd Füg ge lék IV/13.
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100 28 kül dött je lent meg Lon don ban. Kö zü lük 16 volt né met, a 16 sze mély bõl
pe dig 6 ér ke zett Cseh szlo vá ki á ból.

101 A szer ve zett nem zet ki sebb sé gek kong resszu sa Lon don ban. Jó si ka Já nos
báró elõ adá sa. i. m.

102 A Kong resszus zárt ülé sé nek jegy zõ köny ve. Lon don, Thorney House,
1937. jú li us 16. BA, N 1.250, Fasz. 10. 541–542.

103 Popoff je len té se a lon do ni ki sebb sé gi kong resszus ról. Lon don, 1937. jú li us
21. PAAA, R 60533, Szá mo zat lan.

104 Hasselblatt le ve le Twardowskinak. Lon don, 1937. jú li us 17. PAAA, R
60533, L 497889.

105 Szüllõ je len té se a lon do ni ki sebb sé gi kong resszus ról. Dá tum nél kül. MOL,
K 64. 1937-47-408.

106 Ruthát és Hasselblattot a ké sõb bi ek so rán kü lön-kü lön fo gad ták, de Ruthát
csak a Cseh szlo vá ki ai Né met Nép szö vet sé gi Liga el nö ki mi nõ sé gé ben. A brit
kül ügy mi nisz té ri um ban a szer ve zet meg íté lé se 1936 óta nem vál to zott meg elõ -
nyé re. Bamberger-Stemmann: i. m. 370–371.

107 Masirevich je len té se a kül ügy mi nisz té ri um nak. Lon don, 1937. ok tó ber 29.
MOL, K 63. 1937-2/40-3474.

108 Ká nya 5882. szá mú számjeltávirata a lon do ni kö vet ség nek. Bu da pest, 1937.
de cem ber 23. MOL, K 74. 19. cs. 1937-London. Popoff sze mé lye sen tá jé koz tat ta
Wilfant ang li ai tar tóz ko dá sá nak be szün te té sé rõl. Egyút tal kö zöl te vele, hogy a
ki sebb sé gi moz ga lom ban vég zett ed di gi te vé keny sé gét be szün te ti, és a jö võ ben
csu pán új ság író ként mû kö dik majd. Zü rich, 1938. feb ru ár 9. BA, N 1.250, Fasz.
9. 1064–1065.

109 A Kong resszus elõz mé nye i rõl és le fo lyá sá ról lásd a 3.2 al fe je ze tet.
110 Jakabffy: Ada tok… i. m. 49.
111 Sitzungsbericht… 1933. 70.
112 Jakabffy: Ada tok… i. m. 51.
113 Sitzungsbericht… 1933. 70.
114 Uo. 71. A né me tek ki vo nu lá sa és a szü net el ren de lé se nem sze re pel a

Sitzungsberichtben, Jakabffy azon ban be szá mol róla. Jakabffy: Ada tok… i. m. 52.
115 Junghann be szá mo ló ja a IX. Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus ról. Dá tum

nél kül. PAAA, R 60530, L 497705.
116 Sitzungsbericht… 1933. 79.
117 Junghann be szá mo ló ja a IX. Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus ról. Dá tum

nél kül. PAAA, R 60530, L 497705.
118 Jakabffy: Ada tok… i. m. 52.
119 Uo. 53.
120 Szüllõ be szá mo ló ja a Nem ze ti sé gi Kong resszus 1933-as ber ni ülé sé rõl. Dá -

tum nél kül. OSZKK, Fond X, X/28. 3. Dok.
121 Uo; Jakabffy: Ada tok… i. m. 45.
122 Uo. 44.
123 Szüllõ je len té sé ben a di lem mát ken dõ zet le nül fog lal ta össze. „A di lem ma

ek kor ránk, ma gya rok ra néz ve a kö vet ke zõ volt: vagy el fo gad juk a zsi dók ki sebb -
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sé gi szem pont ból tel je sen ért he tõ és tel je sen lo gi kus ál lás pont ját, ami ál tal ár tunk
a ve lünk egy kö vet fújó né me tek nek, vagy el fo gad juk a né me tek nek a disszi mi lá -
ci ó ról szó ló té zi sét, ami ál tal pe dig fel há bo rít juk azo kat a zsi dó kat, akik a mi ki -
sebb sé ge ink kö ze pet te utó la go san a ma gya rok felé ori en tá lód nak.” Szüllõ be szá -
mo ló ja a Nem ze ti sé gi Kong resszus 1933-as ber ni ülé sé rõl. Dá tum nél kül. OSZKK, 
Fond X, X/28. 3. Dok.

