
FÜGGELÉK V.

ÉLETRAJZOK1

Adatci, Mineitciro (1869–1934) Ja pán dip lo ma ta, jo gász. Jogi ta nul má nyok
után lé pett a ja pán kül ügy mi nisz té ri um szol gá la tá ba. 1906-tól a jogi, a pro to -
koll és sze mé lyi osz tá lyok ve ze tõ je. 1909–10-ben pá ri zsi ügy vi võ. 1912-tõl
me xi kói, majd 1917-tõl bel gi u mi kö vet. 1920-ban ál lo más he lye Brüsszel,
majd 1927-tõl pá ri zsi kö vet. 1931-tõl 1934-ig a Há gai Ál lan dó Bí ró ság tag ja,
eb bõl 1931 és 1933 kö zött a bí ró ság el nö ke.

Aguirre de Carcer, Manuel (1882–?) Spa nyol dip lo ma ta. Mi u tán 1928 ele jén
Erik Col ban tá vo zott a Nem ze tek Szö vet sé ge Tit kár sá gá nak ki sebb sé gi szek -
ció el nö ki poszt já ról, 16 hó na pon át õ ve zet te az osz tályt. A tény le ges ve ze tést
a ná lá nál jó val kép zet tebb és tá jé ko zot tabb, a poszt va ló di vá ro má nyo sá nak
te kin tett Pablo de Azcáraténak en ged te át. 1930-ban ki lé pett a Tit kár ság kö te -
lé ké bõl.

Aixinger Lász ló (1883–1944) Cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, új -
ság író, szer kesz tõ. 1930–32-ben az Or szá gos Ke resz tény szo ci a lis ta Párt fõ tit -
ká ra, majd 1936-ig párt igaz ga tó ja. A két nagy cseh szlo vá ki ai ma gyar párt
1936-os egye sü lé se után 1938-ig az Egye sült Ma gyar Párt párt igaz ga tó ja. A
po zso nyi Hír adó szer kesz tõ je (1920-tól), a Ma gyar Nép lap fõ szer kesz tõ je
1930 és 1943 kö zött.

Alth Waldemár (1879–?) 1901-ben vé gez te el a bé csi kon zu li aka dé mi át. 1918
elõtt dol go zott Moszk vá ban, Monasztiriben, Ba ri ban, majd a mi lá nói, ró mai,
szent pé ter vá ri és ber li ni kon zu lá tu so kon, il let ve fõ kon zu lá tu so kon. 1919 ok -
tó be ré tõl 1924. feb ru ár vé gé ig a ber li ni ma gyar fõ kon zu lá tus ve ze tõ je, majd a
kö vet ség hez be osz tott tiszt vi se lõ. 1925. máj. 7-tõl 1929. de cem ber ele jé ig a
bé csi kö vet sé gen tel je sí tett szol gá la tot. 1929. dec. 5-tõl belg rá di kö vet 1938.
jún. 30-ig.

Ambrózy An dor (1878–1932) Ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus. Az Or szá -
gos Ma gyar Párt al el nö ke 1922–24-ben, majd az el nö ki ta nács tag ja 1928-ig
(ké sõbb 1930–32-ben is). Emel lett egé szen ha lá lá ig a párt bán sá gi ta go za tá -
nak el nö ke.

Ambrózy La jos (1868–1945) 1894-ben lé pett a kö zös kül ügy mi nisz té ri um szol -
gá la tá ba. 1907-tõl a wa shing to ni nagy kö vet sé gen, majd 1910-tõl a ró mai
nagy kö vet sé gen dol go zott. 1919 õszé tõl a szer ve zõ dõ ma gyar kül ügy mi nisz -
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té ri um egyik meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge. Osz tály fõ nök, az el nö ki cso port ve -
ze tõ je. 1925. máj. 20-tól 1932. dec. 31-ig a bé csi kö vet ség ve ze tõ je. Ez után
nyug díj ba vo nult.

Ammende, Ewald (1892–1936) Bal ti né met új ság író, ki sebb sé gi po li ti kus. Jó -
mó dú ke res ke dõ csa lád sar ja. Ri gá ban, Köln ben és Tübingenben köz gaz da sá -
got ta nult, majd apja ke res ke dõ há zá ban dol go zott. A vi lág há bo rú alatt a
livóniai vá ro sok el lá tá sá nak meg szer ve zé sé ben dol go zott. A há bo rú után a
Rigasche Rundschau rész vé nye se, mun ka tár sa és a ki adó igaz ga tó ja 1919 és
1922 kö zött. Ez idõ alatt az új ság gen fi tu dó sí tó ja. Ez után Ri gá ból vissza tért
Észt or szág ba, ahol be kap cso ló dott a ki sebb sé gi au to nó mi á ról foly ta tott tár -
gya lá sok ba. 1922-ben az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek egyik
kez de mé nye zõ je és ala pí tó ja. Az Eu ró pai Szer ve zett Nem ze ti Ki sebb sé gek
Kong resszu sá nak össze hí vó ja, majd a szer ve zet fõ tit ká ra. A har min cas évek -
ben be kap cso ló dott a Szov jet unió-el le nes pro pa gan da há bo rú ba. A po li ti kai
mo ti vá ci ó kon kí vül eb ben az is moz gat ta, hogy egyik test vé re 1921-ben Le -
nin grád ban éhen halt a bol se vi kok egyik bör tö né ben. A sú lyos cu kor be teg ség -
gel küsz kö dõ po li ti kus 1936-ban egy vi lág kö rü li út so rán agy vér zést ka pott, és 
Pe king ben hunyt el.

