
9. ÖSSZEGZÉS

Az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus meg íté lé se már ak tív idõ sza ká ban
is meg le he tõ sen dif fe ren ci á lat lan volt, s ez nem vál to zott a szer ve zet te -
vé keny sé gé nek meg szû né se után, a má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ év ti ze -
dek ben sem. Vol tak, akik csak a né met (eset leg ma gyar) kor mány gát lás
nél kül fel hasz nált esz kö zét lát ták ben ne, mely te vé keny sé gé vel akár mi -
lyen kis mér ték ben is, de hoz zá já rult az elsõ vi lág há bo rút kö ve tõ en ki ala -
kí tott „eu ró pai rend” vég ze tes fel bo ru lá sá hoz. Ezek az ér vek alap ve tõ en
két bûnt rót tak fel a szer ve zet be tö mö rült po li ti ku sok nak: egy részt azt,
hogy ak ci ó ik kal gyen gí tet ték a Nép szö vet sé get, más részt pe dig azt, hogy
kö ve te lé se ik kel, nem zet kö zi fel lé pé se ik kel még job ban el mér ge sí tet ték a
több sé gi né pek és a ki sebb sé gek amúgy sem fe szült ség men tes vi szo nyát.
Mind ezt pe dig ab ból a tu da to san fel vál lalt cél ból, hogy a vi lág há bo rú ban
vesz tes két ál lam te rü le ti re ví zi ós tö rek vé se i nek meg va ló sí tá sá hoz a ma -
guk ré szé rõl is hoz zá já rul ja nak.

A má sik cso port ez zel hom lo ke gye nest el len té tes ál lás pon tot fo gal ma -
zott meg, s a Kong resszus ban egy olyan kí sér le tet vélt fel fe dez ni, mely
va ló já ban a bé ke szer zõ dé sek ál tal oko zott károk mi ni ma li zá lá sá ra tö re -
ke dett. E sze rint a szer ve zet egy lé nye gé ben sta bi li zá ló sze re pet maga elé
cé lul ki tû zõ, a ki sebb sé gek köz ti szo li da ri tást meg te rem te ni kí vá nó, alul -
ról jövõ kez de mé nye zés volt, mely, még ha a har min cas évek má so dik
fe lé ben sze re pet is kap tak ben ne olyan ki sebb sé gi po li ti ku sok, akik ro -
kon szen vez tek a nem ze ti szo ci a liz mus sal, füg get len sé gé nek jó ré szét lé -
nye gé ben mind vé gig meg õriz te. A két meg kö ze lí tés ben az a kö zös, hogy
a va ló ság egy-egy sze le tét ki ra gad va, egyet len né zõ pont ból fo gal maz
meg ka te go ri kus ki je len té se ket a szer ve zet re vo nat ko zó an, anél kül, hogy
an nak te vé keny sé gét, a ben ne sze re pet vál la ló po li ti ku sok moz ga tó ru gó -
it, in ter ak ci ó it ala po san meg vizs gál ná. Az igaz ság ugyan is a két som más
íté let kö zött van.

