
8. A VÉGJÁTÉK

A szer ve zet 1938. au gusz tus 25–26-án tar tot ta utol só kon fe ren ci á ját
Stock holm ban. Erre az idõ re már meg in dult az eu ró pai ha tá rok új ra ren -
de zé sé nek fo lya ma ta. Már ci us ban meg szûnt Auszt ria önál ló ál la mi sá ga,
és egy re va ló szí nûbb nek tûnt, hogy Cseh szlo vá kia sem fog meg ma rad ni
az zal a te rü le ti ál lo mánnyal, amellyel a Pá rizs kör nyé ki bé kék lét re hoz -
ták. A kon fe ren cia elõt ti hó na pok ban a Szu dé ta né met Párt már tár gya lá -
so kat foly ta tott a cseh szlo vák kor mánnyal, s az egye ze té sek be egy nem
hi va ta los kül dött ség gel – Lord Runciman ré vén – a brit kor mány is be -
kap cso ló dott.1 Henlein és párt tár sai min den eset re nem utaz tak el a Kong -
resszus évi ren des ülé sé re, s üd vöz lõ táv ira tuk ban ezt a dön té sü ket az zal
in do kol ták, hogy a cseh szlo vá ki ai né me tek szá má ra el jött a szer ve zet ál -
tal hir de tett el vek gya kor lat ba való át ül te té sé nek ide je.2 Szep tem ber vé gén 
a Szu dé ta-vi dék a mün che ni egyez mény ré vén Né met or szág hoz ke rült, no -
vem ber ben pe dig az elsõ bé csi dön tés ered mé nye ként Ma gyar or szág is
vissza ka pott egy et ni ka i lag töb bé-ke vés bé ho mo gén te rü le tet észa ki szom -
széd já tól.

Bár a szer ve zet né met kulcs sze rep lõi (Hasselblatt, Uexküll, Graebe)
ra gasz kod tak a Kong resszus élet ben tar tá sá hoz, a szín hely ki vá lasz tá sa
kö rü li ne héz sé gek már jól mu tat ták a hely zet komp li kált vol tát. Stock -
holm ban, köz vet le nül a nyil vá nos ülé sek után még Pá rizs ra gon dol tak, de 
azu tán Oslo, Prá ga, Belg rád, Dub rov nik és Kaunas is kép be ke rült.3 Az
el kö vet ke zõ 12 hó nap alatt si ke rült ugyan még két vá laszt má nyi ülést
össze hív ni Bécs be, az el sõt de cem ber re, a má so di kat pe dig au gusz tus
15-re, ez utób bi azon ban már csak alig két hét tel elõz te meg Len gyel or -
szág né met le ro ha ná sát.