124 „Va jon mi, a há rom utód ál lam ma gyar ki sebb sé ge i nek kép vi se lõi el fo gad -
hat tuk-e ezt a jog meg ál la pí tást? Azt hi szem, egész köz vé le mé nyünk egyet ért ve -
lünk ab ban, hogy mi erre ta ga dó vá laszt ad tunk. Hi szen ti zen négy év óta fo lyik
ve lünk szem ben egy ilyen disszimilálás, ame lyet azon ban nem mi, ha nem kor má -
nya ink vé gez nek, ami dõn tud ni il lik ma gu kat ma gya rok nak érzõ és val ló zsi dó
val lá sú gyer me ke ket a ma gyar is ko lák tól el tilt ják, hogy így a ma gyar zsi dó sá got
nem ze tünk tes té bõl ki vág ják.” Jakabffy Elem ér: Né met–zsi dó el len té tek és a ma -
gyar ki sebb ség ál lás fog la lá sa a IX. Nem ze ti sé gi Kong resszu son. Ke le ti Új ság,
1933. szep tem ber 26. 3.

125 Szüllõ be szá mo ló ja a Nem ze ti sé gi Kong resszus 1933-as ber ni ülé sé rõl. Dá -
tum nél kül. OSZKK, Fond X, X/28. 3. Dok.

126 „Mint de mok ra ti ku san gon dol ko zó em be rek nek, sem mi ki fo gá sunk nem
le het Szüllõ dön té se el len, azon ban ez a kész ség Szüllõ, il let ve a ma gyar ke resz -
tény szo ci a lis ták, te hát a leg na gyobb an ti sze mi ták ré szé rõl ha tá ro zot tan meg lep.
Azon ban ez ért he tõ. Szüllõ úr nem akar ja el ve szí te ni zsi dó vá lasz tó it, és meg
akar ja õket tar ta ni párt ja ré szé re… Re mél jük, hogy a szlovenszkói és ru szinsz kói
zsi dók leg kö ze leb bi gyû lé sén a leg eré lye seb ben vissza uta sít ják en nek a volt cs.
és kir. ka ma rás nak hõs lé pé sét, és irányt szab nak a szlovenszkói zsi dó ság nak.”
Dr. Szüllõ úr mint a zsi dók vé del me zõ je. Szer zõ nél kül. (for dí tás) Ceské Slovo,
1933. ok tó ber 4. OSZKK, Fond X, X/28. 3. Dok. Füg ge lék.

127 Jakabffy Elem ér: A zsi dó kér dés és a ki sebb sé gek. Bras sói La pok, 1933.
szep tem ber 28. 1.

128 Li ge ti Ernõ: Gik szer a ki sebb sé gi kong resszu son. Bras sói La pok, 1933.
szep tem ber 25. 1.

129 Kurt Graebe a szer ve zõ bi zott ság el nö ke is egy ér tel mû né met si ker ként
köny vel te el a szer ve zet az évi ülé sét, mi vel Né met or szág és a nem ze ti szo ci a liz -
mus el len ter ve zett tá ma dá sok nem ve zet tek ered mény re. S bár a zsi dó cso port tá -
vol ma radt a ple ná ris ülé sek tõl, a szer ve zet bõl hi va ta lo san nem lé pett ki. Kurt
Graebe: Der Nationalitätenkongreß und die Judenfrage. (A Nem ze ti sé gi Kong -
resszus és a zsi dó kér dés.) Dá tum nél kül. PAAA, R 60530, L 497695. A meg fi -
gye lõ ként je len lé võ Junghann sze rint pe dig „a né met de le gá ció a ne héz hely zet
el le né re a kong resszust gyõz tes ként hagy ta el.” Junghann be szá mo ló ja a IX. Eu -
ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus ról. Dá tum nél kül. PAAA, R 60530, L 497702.