Antonescu, Ion (1882–1946) Ro mán ge ne rá lis és po li ti kus. 1933-tól ve zér ka ri
fõ nök. 1940. szept. 5-én II. Kár oly mi nisz ter el nök ké ne vez te ki. A ki rály tól
ka pott telj ha ta lom bir to ká ban le mon dat ta Ká rolyt, és I. Mi hályt se gí tet te trón -
ra. Horia Si má val, a Vas gár da ve ze tõ jé vel meg ala kí tot ta a „Nem ze ti Le gi o ná ri -
us Kor mányt”, mely nek ve ze tõ je lett. 1941-ben Né met or szág ol da lán be lé pett a
má so dik vi lág há bo rú ba. 1944 au gusz tu sá ban a szov jet csa pa tok be vo nu lá sa
után el fog ták, s 1946-ban há bo rús bû nös ként ki vé gez ték.

Apor Gá bor (1889–1969) 1917 de cem be ré tõl a Mo nar chia ber li ni nagy kö vet sé -
gén dol go zott. Az új já szer ve zõ dõ ma gyar kül ügy mi nisz té ri um ban 1921 és
1925 kö zött a var sói kö vet sé gen, majd 1927 vé gé ig a pá ri zsi kö vet sé gen szol -
gált. 1927 ok tó be ré tõl 1934 szep tem be ré ig a mi nisz té ri um po li ti kai osz tá lyá -
nak ve ze tõ je. Et tõl kezd ve 1935. márc. 27-ig a bé csi kö vet ség elsõ em be re.
1935. ápr. 12-tõl 1938. dec. 13-ig a kül ügy mi nisz ter ál lan dó he lyet te se. 1938.
dec. 24-én a va ti ká ni kö vet ség élé re ke rült. 1944. kö ze pén csat la ko zott a né -
met meg szál lás el len küz dõ Kö ve ti Bi zott ság hoz. A há bo rú után Olasz or szág -
ban ma radt. A kül föl di Ma gyar Actio Catholica, 1968–69-ben pe dig a Ma gyar
Mál tai Lo va gok Szö vet sé gé nek el nö ke lett.

Apponyi Al bert (1846–1933) Ma gyar po li ti kus. 1869-tõl 1918-ig fo lya ma to san
tag ja volt a tör vény ho zás nak. 1906 és 1910 kö zött val lás és köz ok ta tás ügyi
mi nisz ter a Wekerle-kormányban. Ne vé hez fû zõ dik az ún. Lex Apponyi
(1907. évi XXVII. tc.). 1914 és 1918 kö zött a Füg get len sé gi és 48-as Párt el nö -
ke. A pro le tár dik ta tú ra bu ká sa után a ma gyar de le gá ció ve ze tõ je a pá ri zsi bé -
ke kon fe ren ci án. A nem zet gyû lés ben a pár ton kí vü li le gi ti mis ta el len zék egyik
kép vi se lõ je. Ma gyar or szág fõ de le gá tu sa a Nép szö vet ség ben 1923-tõl ha lá lá ig.

Aschmann, Gottfried (1884–1945) 1919. jan. 4-én lé pett a né met kül ügy mi nisz -
té ri um ál lo má nyá ba. 1923. szept. 1-jé tõl a gen fi kon zu lá tus ve ze tõ je. 1928.
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márc. 31-tõl 1932. nov. 22-ig az an ka rai kö vet ség ve ze tõ je. 1932 már ci u sá tól
ok tó be rig a gen fi le sze re lé si kül dött ség tag ja. 1933. febr. 1-jé tõl 1939. ápr.
20-ig a saj tó osz tály ve ze tõ je.

Auerhan, Jan (1880–1942) Te kin té lyes prá gai sta tisz ti kus. Az Ál la mi Sta tisz ti -
kai Hi va tal el nö ke, a prá gai Kár oly Egye tem do cen se.

Avarescu, Alexandru (1859–1938) Ro mán po li ti kus, tá bor nok. Az elsõ vi lág -
há bo rú alatt a ro mán had se reg tá bor no ka. Há rom szor volt mi nisz ter el nök:
1918-ban, 1920–21-ben és 1926–27-ben. 1930-ban mar sal lá ne vez ték ki.
1937-ben tag ja lett a ko ro na ta nács nak.