285



A szer ve zet meg ala pí tá sá ra irá nyu ló kez de mé nye zés a né met ki sebb -
sé gek azon cso port já tól ér ke zett, mely nek min den lo gi kus szá mí tás sze -
rint esé lye sem le he tett arra, hogy a jö võ ben bár mi kor is Né met or szág te -
rü le ti ál lo má nyá hoz csat la koz has son. Emel lett úgy tûnt, hogy a kul tu rá lis 
au to nó mia for má já ban meg is ta lál ta a ki sebb sé gi prob le ma ti ka meg ol dá -
sá nak egyik re cept jét, s azt a gya kor lat ba is si ke rült át ül tet nie. Ammende
az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek meg ala pí tá sa és mû köd -
te té se so rán szer zett ta pasz ta la ta i ra, új ság író ként ki épí tett kap cso la ti há -
ló já ra, va la mint a nem zet kö zi szer ve ze tek te vé keny sé gé rõl fel hal mo zott
is me re te i re épít ve dön tött az elsõ kon fe ren cia össze hí vá sa mel lett, amely -
ben kez det tõl fog va ben ne rej lett egy ál lan dó szer ve zet meg ala pí tá sá nak
le he tõ sé ge is. Fel fe dez te ugyan is, hogy a nem zet kö zi po li ti kai élet ben
van egy olyan rés, mely be egy jól szer ve zett or ga ni zá ció be nyo mul hat.
Mû kö dött ugyan né hány ál la mok fe let ti, nem túl nagy be fo lyás sal ren del -
ke zõ szak mai és/vagy po li ti kai szer ve zet, mely te vé keny sé gé ben fi gyel -
met szen telt a ki sebb sé gi kér dés nek, de ezek pro fil já nak csak kis ré szét
tet te ki e prob le ma ti ka. Lé nye gé ben te hát nem volt olyan szer ve zet,
amely tö rek vé se i nek fó ku szá ba a ki sebb ség vé de lem ügyé nek meg nyug ta -
tó ren de zé sét ál lí tot ta vol na. Az észt or szá gi ala pí tó kez de mé nye zé sé hez a
Nép szö vet ség lét re jöt te s ki sebb ség vé del mi ga ran cia vál la lá sa szol gál tat ta a 
po li ti kai hát te ret.

A Kong resszus ugyan va ló ban alul ról jövõ kez de mé nye zés nek te kint -
he tõ, de tény le ge sen soha, egyet len má sod perc re sem volt ál la mi be fo lyá -
so lás tól füg get len, már csak a mû kö dé si fel té te lek meg te rem té sé hez
szük sé ges anya gi hát tér és a ki sebb sé gek ál lan dó fi nan ci á lis ne héz sé gei
kö zött fe szü lõ el len tét mi att sem. Az azon ban nem volt igaz, hogy a szer -
ve zet meg ala pí tá sa mö gött va ló já ban a né met kül ügy mi nisz té ri um állt
vol na. A Wilhelmstrasse ugyan is nem csak hogy nem tá mo gat ta, de ki fe -
je zet ten el le nez te az öt le tet, mi vel nem bí zott a ki sebb sé gi ve ze tõk mér -
ték tar tá sá ban, s at tól tar tott, hogy a fel te he tõ en csak ne he zen kont rol lál -
ha tó fel lé pés ve szé lyez tet he ti Né met or szág kül po li ti kai tö rek vé se it. Az
el uta sí tás – jó részt anya gi jel le gû – kö vet kez mé nye it azon ban át hi dal ta a
ma gyar mi nisz ter el nök tit kos tá mo ga tá sa, ami re Ammende elsõ pil la nat -
tól kezd ve biz to san tá masz kod ha tott, még az Auswärtiges Amt el le né ben
is. Beth len ugyan is ko moly fan tá zi át lá tott a kez de mé nye zés ben, s úgy
gon dol ta, hogy egy szi lárd szer ve ze ti ke re tek kel ren del ke zõ, rend sze re sen
ülé se zõ, le he tõ ség sze rint sa ját la pot ki adó szer ve zet jól fel hasz nál ha tó
lesz a ma gyar kül po li ti ka egyik mellékszínpadaként.
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Bár Ammende éle te vé gé ig kap cso lat ban állt mind a ma gyar kül ügy mi -
nisz té ri um mal, mind a mi nisz ter el nök ség gel, és – fõ leg a Beth len-érában
– fo lya ma to san egyez te tett a ma gas ran gú ál la mi hi va tal no kok kal, si ke -
rült el ke rül nie, hogy a pro pa gan da ori en tált ma gyar at ti tûd fe lül ke re ked -
jék a Kong resszus mun ká já ban. Eb ben szö vet sé ge sei vol tak a né met, zsi -
dó és szláv ki sebb sé gi kép vi se lõk is, akik kü lön bö zõ okok ból a szer ve zet
fel ada ta it te kint ve az óva tos ság ra he lyez ték a hang súlyt. Az igaz ság hoz
per sze hoz zá tar to zik, hogy ma guk a ma gyar kor mány za ti el vá rá sok is
meg le he tõ sen vissza fo got tak vol tak 1929-ig, s csak a nép szö vet sé gi re form 
lát vá nyos ku dar ca után vál tot tak át a ke mé nyebb fel lé pés kö ve te lé sé re.