130 A ma gyar ál lás pon tot ki tû nõ en fog lal ja össze Göm bös 1934. feb ru ár 14-én
Hit ler nek írt le ve le. In: Ránki –Pamlényi–Tilkovszky–Ju hász: i. m. 67–70.

131 Bár soha nem küld ték el, Hit ler Göm bös le ve lé re ké szült, 1934. már ci u si 
vá lasz ter ve ze te is jel lem zõ en ezt a tak ti kát kö vet te. In: Ránki–Pamlényi–
Tilkovszky–Ju hász: i. m. 73–75.
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132 1928-ban a ma gyar or szá gi né me tek ré szé rõl sen ki sem uta zott el a kon fe -
ren ci á ra. Sitzungsbericht… 1928. 5.

133 Bleyer erõ sen lob bi zott a né met or szá gi tár sa dal mi szer ve ze tek nél, kor má -
nyok nál, hogy azok va la mi lyen mó don gya ko rol ja nak nyo mást a ma gyar ál lam ra, 
sõt a szom széd ál la mok né met ki sebb sé gi ve ze tõ it is meg kér te, hogy a saj tó út ján
emel jék fel sza vu kat Ma gyar or szág nem ze ti ség po li ti ká ja el len. Lásd Tilkovszky: 
A weimari Né met or szág… i. m.; Né met or szág és… i. m.; Tö rek vé sek… i. m;
A ma gyar or szá gi né met moz ga lom vál sá gá nak ki bon ta ko zá sa 1930–1932. In:
So mogy Me gyei Le vél tá ri Év könyv, Ka pos vár, 1979. 403–445.

134 Az eset rõl be szá mol Jakabffy is ön élet raj zá ban. Jakabffy: Ada tok… i. m.
33. Bleyer ké sõbb tá jé koz tat ta a bu da pes ti kö ve tet a tör tén tek rõl. Schoen né met
kül ügy mi nisz té ri um nak kül dött je len té sét is mer te ti Tilkovszky Loránt: Die
Entfaltung der Krise der deutschen Bewegung in Ungarn (1930–1932). In: Acta
Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. 26. 1980. 120–121.

135 Bleyer egy szer – kö ze lebb rõl meg nem ha tá ro zott idõ pont ban – sa ját bu da -
pes ti la ká sán is meg be szé lést foly ta tott Gündisch tár sa sá gá ban Jakabffyval, azt
kér ve tõle, hogy a ma gyar nem ze ti sé gi po li ti ka hi bá i val szem ben fog lal jon nyil -
vá no san ál lást, eset leg a Ma gyar Szem lé ben. Jakabffy ezt a szat má ri kér dés ben
el fog lalt né met ál lás pont ra hi vat koz va vissza uta sí tot ta. Jakabffy Elem ér nap ló -
fel jegy zé sei cím nél kül. TLA, KV. K 3066/2005. Füg ge lék. 143.

136 Bleyer le ve le Gratznak. Bu da pest, 1930. ok tó ber 3. Tör té net tu do má nyi In -
té zet, Gratz-ha gya ték, U.D.V, X. 5. Gratz Gusz táv ira tai.

137 Nem tud juk, hogy Pataky és Gratz mit szólt a Bleyer ál tal össze ál lí tott
anyag hoz.

138 Ammende: Die Nationalitäten… i. m. 332–338.
139 Tilkovszky: Die Entfaltung der Krise… i. m. 122–123.
140 Ammende fel jegy zé sét a kül ügy mi nisz té ri um ba Jungerth küld te el. A fõ tit kár 

ugyan ezt a do ku men tu mot sa ját be val lá sa sze rint Beth len hez is el jut tat ta. Ewald
Ammende: Zur Frage der deutsch-ungarischen Beziehungen. (A né met–ma gyar
kap cso la tok kér dé sé hez.) Dá tum nél kül. Jungerth je len té se a kül ügy mi nisz té ri um -
nak. Reval, 1928. már ci us 9. Mel lék let. MOL, K 64. 1928-47-203.

141 Ewald 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. (Biz to san 1930 szep tem be re és 1931. au gusz tus kö ze pe kö zött.) PAAA, R
60528, Szá mo zat lan.

142 A Bleyer–Gündisch-vi tá ról, va la mint az Eu ró pai Né met Nép cso port ok
Szö vet sé gé nek köz be lé pé sé rõl lásd Tilkovszky: Die Entfaltung der Krise… i. m.
146–161.