Azcárate y Florez, Pablo de (1890–1971) Jogi egye te mi ta nul má nyai után köz -
igaz ga tá si jo got ta ní tott spa nyol or szá gi egye te me ken. 1915-tõl 1922-ig par la -
men ti kép vi se lõ. 1922-tõl a Nép szö vet ség Tit kár sá gá nak al kal ma zott ja, a ki -
sebb sé gi szek ció mun ka tár sa, Erik Col ban jobb keze. Col ban tá vo zá sa után õ
lett vol na a leg al kal ma sabb je lölt a meg üre se dett poszt ra, de mi vel több ször is
ál lást fog lalt a spa nyol dik ta tú rá val szem ben, a Tit kár ság po li ti kai okok ból
Pri mo de Rivera híve, Aguirre de Carcert mel lett dön tött. Mi u tán azon ban a
szek ció új igaz ga tó ja 1929-ben össze ve szett a fõ tit kár ral, s ezért vissza lé pett,
Azcárate lett a szek ció ve ze tõ je. 1933-ban már a Nép szö vet ség fõ tit ká rá nak
he lyet te se. A Spa nyol Köz tár sa ság ki ki ál tá sa után ha za tért, s 1936-ban át vet te
Spa nyol or szág lon do ni nagy kö ve ti tisz tét. A há bo rú után vissza tért Genf be.
Az ENSZ ke re té ben a pa lesz ti nai ki sebb sé gi kér dés sel fog lal ko zott.

Bakach-Bessenyey György (1892–1959) 1920 már ci u sá ban ke rült a ma gyar
kül ügy mi nisz té ri um ba. 1923. feb ru ár és 1926. má jus kö zött a ró mai kö vet sé -
gen dol go zott. 1926. má jus 1-jé tõl 1931 ja nu ár já ig köz pon ti szol gá la tot tel je -
sí tett a po li ti kai osz tá lyon. Ez után 1934. szept. 6-ig a bé csi kö vet sé gen volt az
ál lo más he lye. Bu da pest re való vissza té ré se után 1938. jún. 15-ig a po li ti kai
osz tály ve ze tõ je. 1938. jún. 15. és 1941. júl. 26. kö zött a belg rá di kö vet ség ve -
ze tõ je volt, majd 1943. szep tem ber kö ze pé ig a vichyi kö vet sé get irá nyí tot ta.
Utol só szol gá la ti he lye Bern volt. Ez után le mon dott, s csat la ko zott a Kö ve ti
Bi zott ság hoz. 1948–56-ban a Ma gyar Nem ze ti Bi zott mány kül ügyi igaz ga tó ja 
lett. Az USA-ban hunyt el.

Bakker van Bosse, Christina C. (1884–1966) Hol land fe mi nis ta és pa ci fis ta po -
li ti kus. 1930-tól a Hol land Nép szö vet sé gi Liga el nö ke, a Nép szö vet sé gi Li gák
Uni ó ja ki sebb sé gi szek ci ó já nak egyik al el nö ke.

Balla Pál (?–?) Kül ügy mi nisz té ri u mi osz tály ta ná csos, majd mi nisz ter el nök sé gi
osz tály fõ nök, a II. B. osz tály ve ze tõ je 1944-ig. A II. B. ügy osz tály az ide gen be 
sza kadt ma gyar ál lam pol gár ok nem ze ti gon do zá sá ra irá nyu ló ügyek kel fog -
lal ko zott. Ere de ti leg a kül ügy mi nisz té ri um hoz tar to zott ez a fel adat, a har min -
cas évek leg vé gén azon ban át ke rült a mi nisz ter el nök ség hez.

Ba logh Arthur (1866–1951) Ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, jo gász,
egye te mi ta nár. 1898 és 1904 kö zött a ke res ke del mi mi nisz té ri um ban mi nisz -
te ri tit kár. 1898-ban a Bu da pes ti Egye tem ma gán ta ná ra, majd 1904–16-ban a
Ko lozs vá ri Egye tem ta ná ra. 1905-ben az MTA le ve le zõ tag já vá vá lasz tot ták.
1916 után elõ ször a ko lozs vá ri Új ság szer kesz tõ je, majd az El len zék mun ka -
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tár sa. 1928 és 1930 kö zött az Or szá gos Ma gyar Párt in té zõ bi zott sá gá nak, majd 
az el nö ki ta nács nak tag ja. A Ro má ni ai Ma gyar Nép li ga Egye sü let el nö ke
1928-tól 1940-ig. 1926 és 1937 kö zött sze ná tor. 1940-ben be hív ták a ma gyar
par la ment be.

Bánffy Mik lós (1873–1950) Po li ti kus, kül ügy mi nisz ter, író. 1906 és 1909 kö zött
Kolozs vár me gye fõ is pán ja. 1901–06-ban és 1910–18-ban or szág gyû lé si kép -
vi se lõ. 1921. ápr. 14-tõl 1922. dec. 19-ig a Beth len-kor mány kül ügy mi nisz te -
re. 1926-ban vissza köl tö zött Er dély be, s fel vet te a ro mán ál lam pol gár sá got. A
kor szak er dé lyi ma gyar iro dal má nak meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge volt. 1939-ben, 
az Or szá gos Ma gyar Párt fel osz la tá sa után a Ma gyar Nép kö zös ség ve ze tõ je lett.