A „kong resszu si kö zös ség” éle té ben 1927–28 for du ló pon tot je len tett,
még ha a kül sõ szem lé lõ szá má ra ez nem is volt azon nal nyil ván va ló. A
né met kül ügy mi nisz té ri um ban ugyan is ek kor ke re ke dett felül az az ál lás -
pont, hogy min dent egy be vet ve a szer ve zet jól fel hasz nál ha tó a né met
kül po li ti kai ér de kek tá mo ga tá sá ra, s ezért a mi nisz té ri um ma gá ra vál lal ta
az anya gi hát tér biz to sí tá sát. Cse ré be vi szont a né met ve ze tõk tõl meg kö -
ve tel te a fo lya ma tos és elõ ze tes egyez te tést. Ez per sze nem je len tet te
azt, hogy et tõl kezd ve azon nal min den úgy tör tént vol na, ahogy a
Wilhelmstrasse akar ta. A szer ve zet nek ugyan is volt némi ön moz gá sa,
ami egy részt Ammende sze mé lyi sé gé ben gyö ke re zett, más részt ab ban,
hogy a min den ko ri lé pé sek kü lön bö zõ ér de kek ere dõ je ként tör tén tek, te -
hát a fõ tit kár nak az alap ve tõ kér dé sek ben egyez tet nie kel lett a kü lön bö zõ
nem ze ti cso por tok ve ze tõ i vel is.

Ammende moz gás te re né mi leg be szû kült azu tán, hogy az Eu ró pai Né -
met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek élé re 1931-ben Werner Hasselblatt ke -
rült, aki egyéb ként jó ba rát ja volt. Et tõl kezd ve a kül ügy mi nisz té ri um a
szö vet sé gen ke resz tül job ban szem mel tar tot ta a fõ tit kárt, akit nem tar tott
tel je sen meg bíz ha tó nak. Min den kép pen el akar ta ke rül ni ugyan is, hogy
az 1927-es és 1928-as évek ben tör tén tek hez ha son ló an, anél kül kezd jen
ak ci ók ba, hogy azo kat elõ ze te sen egyez tet te vol na Ber lin nel. A har min -
cas évek ben azu tán egy re nyil ván va lób bá vált a szer ve zet ben ér vé nye -
sü lõ né met fö lény s az, hogy a né met ve ze tõk már szo ro san együtt mû -
köd tek az Auswärtiges Amttal. En nek csak egyik – bár két ség kí vül a
leg egyér tel mûbb – meg nyil vá nu lá sa volt az a bot rány, ami kor 1933-ban
nem vol tak haj lan dók ki áll ni a né met or szá gi zsi dók jog fosz tá sá val szem -
ben. Emel lett Ammende sze rep vál la lá sa a Szov jet unió el le ni pro pa gan -
da há bo rú ban, a nép kö zös sé gi esz me elõ re tö ré se és pro pa gá lá sa, va la mint 
az olyan de mok ra ti kus po li ti ku sok, mint Schiemann és Eduard Pant tá vo -
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zá sa is meg kér dõ je lez he tet len né tet ték azt a tényt, hogy a Kong resszus
fö löt ti tel jes be fo lyás meg szer zé sé re a nem ze ti szo ci a lis ta Németország is
igényt tart.