143 Ammende le ve le Therdengének. Bécs, 1932. ja nu ár 22. PAAA, R 60529, L
497617.

144 Kap cso la tuk oly annyi ra nem ja vult, hogy az Egye sü let IX. Köz gyû lé se
elõtt, 1932. au gusz tus 20-án sé rel me i ket is mé tel ten egy más fe jé re ol vas ták. Az
Ungarlaendischer Deutscher Volksbildungsverein IX. köz gyû lé se a bu dai vi ga -
dó ban. Jegy zõ könyv. MOL, K 28. 208. II.-1934-C 8623. Max Hildebert Boehm
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vissza em lé ke zé se i ben a két em bert egy más tól alap ve tõ en kü lön bö zõ tí pus ként
írta le. Az egy más kö zöt ti el len tét ben ez is sze re pet játsz ha tott. Bleyer sze rin te
nagy da rab, mél tó sá got su gár zó, hu mor ér zék kel nem túl sá go san meg ál dott em ber
volt, aki nem tûr te el, hogy az el len õr zé se alá ke rült ügyek be be le be szél je nek.
Gündisch ez zel szem ben ala csony, vil lo gó sze mû, ki tû nõ hu mo rú em ber volt, aki -
tõl nem állt tá vol a po li ti kai ci niz mus sem. Va ló já ban Bleyer lá tens kon ku ren sé nek
szá mí tott. Max Hildebert Boehm: Um das gefährdete Deutschtum. Erlebnisse und
Begegnungen in der Volkstumsbewegung von M. Hildebert Boehm. Kéz irat. BA, 
N 1.077, (Nachlaß Boehm), 245–247.

145 A ma gyar or szá gi né me tek ve ze té sé ért foly ta tott harc ról lásd a kö vet -
ke zõ, egy más tól né zõ pont juk ban meg le he tõ sen kü lön bö zõ fel dol go zá so kat:
Tilkovszky Loránt: Teufelkreis. Die Minderheitenfrage in den deutsch-
ungarischen Beziehungen 1933–1938. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 1989; Béla
Bellér: Vom Volksbildungsverein zum Volksbund. Geschichte der Deutschen in
Ungarn 1933–1938. Suevia Pannonica, Speyer, 2000; Nor bert Spannenberger:
A ma gyar or szá gi Volksbund Ber lin és Bu da pest kö zött. Lucidus Ki adó, Bu da pest,
2005.

146 Jakabffy: Ada tok… i. m. 56.
147 Tö rök Ár pád fel szó la lá sát az ál la mok fe let ti nép kö zös ség kér dé sé hez lásd

Sitzungsbericht… 1935. 77–79.
148 XI. Nationalitätenkongress. Pester Lloyd, 1935. szep tem ber 5. 4–5; Ki -

sebb sé gi szem le (Ro vat). Kül ügyi Szem le, 1935. ok tó ber. 410–411.
149 A ma gyar nem ze tet rá gal maz ta Genf ben a „ki sebb sé gi” Tö rök Ár pád. Sop -

ro ni Hír lap, 1935. szep tem ber 4. 3.
150 A Köhler-ügyrõl és az ENNSZ kap cso la tos vo nat ko zá sa i ról lásd Tilkovszky:

Teufelkreis… i. m. 136–144.
151 „Ammende dr. ar ról biz to sí tott, hogy né met rész rõl nem fog nak fel té te le ket

szab ni a pénz ho va for dí tá sa te kin te té ben, de azért ter mé sze te sen súlyt fog nak
fek tet ni arra, hogy a pénz a né met ség kul tu rá lis és eset leg gaz da sá gi meg erõ sí té -
sé re fordíttassék. A fel so rolt elõ nyök re való te kin tet tel, és kü lö nö sen azért is,
mert amúgy sem vol na el ke rül he tõ, hogy tit kos úton ilyen pénz össze gek ide ke -
rül je nek, ame lyek az tán ár tal mas mó don hasz nál tat ná nak fel, úgy vé lem, hogy
ez zel meg le het ne ba rát koz ni.” Gratz je len té se a kor mány szá má ra. 1935. de -
cem ber. Tör té net tu do má nyi In té zet, Gratz-hagyaték, U.D.V, X. 5. Gratz Gusz -
táv ira tai.