Az 1938. de cem ber 17-i meg be szé lé sen a ma gyar kép vi se lõk kö zül
sen ki sem vett részt. En nek leg fõbb oka az volt, hogy a Vá laszt mány ad -
di gi ma gyar tag ja, Szüllõ az elsõ bé csi dön tés után ma gyar ál lam pol gár
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lett, s mint ilyen nem kép vi sel te töb bé a ma gyar cso por tot a szer ve zet szû -
kebb irá nyí tó tes tü le té ben.4 A volt cseh szlo vá ki ai po li ti kus he lyét Uexküll
Jó si ká val akar ta be töl te ni, ezért meg ál la po dott vele, hogy ja nu ár ele jén
fel ke re si õt bé csi iro dá já ban. Jó si ka azon ban nem tu dott a meg be szélt na -
pon el utaz ni, ezért ar ról ér te sí tet te a fõ tit kárt, hogy va la mi kor feb ru ár fo -
lya mán ke re si majd fel.5 Mi vel a ré gi ó ban meg le he tõ sen ko moly vál to zá -
sok kö vet kez tek be, Uexküll el ha tá roz ta, hogy ta vasszal kör uta zást tesz
Ro má ni á ba, Ju go szlá vi á ba és Ma gyar or szág ra. Az volt a cél ja, hogy
hely ben ke re si fel a szer ve zet tag ki sebb sé ge i nek ve ze tõ it. Ma gyar or szá -
gon fo gad ta Pataky is, aki vel kap cso lat ban a fõ tit kár nak az volt a be nyo -
má sa, hogy egyet ért vele a szer ve zet to váb bi te vé keny sé gé nek szük sé -
ges sé gé ben. Az ál lam tit kár ígé re tet tett a ma gyar hát ra lé kok ki fi ze té sé re,
s arra is, hogy meg kí sér li Szüllõt Es ter házy val pó tol ni. Csáky kül ügy mi -
nisz ter azon ban – amint az a tár gya lá sok má so dik for du ló ján ki de rült –
egy ál ta lán nem volt lel kes az öt let tõl, mi vel a szer ve zet te vé keny sé gét ál -
lí tó lag már ko ráb ban is meg le he tõs szkep szis sel fi gyel te.6 Ma gyar or szág -
ról azu tán elõ ször Ju go szlá vi á ba, majd Ro má ni á ba uta zott. Ju go szlá vi á -
ban a ma gya rok ré szé rõl De ák kal ta lál ko zott, Ro má ni á ban pe dig Jó si kát
ke res te fel, akit az zal igye ke zett rá be szél ni a rész vé tel re, hogy kö zöl te
vele: mind Deák, mind Es ter házy meg ígér te meg je le né sét. Az er dé lyi po -
li ti kus ez után szin tén rá bó lin tott a terv re, an nál is in kább, mi vel Uexküll
in for má ci ó ja sze rint ad dig ra már az összes ro má ni ai nem ze ti ki sebb ség
kép vi se lõ je egyet ér tett a kon fe ren cia meg tar tá sá val. Jó si ka ilyen kö rül -
mé nyek kö zött nem tar tot ta ta ná csos nak, hogy épp a ma gyar kül dött ség
ma rad jon tá vol.7

Ezek után az au gusz tus 15-i vá laszt má nyi ülé sen Deák és Jó si ka je lent
meg a ma gyar cso port kép vi se le té ben. Meg ál la pod tak ab ban, hogy ha a
belg rá di kor mány za ti kö rök be le egye zé sü ket ad ják, a kon fe ren ci át ok -
tó ber elsõ he té re hív ják össze, Dubrovnikba. A hi va ta los szer vek el uta sí -
tó hoz zá ál lá sa ese té re pe dig ki je löl tek egy tar ta lék hely színt, Kownót
(Kaunas). A na pi ren di pon tok ban is meg egyez tek. Be szél ni szán dé koz -
tak a nem ze ti sé gi jog te rü le tén be kö vet ke zett vál to zá sok ról, a nép cso -
port ok szo ci á lis és gaz da sá gi ön se gé lye zé sé rõl, az if jú sá gi szer ve ze tek
je len tõ sé gé rõl, va la mint a Kong resszus jö võ be ni fel ada ta i ról. Jó si ka még
re fe rá tu mot is vál lalt: a ro má ni ai ma gya rok szö vet ke ze ti moz gal má ról
kel lett elõ adást tar ta nia.8

A Kong resszus nak ez volt az utol só vá laszt má nyi ülé se. 1939. szep -
tem ber 1-jén ki rob bant a má so dik vi lág há bo rú, s ilyen kö rül mé nyek kö -
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zött a 15 év vel ko ráb ban ala pí tott szer ve zet nem mû köd he tett töb bé úgy,
mint ré gen. Min den csepp fo lyós ál la pot ban volt: nem vol tak szi lár dak az
ál lam ha tár ok, s óri á si mig rá ci ós hul lá mok vál toz tat ták meg egyes te rü le -
tek év szá zad ok kal az elõtt ki ala kult et ni kai össze té tel ét. A há bo rú zó fe lek
pe dig gyak ran a meg hó dí tott te rü le te ken élõ la kos ság élet hez való jo gá -
val sem tö rõd tek, nem hogy a fennhatóságuk alatt élõ, vagy éppen frissen
fennhatóságuk alá került kisebbségek jogaival.