Ba ra nyai Zol tán (1888–1948) 1920. ápr. 1-jé tõl állt a ma gyar kül ügy mi nisz té ri -
um szol gá la tá ban. Et tõl kezd ve rög tön a Nem ze tek Szö vet sé ge mel lett lé te sí -
tet gen fi ma gyar Tit kár ság ve ze tõ je lett. 1936. márc. 1-jé tõl 1940 feb ru ár já ig
köz pon ti szol gá la tot vég zett a kul tu rá lis osz tá lyon. Ez után a chi ca gói kon zu -
lá tus ve ze tõ je. 1942. aug. 6-tól a vichyi kö vet ség re ke rült. A né met meg szál -
lás után is ál lo más he lyén ma radt. 1947-tõl egye te mi ta nár ként dol go zott az
USA-ban.

Barcza György (1888–1961) 1910-ben ke rült a Mo nar chia kö zös kül ügy mi nisz -
té ri u má ba. 1919 után Kop pen há gá ban, Stock holm ban, Bécs ben majd a Va ti -
kán ban tel je sí tett szol gá la tot. 1923. ok tó ber kö ze pé tõl 1925. má jus vé gé ig
is mét a bé csi kö vet sé gen dol go zott. Ez után két éves köz pon ti szol gá lat kö vet -
ke zett, ami kor is a po li ti kai osz tályt ve zet te. 1927. szept. 22-tõl 1938. máj.
25-ig va ti ká ni kö vet. Et tõl kezd ve 1941. au gusz tus vé gé ig a lon do ni kö vet ség
ve ze tõ je. A né met meg szál lás után a Kö ve ti Bi zott ság egyik ala pí tó ja. A há bo -
rú után Auszt rá li á ban te le pe dett le.

Bárdossy Lász ló (1890–1946) 1922 feb ru ár já ban ke rült a ma gyar kül ügy mi nisz -
té ri um ba. Kez det ben a saj tó osz tály he lyet tes ve ze tõ je volt, majd 1927 után ve -
ze tõ je. 1930. márc. 1-jé tõl a lon do ni kö vet ség elsõ be osz tott tiszt vi se lõ je,
majd 1934. okt. 24. és 1941. febr. 4. kö zött bu ka res ti kö vet. 1941. febr. 4. és
1942. márc. 7. kö zött kül ügy mi nisz ter. 1941. ápr. 3-tól mi nisz ter el nök 1942.
márc. 7-ig. Mi nisz ter el nök sé ge ide jén üzent ha dat Ma gyar or szág a Szov jet -
uni ó nak, Nagy-Bri tan ni á nak és az USA-nak. A vi lág há bo rú után a nép bí ró ság
ha lál ra ítél te és ki vé gez ték.

Basch Fe renc (1901–1946) Ma gyar or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus, iro da -
lom tör té nész. Bleyer Ja kab ta nít vá nya. Az MNNE kul tu rá lis tit ká ra 1925 és
1934 kö zött, majd a szer ve zet fõ tit ká ra. A Gratz Gusz táv val ki rob bant konf -
lik tus után ki zár ták a ve ze tõ ség bõl. 1935 és 1938 kö zött a Népinémet Baj tár -
sak (Volksdeutsche Kameradschaft) ve ze tõ je. A Ma gyar or szá gi Né me tek
Népi Szö vet sé gé nek (Volksbund der Deutschen in Ungarn) ala pí tó el nö ke
1938-tól 1944-ig. Hit ler 1940-ben a Ma gyar or szá gi né met nép cso port ve ze tõ -
jé vé ne vez te ki. A há bo rú vé gén Né met or szág ból ki ad ták Ma gyar or szág nak, a
nép bí ró ság há bo rús bû nös nek nyil vá ní tot ta, és ha lál ra ítél te.

Beck, Józef (1894–1944) Len gyel po li ti kus, kül ügy mi nisz ter. Az elsõ vi lág há bo -
rú ban a Len gyel Lé gió tiszt je. Pi³sudski ál lam csí nye után (1926. má jus) a had -
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ügy mi nisz ter ka bi net fõ nö ke 1930-ig, majd kül ügy mi nisz té ri u mi ál lam tit kár
1932-ig. 1932 és 1939 kö zött kül ügy mi nisz ter. Len gyel or szág né met meg szál -
lá sa után Ro má ni á ba me ne kült, ahol in ter nál ták.

Beelaerts van Blokland, Frans (1872–1956) Hol land po li ti kus, kül ügy mi nisz -
ter. 1909–19-ben pe kin gi kö vet. 1919-tõl 1927-ig a kül ügy mi nisz té ri um ban
köz pon ti szol gá la tot lá tott el, ve ze tõ be osz tás ban. 1927-tõl 1933-ig kül ügy mi -
nisz ter. 1927–28-ban Hol lan dia de le gált ja a Nép szö vet ség Ta ná csá ban, majd
1931 és 1933 kö zött a le sze re lé si kon fe ren ci án ve zet te or szá ga kül dött sé gét.
1933 és 1956 kö zött az ál lam ta nács al el nö ke.