152 Gratz táv ira tot kül dött a kong resszus nak, s a ma gyar or szá gi né me tek tá vol -
ma ra dá sát tech ni kai okok kal in do kol ta. Wilfan az üze net fel ol va sá sa után kö zöl te,
hogy két sze mély a táv irat el le né re is kép vi se li a ki sebb sé get. Sitzungsbericht…
1936. 30. Popoff sze rint a Genf ben je len lévõ Pataky uta sí tot ta Gratzot a táv irat
el kül dé sé re, mi u tán kons ta tál ta Huss meg je le né sét. Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi
Kong resszus ülé se Genf ben. Genf, 1936. szep tem ber 23. PAAA, R 60533, L
497836.

153 A né met kon zu lá tus je len té se a XII. Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus ról.
Genf, 1936. ok tó ber 8. PAAA, R 60533, L 497882.
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154 „…a kong resszus el nök sé ge – le het, hogy jóhiszemben, le het, hogy a töb bi
né met de le gá tus és fõ leg Hasselblatt kí ván sá gá ra – a ma gyar or szá gi né met ség
kép vi se lõ je ként el is mer te Husz Ri chárd egye te mi ta nárt és tár sát. Ben nün ket ma -
gya ro kat ter mé sze te sen fe szé lye zett az, hogy ez el len til ta koz zunk, noha ösmerjük
Husz ta nár ma gyar gyû lö let ét és azt az ak na mun kát, ame lyet foly tat.” Jakabffy:
Ada tok… i. m. 65.

155 Huss pró bál ko zá sá ról és a ma gya rok re ak ci ó já ról lásd Jakabffy: Ada tok…
i. m. 67–68.

156 Jakabffy a lap já ba is néha pub li ká ló Bleyer ha lá la után a kö vet ke zõ kép pen
bú csúz tat ta a né met po li ti kust: „Bleyer két irá nyú meg-nem-értéssel küzd ve ha -
lad ha tott csak elõ re a maga út ján. A ma gyar köz élet leg na gyobb ré sze kö vet ke -
zet len ség gel, sõt áru lás sal vá dol ta, a töb bi né met nem zet ki sebb ség ve ze tõi elõtt
pe dig ért he tet le nek vol tak azok a nyi lat ko za tai, ame lyek sze rint õ ma gát a ma -
gyar nem zet fi á nak is mon dot ta… Mi el len ben, akik is mer jük a múl tat,… jól tud -
juk, hogy… Bleyert kö vet ke zet len ség gel vagy plá ne nem zet áru lás sal vá dol ni
nem le het.” Jakabffy Elem ér: Bleyer Ja kab ha lá lá hoz. Ma gyar Ki sebb ség, 1934.
ja nu ár 1. 32.

157 Hasselblatt sze rint Szüllõ ri asz tot ta Bu da pes tet feb ru ár 1-jén, mi u tán részt
vett a Vá laszt mány meg be szé lé sén. Hasselblatt le ve le is me ret len sze mély nek.
Dá tum nél kül. (Biz to san 1937. feb ru ár.) PAAA, R 60497, K 262405.

158 Uexküll a meg be szé lés rõl fel jegy zést ké szí tett, s az a né met kül ügy mi nisz -
té ri um ba is el ju tott. Uexküll: Gedächtnisprotokoll. Dá tum nél kül. PAAA, R
60497, Szá mo zat lan.

159 A Verband der nationalen Befriedigung Europas el nö ki ta ná csá nak feb ru ár
15–17-i ülé sén Pin tér Lász ló, az MNNE igaz ga tó ja is részt vett, s a lá tot tak ról
rész le te sen be szá molt Ká nyá nak. „Az vi tán felül áll, hogy a Schiemann-féle irány 
az egye dül jár ha tó ki sebb sé gi po li ti ka irá nya” – ál la pí tot ta meg. Pin tér Lász ló or -
szág gyû lé si kép vi se lõ be szá mo ló ja Ká nya Kál mán nak. Bu da pest, 1937. feb ru ár
18. MOL, K 64. 1937-47-139. Gratz egy bé csi új ság nak adott nyi lat ko za tá ban
szin tén üd vö zöl te az új egye sü let meg ala ku lá sát. Eb ben be lé pé sét at tól tet te füg -
gõ vé, hogy az MNNE el len zé két to vább ra is tá mo gat ják-e bi ro dal mi he lyek rõl.
Má so lat a 6991/1937. VII. res. B. M. sz. iktatmányból. 1937. áp ri lis 17. (Be ér ke -
zés) MOL, K 28. 208-1937-C 15585.