Mind ez azon ban nem je len ti azt, hogy a szer ve zet for má li san is meg -
szûnt vol na lé tez ni. Igaz, Wilfan 1939. szep tem ber 1-jén el hagy ta Bé cset, 
s át köl tö zött Belg rád ba, a fõ tit kár pe dig még ugyan azon év de cem be ré -
ben ön gyil kos sá got kö ve tett el.9 Hasselblatt azon ban for má li san is át vet te 
Uexküll po zí ci ó ját.10 Az anya gi ne héz sé gek re hi vat koz va Graebével úgy
dön töt tek, hogy a bé csi iro dát 1940. áp ri lis 1-jén be zár ják, az al kal ma zot -
ta kat el bo csát ják, s a még be ér ke zõ le ve lek to váb bí tá sá val, va la mint az
ar chí vum ide ig le nes õr zé sé vel Uexküll öz ve gyét bíz zák meg.11 Bár már
nem fej tett ki tény le ges te vé keny sé get, az Auswärtiges Amt to vább ra is
fo lyó sí tott össze ge ket a Kong resszus szá má ra, az ENNSZ költ ség ve té sé -
be épít ve.12

Hasselblatt és Wilfan kap cso la ta egy da ra big még nem sza kadt meg.
Sõt Wilfan 1940 má ju sá ban ven dé gül is lát ta az új fõ tit kárt belg rá di la ká -
sán.13 Még az is fel ve tõ dött, hogy a Kong resszus Ju go szlá vi á ban nyit na
bank szám lát. A terv azon ban kút ba esett, mert túl bo nyo lult lett vol na
meg va ló sí ta ni, és túl sok en ge délyt kel lett vol na hoz zá be sze rez ni.14 Több 
hó na pi hall ga tás után Hasselblatt ar ról ér te sí tet te az el nö köt, hogy au -
gusz tus el se jé vel né met ál lam pol gár ság ért fo lya mo dott, s hogy a Né met
Jogi Aka dé mia ren des tag já vá ne vez ték ki. Emel lett kö zöl te vele azt is,
hogy min dent meg tett a még Észt or szág ban ma radt né me tek át te le pí té sé -
nek elõ moz dí tá sá ért, még ha a la ko sok kö zül ko ráb ban so kan til ta koz tak
is el le ne.15

A ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok és a ma gyar kor mány szer vek szá má -
ra azon ban a Kong resszus tör té ne te az 1939. au gusz tus 15-i vá laszt má nyi 
ülés sel le zá rult. Utol já ra Jakabffy fog lal ko zott nyil vá nos ság elõtt a szer -
ve zet tel, a Ma gyar Ki sebb ség 1940. ja nu ár 1-jei szá má ban. A cikk ap ro -
pó ját az adta, hogy Wilfan nem tá jé koz tat ta a ma gya ro kat Ju go szlá vi á ba
való át te le pü lé sé rõl, s így egy szá má ra Bécs be kül dött le ve let a pos ta
vissza irá nyí tott a fel adó nak. Ez a tény és az el múlt más fél év ben be kö vet -
ke zett vál to zá sok a Kong resszus mér le gé nek meg vo ná sá ra kész tet ték az
er dé lyi po li ti kust. „A Henlein Kon rá dok… 1937-ben a lon do ni kong -
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resszu son már nem a kong resszu sok ere de ti cél ki tû zé sei sze rint az egye -
te mes ki sebb sé gi jo gok ér vény re jut ta tá sá ra tö re ked tek… Schiemann ki -
vá lá sa és Ammende ha lá la után a négy ala pí tó kö zül a múlt év õszén a
har ma dik: Szüllõ Géza, szû kebb ha zá ja át csa to lá sá val a több sé gi nép fel -
sõ há zá nak tag ja és kor mány zó já nak bel sõ tit kos ta ná cso sa lett. El len ben a 
ne gye dik és egy ben az összes kong resszu sok el nö ke és a Bécs ben tar tott
kong resszu si iro da ve ze tõ je: Wilfan Jó zsef dr., a né met bi ro dal mi pos ta
ér te sí té se szerint: ismeretlen helyre távozott… Így tehát megfordíthatjuk
a kisebbségi kongresszusok címerpajzsát.”16
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