Beneš, Eduard (1884–1948) Cseh(szlo vák) po li ti kus, kül ügy mi nisz ter, ál -
lam fõ. 1915-ben emig rált a Mo nar chi á ból, és T. G. Masarykkal meg ala pí -
tot ta a Cseh Ak ció Bi zott sá got. 1916-tól a Cseh szlo vák Nem ze ti Ta nács fõ -
tit ká ra, me lyet az an tant 1918-ban ide ig le nes cseh szlo vák kor mány nak
is mert el. 1918 és 1935 kö zött Cseh szlo vá kia kül ügy mi nisz te re. 1935-tõl
köz tár sa sá gi el nök, de Mün chen után le mon dott. 1940–45 kö zött a lon do ni
cseh szlo vák emig ráns kor mány ve ze tõ je. 1945 má ju sá ban is mét köz tár sa -
sá gi el nök. A kol lek tív fe le lõs ség el vé re tá masz kod va igye ke zett a szu dé -
ta né me te ket és a ma gya ro kat ál lam pol gár sá guk tól meg fosz ta ni. 1948-ban
le mon dott.

Berg, Nikolai von (1887–1937) Ri gai szü le té sû né met jo gász, ki sebb sé gi po li ti -
kus. Kez det ben a cári kül ügy mi nisz té ri um ban dol go zott, majd a pol gár há bo rú
alatt Kolcsak ol da lán har cot. Az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek 
fõ ként Pá rizs ban ál lo má so zó, a Paul Schiemann-i irány vo nal lal ro kon szen ve -
zõ nyu gat-eu ró pai bi zal mi em be re 1933–34-ig.

Bernolák Nán dor (1880–1951) Po li ti kus, jo gász. 1920–22-ben a Ke resz tény
Nem ze ti Egye sü lés Párt já nak nem zet gyû lé si kép vi se lõ je. 1921–1922-ben nép -
jó lé ti és mun ka ügyi mi nisz ter. Ké sõbb a hi va ta los po li ti zá lás tól vissza vo nult,
és ügy véd ként, va la mint egye te mi ta nár ként te vé keny ke dett. A ma gyar kor -
mány ér de ke i nek meg fe le lõ en csak lát szat te vé keny sé get vég zõ Ma gyar or szá -
gi Tót Köz mû ve lõ dé si Tár su lat el nö ke.

Besednjak, Engelbert (1894–1968) Olasz or szá gi szlo vén ki sebb sé gi po li ti kus, 
pub li cis ta. 1924 és 1929 kö zött par la men ti kép vi se lõ. 1930-tól 1940-ig
Bécs ben élt, ahol Wilfannal együtt kép vi sel ték a Nem ze ti sé gi Kong resszu -
son a hor vát és szlo vén ki sebb ség ér de ke it. Az Eu ró pai Ki sebb sé gi Új ság -
írók Szö vet sé gé nek el nö ke. A vi lág há bo rú alatt, majd az azt kö ve tõ elsõ
évek ben Belg rád ban élt. 1950-ben vissza tért Tri eszt be, ahol át vet te a Szlo -
vén Ke resz tény szo ci a lis ta Szö vet ség ve ze té sét. 1954-ben meg ala pí tot ta a
Novi list címû la pot.

Beth len György (1888–1968) Ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, jo gász.
1924 és 1926 kö zött az Or szá gos Ma gyar Párt al el nö ke, majd 1938-ig el nö ke.
1926-tól 1937-ig par la men ti kép vi se lõ. Az Er dé lyi Gaz da sá gi Egy let al el nö ke
1916–31-ben, majd el nö ke 1936-ig. A vi lág há bo rú után le tar tóz tat ták, majd
nyug dí ja zá sá ig egy fa ipa ri üzem ben dol go zott.
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Beth len Ist ván (1874–1946) Ma gyar po li ti kus, mi nisz ter el nök. 1901 és 1918
kö zött fo lya ma to san or szág gyû lé si kép vi se lõ. A pro le tár dik ta tú ra ide jén az 
An ti bol se vis ta Comité ve ze tõ je Bécs ben. 1920 ele jén tag ja lett a pá ri zsi
ma gyar bé ke de le gá ci ó nak. 1920 és 1939 kö zött nem zet gyû lé si, il let ve or -
szág gyû lé si kép vi se lõ. 1921. áp ri lis és 1931. au gusz tus kö zött mi nisz ter el -
nök. Ne vé hez fû zõ dik a bel- és kül po li ti kai, va la mint a gaz da sá gi kon szo li dá -
ció. 1927-ben Mussolinivel meg kö töt te a ma gyar–olasz ba rát sá gi szer zõ dést.
1931 és 1944 kö zött a kor mány zó leg be fo lyá so sabb ta nács adó ja. 1935-ig a
kor mány párt ve zé re. 1943-tól az an gol szász ok kal való meg egye zést ja vas -
ló erõk egyik ve ze tõ je. 1944 de cem be ré ben a szov jet ha tó sá gok le tar tóz tat -
ták és a kö vet ke zõ év ben a Szov jet uni ó ba hur col ták, ahon nan nem tért
vissza.