A szer ve zet tör té ne tét vizs gál va elsõ pil lan tás ra ta lán le egy sze rû sí tés -
nek tûn het „ma gyar rész vé tel rõl” be szél ni, hi szen a Kong resszus irány -
vo na lá nak for má lá sá ban több ma gyar aktor is ko moly sze re pet ját szott: a
ma gyar kül ügy mi nisz té ri um, a mi nisz ter el nök ség és ma guk a ki sebb sé gi
po li ti ku sok. Az a tény azon ban, hogy – el te kint ve né hány, min dent egy -
be vet ve je len ték te len össze zör dü lés tõl – a ma gyar sze rep lõk min den kor
lé nye gé ben egy sé ges ál lás pon tot kép vi sel tek, le gi ti mál ja az össze té tel
hasz ná la tát. A szo ros együtt mû kö dés alap ja az érin tet tek stra té gi ai cél ja i -
nak egye zé sé ben ke re sen dõ, hiszen mind egyi kük leg fon to sabb tö rek vé se 
a te rü le ti re ví zió elõ fel té te le i nek meg te rem té se volt. En nek meg fe le lõ en
Ammende kez de mé nye zé sé ben el sõ sor ban olyan pro pa gan da esz közt lát -
tak, amely le he tõ sé get kí nált arra, hogy a nem zet kö zi köz vé le mény elõtt
fo lya ma to san na pi ren den tart sák a bé ke szer zõ dé sek igaz ság ta lan sá gá nak
kér dé sét – re mél he tõ leg meg könnyít ve ez zel a maj da ni re ví zió nem zet -
kö zi el fo gad ta tá sát. Emel lett ter mé sze te sen az is kí vá na tos volt szá muk -
ra, amit egyéb ként a szer ve zet össze hí vá sa kor Ammende el sõ ren dû cél -
ként fo gal ma zott meg, hogy a Kong resszus te gyen meg min dent a
nép szö vet sé gi ki sebb ség vé de lem ha té kony sá gá nak nö ve lé sé re. Már csak
azért is, mi vel vár ha tó volt, hogy a te rü le ti re ví zió fel tét ele i nek meg te -
rem té sé ig a ma gyar ki sebb sé gek tár sa dal mi, gaz da sá gi és kul tu rá lis po zí -
ci ó it a szom széd ál la mok igye kez nek majd mi nél in kább össze zsu go rí ta -
ni. Har ma dik fon tos cél ki tû zés ük pe dig az volt, hogy a szer ve ze ten be lü li
együtt mû kö dés re épít ve az utód ál lam ok ve ze tõ né met ki sebb sé gi po li ti -
ku sa it közös platformra hozzák a magyar pártokkal.

A ma gyar kor mány zat ré szé rõl a mi nisz ter el nök ség és a kül ügy mi -
nisz té ri um volt il le té kes a szer ve zet ügye it il le tõ en. A Kong resszus sal, il -
let ve a fõ tit kár ral való kap cso lat tar tás szem pont já ból nem el ha nya gol ha -
tó elõny ként je lent ke zett, hogy mind két hi va tal ban az il le té kes ve ze tõk
te rén meg le he tõ sen nagy volt a sze mé lyi ál lan dó ság a kor szak ban. A mi -
nisz ter el nök ség ré szé rõl mind vé gig Pataky Ti bor, a ma gyar or szá gi és ha -
tá ron túli ma gyar ki sebb sé gek kel fog lal ko zó ügy osz tály ve ze tõ je ke zé -
ben fu tot tak össze a szá lak, a kül ügy mi nisz té ri um ban pe dig egé szen 1933 
vé gé ig Khuen-Héderváry Sán dor, a mi nisz ter ál lan dó he lyet te se volt
Ammende leg fon to sabb kap cso la ta. Ká nya Kál mán ki ne ve zé se után a fõ -
tit kár köz vet len mi nisz té ri u mi össze köt te té sei ala cso nyabb szint re ke rül -
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tek, mi vel Ká nya a Kong resszus ár-ér ték ará nyá ra hi vat koz va nem tar tot -
ta különösebben fontosnak a szervezet tevékenységét. A két hivatal
között e tárgyban meglehetõsen jó volt az információáramlás a teljes
vizsgált idõszakban.