160 Berka feb ru ár 14-én Bu da pest re uta zott, hogy fi gyel mez tes se Gratz el len -
zé két a ve szély re. Hasselblatt le ve le is me ret len sze mély nek. Dá tum nél kül. (Biz -
to san 1937. feb ru ár.) PAAA, R 60497, K 262406.

161 Uo. K 262405.
162 Uo. K 262406.
163 Hasselblatt is tisz tá ban volt az zal, hogy csu pán az alap sza bály alap ján elég

ne héz len ne Gratz je lent ke zé sét meg tor pe dóz ni. Hasselblatt le ve le Langmann-nak.
Ber lin, 1937. már ci us 20. PAAA, R 60497, Szá mo zat lan.

164 Gratz le ve le Wilfannak. Bu da pest, 1937. már ci us 18. BA, N 1.250, Fasz. 4.
Szá mo zat lan; Gratz le ve le Wilfannak. 1937. jú ni us 22. BA, N 1.250, Fasz. 4. szá -
mo zat lan.
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165 Gratz má jus 3-i le ve lét idé zi Wilfan. Wilfan le ve le Graebének. Bécs, 1937.
má jus 9. BA, N 1.250, Fasz. 8. Szá mo zat lan.

166 Gratz le ve le Wilfannak. 1937. jú ni us 22. BA, N 1.250, Fasz. 4. szá mo zat lan.
167 Wilfan le ve le Gratznak. Bécs, 1937. már ci us 31. BA, N 1.250, Fasz. 4. Szá -

mo zat lan; Wilfan le ve le Gratznak. Bécs, 1937. má jus 27. BA, N 1.250, Fasz. 4.
Szá mo zat lan; Wilfan le ve le Gratznak. Bécs, 1937. jú ni us 25. BA, N 1.250, Fasz.
4. Szá mo zat lan.

168 Hasselblatt le ve le Langmann-nak. Ber lin, 1937. már ci us 20. PAAA, R
60497, Szá mo zat lan.

169 Wilfan le ve le Graebének. Bécs, 1937. má jus 9. BA, N 1.250, Fasz. 8. szá -
mo zat lan.

170 Graebe le ve le Wilfannak. Bécs, 1937. jú ni us 5. BA, N 1.250, Fasz. 8. 414.
171 Meg egye zés Szüllõ és Rutha kö zött. Po zsony, 1937. jú li us 1. OSZKK,

Fond X, X/40. 5. Dok.
172 Graebe le ve le Wilfannak. Bécs, 1937. jú li us 1. BA, N 1.250, Fasz. 8. 421.
173 Wilfan le ve le Gratznak. Bécs, 1937. jú li us 6. BA, N 1.250, Fasz. 4. szá mo -

zat lan.
174 A szat má ri kér dés rõl nem csak Ma gyar Ki sebb ség ha sáb ja in fej tet te ki ál lás -

pont ját, ha nem az eu ró pai né met ki sebb sé gek fo lyó ira tá ban, a Nation und Statban 
is egy cikk re vá la szol va, mely ben a szer zõ meg hív ta õt egy Szatmár-vidéki sé tá -
ra, hogy be bi zo nyít has sa neki, hogy az ott élõ asszi mi lá ló dott né me tek ön szán -
tuk ból akar tak vissza tér ni õse ik nyel vé hez. Georg Schmidt-Rohr: Antwort auf
einen offenen Brief des Herrn Dr. Elem ér v. Jakabffy. (Vá lasz dr. Jakabffy Elem -
ér nyílt le ve lé re). Nation und Staat, 1933. jú ni us. 560–563. Jakabffy erre a kö vet -
ke zõ kép pen re a gált: „És ha Ön tény leg fel akar ja ke res ni a Szatmár-vidéket, úgy
te gye meg ne kem azt a szí ves sé get, hogy in kog ni tó ban utaz zon. Vagy en ged je
meg, hogy mi e lõtt Winterhofen úr, vagy a Gauamt va la me lyik al kal ma zott ja bir -
tok ba ve szi, el kí sér hes sem Önt ezek be a fal vak ba. Ott az tán pe da gó gus ként olyan 
ta pasz ta la to kat gyûjt het, me lyek csak ugyan meg fog ják döb ben te ni.” Jakabffy
Elem ér: Die Auseinandersetzung in der Sathmarer Frage. (El len té tek a Szat má -
ri-kér dés ben.) Nation und Staat, 1933. jú li us–au gusz tus. 649–651.