Bleyer Ja kab (1874–1933) Ma gyar or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus, iro da -
lom tör té nész, egye te mi ta nár. 1915-tõl kezd ve a ma gyar or szá gi né met ki sebb -
sé gi moz gal mak egyik meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge. 1918 no vem be ré ben meg -
ala pí tot ta a Ma gyar or szá gi Né met Nép ta ná csot. 1924 és 1933 kö zött az MNNE
ügy ve ze tõ al el nö ke. A Deutsch–ungarische Heimatsblätter és a Sonntagsblatt
ala pí tó ja és ki adó ja. 1919 au gusz tu sá tól 1920 de cem be ré ig tár ca nél kü li nem -
ze ti sé gi mi nisz ter. 1920 és 1922, va la mint 1927 és 1933 kö zött or szág gyû lé si
kép vi se lõ volt.

Boehm, Max Hildebert (1891–1968) Bal ti né met szár ma zá sú, ki sebb sé gi kér dé -
sek kel fog lal ko zó kon zer va tív né met te o re ti kus és hát tér po li ti kus. Óri á si kap -
cso la ti tõ ké vel ren del ke zett, s je len tõs be fo lyá sa volt a Ber lin köz pon tú né -
met ki sebb sé gek kel fog lal ko zó tár sa dal mi szer ve ze tek ve ze té sé re. Egyik
kö ze li ba rát já val, Carl C. Loeschsel ala pí tot ták meg 1919-ben a Deutscher
Schutzbundot. A szer ve zet ben õ lett az ügy ve ze tõ. 1926-tól az Institut für
Grenz- und Auslandsstudien igaz ga tó ja, de õ lett a ve ze tõ je a „kon zer va tív for -
ra dal mat” pro pa gá ló Juniklubnak is. Fõ mûve a Das eigenständige Volk,
mely ben a nép pel és nem zet tel kap cso la tos el kép ze lé se i nek el mé le ti alap ve -
tés ét vé gez te el. 1933 után tan szé ket ka pott Jé ná ban. A vi lág há bo rú után nem
von ták fe le lõs ség re. Lüneburgban meg ala pí tot ta az Ostdeutsche Akademie-t,
me lyet ha lá lá ig ve ze tett.

Boissier, Leopold (1893–1968) Sváj ci dip lo ma ta, jo gász. Tit kár ként részt vett
a pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án a sváj ci kül dött ség ben. A nép szö vet sé gi esz me
híve. Bern ben, Lon don ban és Ró má ban dip lo ma ta. 1921-tõl az In ter par la -
men tá ris Unió tit ká ra, majd 1933-tól 1953-ig fõ tit ká ra. 1933-ban a Jo ur nal
de Geneve el nö ke lett. 1936 után rend sze re sen ok ta tott a gen fi egye tem jogi
ka rán.

Brandsch, Ru dolf (1880–1953) Ro má ni ai né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1913-ig
ta nár és is ko la igaz ga tó, et tõl kezd ve hi va tá sos po li ti kus. 1910 és 1918 kö zött
or szág gyû lé si kép vi se lõ a ma gyar par la ment ben. Po li ti kus ként a szá szok és a
svá bok együtt mû kö dé sé nek meg te rem té sét ja va sol ta, a szász po li ti kai elit
azon ban nem tá mo gat ta eb bé li tö rek vé sé ben. 1918. nov. 10-én meg ala pí tot ta a 
Ma gyar or szá gi Né met Nép ta ná csot, mely nek há rom ta gú ve ze tõ ség ben is he -
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lyet fog lalt. 1919–33-ban ro má ni ai ka ma rai kép vi se lõ. 1922-ig a né met kép vi -
se lõk frak ció ve ze tõ je. 1921–31-ben a Nagyromániai Né me tek Szö vet sé gé nek
el nö ke. 1922-tõl 1931-ig az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek elsõ 
el nö ke, s 1927–33-ban a szer ve zet lap ja, a Nation und Staat egyik szer kesz tõ -
je. 1931 áp ri li sá ban (1932 ok tó be ré ig) ki sebb ség ügyi ál lam tit kár-he lyet tes nek 
ne vez ték ki. Nem tel je sen tisz ta üz le tei és kap cso la tai tá ma dá si fe lü le tet biz to -
sí tot tak el le ne po li ti kai el len fe lei szá má ra. Et tõl kezd ve, több szö ri pró bál ko zás 
el le né re sem ját szott töb bé meg ha tá ro zó sze re pet a szá szok po li ti kai éle té ben.
1938. jú li us vé gé tõl 1944-ig a bel ügy mi nisz té ri um ban ki sebb sé gi ügyek kel
fog lal ko zott. 1952 hús vét ján a ro mán tit kos szol gá lat le tar tóz tat ta. Fog ság ban
halt meg.