Bár Bu da pest min den kor szi go rú an a hát tér ben ma radt, és a fõ tit kár ral
ápolt kap cso la tát tit kos nak mi nõ sí tet te, az ál la mi szer vek a ma gyar rész -
vé telt te kint ve köz pon ti sze re pet ját szot tak. Ez nem csak an nak tud ha tó
be, hogy a ma gyar cso port ra esõ tag dí jat õk fi zet ték be, ha nem an nak is,
hogy – leg alább is Ká nya mi nisz ter sé gé ig – nem mond tak le ar ról, hogy a
szer ve zet ve ze tõ jé vel töb bé-ke vés bé fo lya ma to san és köz vet le nül egyez -
tes se nek. Bár a ma gyar ki sebb sé gi kül döt tek ki je lö lé sét Bu da pest vég -
ered mény ben a ma gyar pár tok ra bíz ta, s a már egy szer meg je lent sze mé -
lyek el len ké sõbb sem emelt ki fo gást, fenn tar tot ta ma gá nak a jo got, hogy a 
Kong resszus ra ki uta zó ma gya rok kö rét fi gye lem mel kí sér je. Emel lett a
szer ve zet ben fon to sabb sze re pet ját szó po li ti ku sok kal mind a kül ügy mi -
nisz té ri um, mind a mi nisz ter el nök ség tar tot ta a kap cso la tot, s azok idõ rõl
idõ re be szá mol tak kül föl di tapasztalataikról.

A ma gyar kül döt tek még a tör té nel mi Ma gyar or szá gon szo ci a li zá ló -
dott, túl nyo mó rész ben fel sõ fo kú (több nyi re jo gász) vég zett sé get szer -
zett, ne me si szár ma zá sú sze mé lyek vol tak, akik ko moly sze re pet töl töt tek 
be a ma gyar pár tok ban vagy azok hold ud va rá ban, s akik kö zül leg töb ben
a par la men ti vá lasz tá sok so rán leg alább egy szer man dá tum hoz is ju tot -
tak. Több sé gük a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó ja ma gyar ta go za ta i nak tag -
ja ként párt juk „kül po li ti ku sa” volt, s leg töb ben ter mé sze te sen köz vet len
saj tó kap cso la tok kal is ren del kez tek. A cso port ve zér egyé ni sé ge Szüllõ
Géza, Jakabffy Elem ér és Deák Leó volt. A szer ve zet ben részt vevõ nem -
ze ti cso por tok kö zül a ma gyar volt az egyet len, mely nek rep re zen tán sai
min den éves kon fe ren ci án hi ány ta la nul meg je len tek. Igaz ugyan, hogy a
ju go szlá vi a i ak 1930-ban és 1931-ben csak kés ve ér kez tek meg Genf be,
de mind a két szer ki utaz tak Svájc ba. Ami pe dig a kon fe ren ci ai fel szó la lá -
sok szá má ban meg nyil vá nu ló ak ti vi tást il le ti, a né met és zsi dó cso port
mel lett messze a ma gyar volt a legaktívabb.