175 Ezek kö zül a ter je del mé ben leg na gyobb, s leg át fo góbb elem zés egy, a Ma -
gyar Szem lé tõl át vett, Gratz Gusz táv irány vo na la mel lett hi tet tevõ cikk Tö rök
Ár pád tol lá ból. Tö rök Ár pád: A ha zai né met ség bel sõ vál sá ga. Ma gyar Ki sebb -
ség, 1936. szep tem ber 16. 473–484.

176 „Va jon lé lek ta ni lag nem ért he tõ-e, hogy a ma gyar or szá gi köz vé le mény bi -
zal mat lan azok kal szem ben, akik rõl tud ja, hogy szo ros össze köt te tés ben áll nak az 
utód ál lam ok né met ki sebb sé gi ve ze tõ i vel, és ezek igen gyak ran el sír ják a ma -
gyar or szá gi né me tek sé rel me it a ren del ke zé sük re álló saj tó ban, de so ha sem gon -
dol nak arra, hogy a ma gyar or szá gi ma gyar köz vé le mény elé bi zo nyí té ko kat ál lít sa -
nak ah hoz, hogy po li ti ká juk tény leg ide á lis ki sebb sé gi po li ti ka.” Jakabffy Elem ér:
A ma gyar or szá gi né me tek ügyé hez. Ma gyar Ki sebb ség, 1935. szep tem ber 1. 466.

177 Jakabffy Elem ér: Ma gya rok és né me tek Ro má ni á ban. Ma gyar Ki sebb ség,
1937. áp ri lis 16. 223.
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178 A meg be szé lé sen el hang zot tak ról lásd Uexküll: Em lé kez te tõ. Bécs, 1937.
má jus 11. BA, N 1.250, Fasz. 841–845.

179 Ek kor Jakabffy már úgy tud ta, hogy a ma gyar kép vi se lõk „bi zo nyos fel té te -
lek tel je sü lé se ese tén” még is csak haj lan dók részt ven ni a nyá ri kon fe ren ci án.
Jakabffy le ve le Wilfannak. Lugos, 1937. jú ni us 12. BA, N 1.250, Fasz. 8. 849.

180 Uexküll le ve le Szüllõnek. Bécs, 1937. má jus 15. BA, N 1.250, Fasz 11.
Szá mo zat lan.

181 Wilfan le ve le Jakabffynak. Bécs, 1937. má jus 30. BA, N 1.250, Fasz. 8.
847.

182 „…itt ne kem az egész ak ci óm az, hogy a né me tek nek a fe szí tõ ere jét úgy
tud jam fel hasz nál ni, hogy az ne künk hasz nál jon. Ez az in do ka an nak, hogy én a
Henlein-féle tör vény ja vas la to kat – ame lyek ben õk olyan igé nyek kel lép nek fel,
amik a nem ze ti sé ge ket erõ sí tik, te hát ma gyar or szá gi vo nat ko zás ban a né me te ket, 
de cseh vo nat ko zás ban a ma gya ro kat is erõ sí tik – még is el fo ga dom azért, mert ha
ezek a tör vé nyek ke resz tül men né nek, ak kor az annyit je lent, mint »fi nis
Ceccoslovakia«”. Szüllõ je len té se. 1937. má jus 30. OSZKK, Fond X, X/8.

183 „Meg ér tet te azt, amit ex po nál tam; hogy ha Szlovenszkón a mi né met je in -
ket, va gyis a po zso nyi, sze pe si, turóczi né me te ket ma guk hoz von ják, ak kor gyen -
gí tik ez zel a ma gya ro kat, ami ne kik nem le het cél juk, el len ben erõ sí tik a cse he -
ket, ami még ke vés bé le het a cél juk. Én arra ten dál tam, hogy ne künk kö zö sen
eset le ges nép sza va zás ra kell el ké szül nünk, s ezért az egy célt kö ve tõk nek egy sé -
ges par la men ti esz kö ze ik kell, hogy le gye nek.” Szüllõ je len té se. Dá tum nél kül.
OSZKK, Fond X, X/8.

