
FÜGGELÉK III. NÉHÁNY MAGYAR KISEBBSÉGI
KÉPVISELÕVEL KAPCSOLATOS MUTATÓ

A Kong resszu so kon részt vevõ ma gyar kül döt tek élet kor sze rint

Név Élet kor
1918-ban

Élet kor
1925-ben

Élet kor az
1. kong resszu son

Cseh szlo vá kia

Szüllõ 45 52 52

Aixinger 35 42 49

Flachbarth 22 29 29

Jaross 22 29 33

Es ter házy 17 24 30

Szvatkó 17 24 31

Ju go szlá via

Tör ley 33 40 41

Deák 30 37 37

Strelitzky 30 37 38

Palásthy ? ? ?

Ro má nia

Ugron 56 63 68

Ba logh 52 59 59

Ambrózy 40 47 50

Jakabffy 37 44 44

Jó si ka 30 37 49

Su lyok 27 34 37
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Par la men ti kép vi se lõk vagy sze ná to rok a ma gyar kül döt tek kö zül

Név Meg vá lasz tás éve

Cseh szlo vá kia

Szüllõ 25, 29, 35

Es ter házy 35

Jaross 35

Ju go szlá via

Strelitzky 27

Ro má nia

Jó si ka 26, 27, 28, 31, 32, 33, 37

Jakabffy 28, 31, 32, 37

Ba logh* 26, 28, 32, 33

Su lyok 32

*sze ná tor

A ma gyar kül döt tek rész vé te le a Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak ma gyar ta go za -
ta i ban 

Név Funk ció

Cseh szlo vá kia

Szüllõ dísz el nök

Es ter házy el nök 31-tõl

Flachbarth ügy ve ze tõ al el nök 29-ig

Jaross ügy ve ze tõ al el nök 31-tõl

Ju go szlá via

Deák fõ tit kár

Strelitzky igaz ga tó sá gi vá laszt má nyi tag

Palásthy igaz ga tó sá gi vá laszt má nyi tag

Ro má nia

Ugron dísz el nök

Ba logh el nök

Su lyok fõ tit kár
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Név Funk ció

Jakabffy al el nök

Jó si ka al el nök

A Kong resszu so kon részt ve võ ma gyar kül döt tek vég zett sé ge

Név Vég zett ség

Cseh szlo vá kia

Aixinger jo gász

Flachbarth jo gász

Szüllõ jo gász

Jaross jogi ta nul má nya it nem fe je zi be,
gaz da sá gi aka dé mia

Szvatkó böl csész dok tor

Es ter házy ke res ke del mi aka dé mia

Ju go szlá via

Deák jo gász

Palásthy jo gász

Strelitzky jo gász

Tör ley ke res ke del mi aka dé mia

Ro má nia

Ba logh jo gász

Jakabffy jo gász

Su lyok jo gász

Ugron dip lo ma ta

Ambrózy gaz da sá gi aka dé mia, kon zul

Jó si ka gaz da sá gi aka dé mia
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