A szer ve zet te vé keny sé gé be ma gyar rész rõl leg ko mo lyab ban Szüllõ
és Jakabffy kap cso ló dott be. A cseh szlo vá ki ai po li ti kus for má lis po zí ci ó -
ja is erõs volt, lé vén min den ko ri al el nök. Jakabffy csak in for má lis úton
töl tött be, el sõ sor ban komp ro misszum ke re sõ sze mé lyi sé gé nek és te het -
sé gé nek kö szön he tõ en, a ma gyar cso port kö rén né mi leg túl mu ta tó sze re -
pet. Bár a két, egy más tól meg le he tõ sen kü lön bö zõ ha bi tu sú po li ti kus vi -
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szo nya fõ leg az elsõ évek ben nem volt tel je sen fel hõt len, a nyil vá nos ság
elõtt min den kor egy sé ge sen lép tek fel. „El len té tük” alap ja az volt, hogy
Szüllõ kez det tõl fog va csu pán pro pa gan da esz közt lá tott a szer ve zet ben, s
en nek meg fe le lõ en mi nél elõbb pel len gér re kí ván ta ál lí ta ni mind a bé ke -
kö tõ ket, mind az utód ál lam ok ki sebb ség po li ti ká ját, le he tõ leg mi nél je len -
tõ sebb nem zet kö zi saj tó vissz han got ki vált va. Eh hez rá adás ként hoz zá já -
rult konf lik tus ke re sõ sze mé lyi sé ge, ami mi att a más nem ze ti sé gû ve ze tõk 
kö ré ben nem ör ven dett osz tat lan nép sze rû ség nek. Jakabffy ez zel szem -
ben, bár a vég célt te kint ve tö ké le te sen egyet ér tett Szüllõvel, nem tar tot ta
cél ra ve ze tõ nek an nak stí lu sát, ar ról nem is be szél ve, hogy sok kal na -
gyobb je len tõ sé get tu laj do ní tott a szer ve zet hi va ta los tö rek vé se i nek, ame -
lyek a nép szö vet sé gi garanciaeljárás tö ké le te sí té sé re irá nyul tak. 1929-tõl
kezd ve azon ban már nem iga zán mu tat ha tó ki lé nye ges kü lönb ség ket te -
jük ak ti vi tá sa kö zött, mi vel et tõl kezd ve az er dé lyi po li ti kus is ra di ká li -
sabb hang vé tel re vál tott. Egy sé ges fel lé pé sük 1937-ig tar tott, ami kor is
Ammende ha lá la után, a nem ze ti szo ci a lis ta re zsim mel szim pa ti zá ló né -
met kül döt tek elõ re tö ré sén fel há bo ro dott Jakabffy vissza vo nult a szer ve -
zet tõl, s át ad ta he lyét Jó si ka Já nos nak, míg Szüllõ a Szu dé ta né met Párt
cseh szlo vá ki ai fe szí tõ ere jé nek nö ve ke dé sé ben re mény ked ve to vább ra is
a Kongresszus alelnöke maradt.

A né met és a ma gyar ki sebb sé gek a Kong resszu son ugyan együtt mû -
köd tek egy más sal, de az or szá go kon be lü li párt kö zi egyez te té se ket a kö zös
rész vé tel – el te kint ve két ham vá ba holt, 1928-as kí sér let tõl – lé nye gé ben
nem se gí tet te elõ. A vi szo nyok ban lé nye gé ben le ké pe zõ dött a 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 nek az utód ál lam okon be lü li együtt mû kö dé sé nek gon do la ta szem be ál -
lít va a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség jo ga i nak prob lé má já val. A két
ol dal egy más sal hom lo ke gye nest 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, míg a ma gyar or szá gi né met ki sebb ség ügyét va ló já ban 
bel ügy nek tar tot ta. 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 té ren
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. 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.
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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 tár gya lá si stra té gi á já nak ré sze volt.

1933 után azon ban – amel lett, hogy a kon zer va tív ma gyar kép vi se lõk
egy ál ta lán nem szim pa ti zál tak a nem ze ti szo ci a lis ta ide o ló gi á val, va la -
mint a né met ki sebb sé gek töb bek kö zött ez zel össze füg gõ fo ko zó dó ra di -
ka li zá ló dá sá val – a ma gyar or szá gi né me tek kép vi se le té nek kér dé se is vi -
hart ka vart, meg kér dõ je lez ve ez zel a szer ve zet ben való to váb bi ma gyar
rész vé telt is. 1936-ban a ber li ni irá nyí tás alatt álló ENNSZ el ér ke zett nek
lát ta az idõt arra, hogy a ma gyar kor mány ál tal tá mo ga tott és fel ügyelt hi -
va ta los né met ve ze tés el len zé két jut tas sa kong resszu si man dá tum hoz. A
vita a szer ve zet tör té ne té nek hát ra lé võ két évé ben már nem ju tott nyug vó -
pont ra, s csak úgy si ke rült el ke rül ni a rob ba nást, hogy sem a ma gyar kor -
mány ál tal tá mo ga tott, sem a ber li ni né met szer ve zet ál tal elõny ben ré sze -
sí tett ve ze tõk nem je len tek meg töb bé tel jes jogú kül dött ként az éves
kon fe ren ci á kon. A vita azon ban oda ve ze tett, hogy Jakabffy vissza vo nult
a szer ve zet tõl, s a kér lel he tet le nül negativista beállítódású, a cseh szlo vák
ál lam meg gyen gí té sét el sõ ren dû cél nak tar tó, a né met kép vi se lõ ket egyéb -
ként mé lyen le né zõ Szüllõ is csak azért volt haj lan dó az utol só két kon fe -
ren ci án részt ven ni, mi vel Né met or szág kül po li ti kai ak ti vi tá sá val a
nem zet kö zi po li ti kai ese mé nyek egy re in kább meg kér dõ je lez ték Cseh -
szlo vá kia te rü le ti ál lo má nyát, s az eset le ges te rü le ti re ví zió le he tõ sé ge
im már kéz zel fog ha tó kö zel ség be ke rült.