184 Szüllõ je len té se. 1937. má jus 30. OSZKK, Fond X, X/8.
185 Wilfan le ve le Graebének. Bécs, 1937. szep tem ber 9. BA, N 1.250, Fasz. 8.

432.
186 Ugyan ilyen ér te lem ben nyi lat ko zott a no vem ber 7-i ta nács ülé sen. Ek kor

azt ja va sol ta, hogy a szer ve zet tõl tá vol álló né met cso por to kat és a né met or szá gi
ki sebb sé ge ket is be kel le ne von ni a Kong resszus mun ká já ba, kü lön ben a szer ve -
zet nem tud ja le mos ni ma gá ról azt a gya nút, hogy „fa sisz ta-nem ze ti szo ci a lis ta”
be fo lyás alá ke rült. A Ta nács 1937. no vem ber 7-i bé csi ülé sé nek jegy zõ köny ve.
BA, N 1.250, Fasz. 33. Szá mo zat lan.

187 Mackensen kül ügyi ál lam tit kár 24-én ke rek pe rec kö zöl te Patakyval, hogy
amíg Gratz áll a ma gyar or szá gi né me tek élén, ad dig a ma gyar nem ze ti ség po li ti ka
né met or szá gi bí rá la tá nak meg szû né sé vel nem le het szá mol ni. Egyút tal azt is ki je -
len tet te, hogy amíg Ma gyar or szá gon a ki sebb ség hely ze te nem ren de zõ dik meg -
nyug ta tó an, Né met or szág az utód ál lam ok né met ki sebb sé ge it nem be fo lyá sol ja a
ma gya rok kal való együtt mû kö dés re. Mackensen kül ügyi ál lam tit kár fel jegy zé se
Pataky ál lam tit kár ral foly ta tott meg be szé lé sé rõl. Ber lin, 1937. no vem ber 24. In:
Ránk–Pamlényi–Tilkovszky–Ju hász: i. m. 242.

188 Wifan fel jegy zé se Graebével és Uexküllel foly ta tott meg be szé lé sé rõl. 1937.
de cem ber 10. BA, N 1.250, Fasz. 8. 437.

189 „Nem al kal mas a ma gyar or szá gi né met ség ve ze té sé re, és a nép cso port
soha nem is vá lasz tot ta meg. A szer ve zet el nö ké vé a né met sé gen kí vül álló fak -
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to rok ne vez ték ki.” Franz Riedl: Deutschungarische Probleme. Aus Anlaß der
Buchveröffentlichung von Dr. Gustav Gratz. (Ma gyar or szá gi né met prob lé mák.
Dr. Gratz Gusz táv köny vé nek meg je le né se al kal má ból.) Nation und Staat, 1938.
jú ni us. 514–519.

190 Pin tér le ve le Uexküllhöz. Bu da pest, 1938. au gusz tus 9. BA, N 1.250, Fasz.
11. Szá mo zat lan.

191 Uexküll le ve le Pin tér nek. Bécs, 1938. au gusz tus 12. BA, N 1.250, Fasz. 11.
Szá mo zat lan.

192 Pin tér le ve le Uexküllnek. Bu da pest, 1938. au gusz tus 16. BA, N 1.250,
Fasz. 11. szá mo zat lan.

193 Pin tér le ve le Uexküllnek. Bu da pest, 1938. au gusz tus 17. BA, N 1.250,
Fasz. 11. szá mo zat lan.

194 Huss le ve le Uexküllnek. Deb re cen, 1938. au gusz tus 16. BA, N 1.250, Fasz.
11. szá mo zat lan.

195 Gießer le ve le Wilfannak. Ber lin, 1938. au gusz tus 21. BA, N 1.250, Fasz. 4.
szá mo zat lan.

196 A Kong resszus 1938. au gusz tus 24-i vá laszt má nyi ülé sé nek jegy zõ köny ve.
BA, N 1.250, Fasz. 11. 989–990.

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