Briand, Aristide (1862–1932) Fran cia po li ti kus. 1902-tõl 1932-ig par la men ti 
kép vi se lõ, köz ben hat szor is mi nisz ter el nök. Volt bel ügy-, kul tusz- és igaz -
ság ügyi mi nisz ter is. A vi lág há bo rú után a fran cia biz ton sá gi po li ti ka leg -
fõbb kép vi se lõ je. Cél ja egy, a fran cia igé nyek nek meg fe le lõ kol lek tív biz -
ton sá gi rend szer lét re ho zá sa volt, be von va ebbe a há bo rú ban vesz tes
Né met or szá got is. 1925-ben Stresemannal tetõ alá hoz ta a locarnói szer zõ -
dé se ket. 1929-ben hoz ta elõ ször nyil vá nos ság ra az egy sé ges Eu ró pa meg -
te rem té sét cél zó Eu ró pa-ter vét, mely nek idõ köz ben mó do sí tott, s a fran cia
ve ze tõ sze rep ide á já nak job ban meg fe le lõ vál to za tát egy me mo ran dum for -
má já ban a kö vet ke zõ év ben ter jesz tet te hi va ta lo san is a nem zet kö zi po li ti -
kai köz vé le mény elé.

Bruns, Carl Georg (1890–1931) Né met jo gász. Az ENNSZ ber li ni iro dá já nak
ve ze tõ je, ál lan dó jog ta ná cso sa. Töb bek kö zött a Nép szö vet ség nek be nyúj tan -
dó pa na szok szak sze rû sé gét el len õriz te, de maga is ál lí tott össze pe tí ci ó kat. A
hú szas évek vé gé ig igye ke zett nyo mást gya ko rol ni a min den ko ri kor mány ra,
hogy a né met ki sebb sé gek nek nyúj tott anya gi tá mo ga tást nö vel je, va la mint
hogy a köl csö nös ség el vét szem elõtt tart va adja meg a né met or szá gi ki sebb sé -
gek nek a kul tu rá lis au to nó mi át.

Brüning, Heinrich (1885–1970) Né met po li ti kus. 1930. márc. 31. és 1932. jún.
1. kö zött kan cel lár. 1931. ok tó ber kö ze pé tõl 1932. má jus vé gé ig a kül ügy mi -
nisz te ri te en dõ ket is el lát ta.

Noel-Buxton, Noel Edward (1869–1948) An gol po li ti kus. Pá lyá ját a li be rá lis
párt szí ne i ben kezd te, majd 1922-tõl a Mun kás párt kép vi se lõ je. Szé két az után 
is meg tar tot ta, hogy 1930-ban meg kap ta a bá rói ran got. A Tár sa ság a Rab szol -
ga tar tás el len, a Tár sa ság az Õs la ko sok Vé del mé re, a Bá nyász Jó lé ti Alap, va -
la mint a Ment sük meg a gye re ke ket! Alapítvány el nö ke.

Bülow, Bernhard Wilhelm (1885–1936) 1912. ja nu ár vé gén lett a né met kül -
ügy mi nisz té ri um mun ka tár sa. 1916 de cem be ré tõl a po li ti kai osz tály mun ka -
tár sa, majd a ver sailles -i bé ke de le gá ció tag ja. 1923. feb ru ár ele jén ne vez ték ki
a Nép szö vet ség gel fog lal ko zó osz tály élé re (1928. ja nu á rig), egyút tal a II. osz -
tály (Nyu gat- és Dél ke let-Eu ró pa) Nyu gat referatúrájának is ve ze tõ je volt.
1930. jún. 18-tól 1936. jún. 21-ig a kül ügy mi nisz té ri um ál lam tit ká ra.
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Cham ber lain, Arthur Neville (1869–1940) Brit po li ti kus, mi nisz ter el nök. 1918-tól 
a Kon zer va tív Párt al só há zi tag ja. 1922 és 1929 és 1931 és 1937 kö zött elõ ször
egész ség ügyi, majd pénz ügy mi nisz ter. 1937-ben már a párt ve zé re és az or szág 
mi nisz ter el nö ke. Ne vé hez kap csol ha tó a Né met or szág gal és Olasz or szág gal
szem ben kö ve tett meg bé kél te té si po li ti ka. Nem lé pett fel az Ansch luss el len.
A mün che ni egyez ményt je len tõs si ker ként ér té kel te Eu ró pa biz ton sá ga szem -
pont já ból. Cseh or szág meg szál lá sa után azon ban már el ren del te az ál ta lá nos
had kö te le zett sé get. Köl csö nös se gít ség nyúj tá si egyez ményt kö tött Len gyel or -
szág gal, s mi kor azt a né met csa pa tok meg tá mad ták, ha dat üzent Né met or -
szág nak. 1940-re bi zal mi tõ ké je meg csap pant és le mon dott.