Min dent egy be vet ve te hát, a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um és a mi nisz -
ter el nök ség a Kong resszust a ma gyar kül po li ti ka egyik mel lék szá lá nak
te kin tet te, ahol a nem zet kö zi ki sebb sé gi szo li da ri tás esz mé je mögé búj va
ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku so kat ál lít ha tott csa ta sor ba. Bár anya gi lag
rend sze re sen tá mo gat ta a szer ve ze tet, so ha sem si ke rült tel jes el len õr zést
sze rez nie fe let te. En nek több oka volt. Egy részt Ammende egy szer re
min dig több va sat is tûz ben tar tó stra té gi á ja, más részt az a tény, hogy a
Kong resszus ban vé gül is kez det tõl fog va a né met be fo lyás volt a meg ha -
tá ro zó. Igaz ugyan, hogy a né met kül ügy mi nisz té ri um köz vet le nül csak
ké sõbb kap cso ló dott be a szer ve zet anya gi tá mo ga tá sá ba, de at tól kezd ve
a be ér ke zõ össze gek je len tõs ré sze tõle szár ma zott. Ar ról nem is be szél -
ve, hogy Ammende ugyan egy nem zet kö zi szer ve zet fõ tit ká ra volt, de õ is 
úgy te kin tett a Kong resszus ra, mint amely nek – a töb bi ki sebb ség mel lett
– ki emel ten kell hoz zá já rul nia a né met ki sebb sé gek boldogulásához.

A Kong resszus sal kap cso la tos ma gyar el vá rá so kat te kint ve össze fog -
la ló an el mond ha tó, hogy az csak rész ben s a re mélt nél nyil ván va ló an ki -
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sebb mér ték ben vál tot ta be a hoz zá fû zött kez de ti re mé nye ket. Le he tõ vé
tet te, hogy a há rom utód ál lam ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku sai rend sze re -
sen ta lál koz za nak, rá adá sul kül föld ön, s két ség kí vül hoz zá já rult ah hoz is, 
hogy a nem zet kö zi nyil vá nos ság ér te sül jön a leg kü lön bö zõbb ki sebb sé gi
pa na szok ról. A Nép szö vet ség garanciaeljárásának va ló di re form ját vi -
szont nem si ke rült ki kény sze rí te nie, mint ahogy azt sem, hogy a nem zet -
kö zi po li ti kai po ron don egyen ran gú, a nem ze ti ki sebb sé gek ér dek vé del -
mé re hi va tott fél ként is mer jék el. Emel lett az a bu da pes ti el vá rás sem
tel je sült, hogy a Nem ze ti sé gi Kong resszus egy faj ta ka ta li zá tor ként se gít -
se a né met és a ma gyar ki sebb sé gek re ví zió ori en tált együtt mû kö dé sé nek
meg te rem té sét. A Kong resszus azon ban más fél év ti ze des tör té ne te so rán
– egye dü li nem zet kö zi szer ve zet ként – két ség kí vül ki ele mez te a ki sebb sé -
gi prob le ma ti ka összes ak ko ri ban fon tos, s je len tõs rész ben ma is ak tu á lis
as pek tu sát. A nem ze ti ki sebb sé gek el vá rá sa i nak jogi szû rõn át fut ta tott ka -
ta lo gi zá lá sa és az egyes kér dés cso por tok rész le tes, ko ra be li ta pasz ta la to kon 
nyug vó fel dol go zá sa pe dig min den kép pen ko moly ho za dék nak te kint he tõ.
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