Cham ber lain, Joseph Austen (1863–1937) Brit po li ti kus. 1892-ben vá lasz tot -
ták meg elõ ször a brit par la ment al só há zá ba kon zer va tív kép vi se lõ ként. 1903
után több ször is mi nisz ter, s egy ide ig a Kon zer va tív Párt el nö ke. 1924-ben a
Baldwin-kormányban kül ügy mi nisz ter lett. Öt évig állt a Foreign Office élén.
Brianddal és Stresemannal brit rész rõl õ írta alá a locarnói egyez mé nye ket.

Christiansen, Ernst (1877–1941) Né met or szá gi dán ki sebb sé gi po li ti kus. 1940-es
el bo csá tá sá ig a Flensburger Nach rich ten fõ szer kesz tõ je. A Né met or szá gi Nem -
ze ti Ki sebb sé gek Szö vet sé gé nek egyik ala pí tó tag ja.

Chur chill, Winston (1874–1965) Brit po li ti kus, mi nisz ter el nök. 1904 és 1922
kö zött fo lya ma to san tag ja a tör vény ho zás nak. A vi lág há bo rú elõtt a gyar mat -
ügyi mi nisz té ri um ál lam tit ká ra, ké sõbb ke res ke del mi és bel ügy mi nisz ter, majd
ten ge ré sze ti mi nisz ter. 1922-ben el vesz tet te man dá tu mát, s csak 1924-ben ke -
rült is mét vissza a par la ment be. A Baldwin-kormány pénz ügy mi nisz te re 1924
és 1929 kö zött. 1939 szep tem be ré ben az Ad mi ra li tás elsõ lord ja ként tért
vissza a kor mány ba. 1940. máj. 10-tõl 1945. má jus kö ze pé ig az or szág mi nisz -
ter el nö ke. 1951 és 1955 kö zött is mét mi nisz ter el nök.

Cle men ceau, Georges Benjamin (1841–1929) Fran cia po li ti kus, mi nisz ter el -
nök. A pá ri zsi vá ro sirá nyí tás ban kez dett el po li ti zál ni, s 1876-ban vá lasz tot ták 
meg elõ ször par la men ti kép vi se lõ vé. Et tõl kezd ve 17 évig meg sza kí tás nél kül
je len volt a tör vény ho zás ban. Egy rö vid szü net után po li ti kai pá lyá já nak vé gé ig, 
1920-ig kép vi se lõ. 1906–09-ben mi nisz ter el nök és bel ügy mi nisz ter. 1917-ben
is mét mi nisz ter el nök lett, ez út tal a had ügy mi nisz te ri tár cát ve zet te pár hu za -
mo san. A Pá rizs kör nyé ki bé ke tár gya lás okon min dent el kö ve tett azért, hogy
Né met or szá got mi nél job ban meg gyen gít sék, és gúzs ba kös sék. Az ame ri kai
és a brit el len ál lás mi att nem si ke rült ter ve it ma ra dék ta la nul meg va ló sí ta nia.
1920-ban el in dult a köz tár sa sá gi el nö ki vá lasz tá son, de ve re sé get szen ve dett.
Ek kor mi nisz ter el nö ki poszt já ról is le mon dott és vissza vo nult.

Col ban, Erik (1876–1956) Nor vég dip lo ma ta. 1903-ban lé pett nor vég dip lo má -
ci ai szol gá lat ba. Elsõ ál lo más he lyei Pá rizs, Stock holm és Rio de Ja ne i ro. 1917
és 1919 kö zött a nor vég kül ügy mi nisz ter kü lön meg bí zott ja ként Lon don ban és
Pá rizs ban tar tóz ko dott. 1919-ben be lé pett a Nép szö vet ség Tit kár sá gá nak mun -
ka tár sai közé. 1919 és 1927 kö zött az „Igaz ga tá si Ügyek (Saar, Danzig) és Ki -
sebb sé gek Szek ci ó ja” igaz ga tó ja. 1928–30-ban a le sze re lé si osz tályt ve zet te,
1930-tól 1934-ig ha zá ja pá ri zsi, majd 1934-tõl 1946-ig lon do ni kö ve te. Nor -
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vé gia kép vi se lõ je ként részt vett az ENSZ meg ala pí tá sá ban és a negy ve nes
évek vé gén a vi lág szer ve zet bi zott sá gi mun ká i ban.

Lord Cranborne [Gascoyne-Cecil, Robert A. J.] (1893–1972) A brit kül ügy mi -
nisz té ri um ál lam tit kár-he lyet te se 1935–38-ban. 1940 és 1942, il let ve 1943 és
1945 kö zött a do mí ni u mi ügye kért fe lelt. 1945-tõl 1951-ig az el len zék ve ze tõ -
je a Lor dok Há zá ban, majd 1957-ig a Lor dok Há zá nak ve ze tõ je.

Csáky Ist ván (1894–1941) Dip lo ma ta, po li ti kus. 1919. nov. 13-án ke rült a
ma gyar kül ügy mi nisz té ri um kö te lé ké be. 1921 ok tó be re és 1923 jú li u sa kö -
zött a va ti ká ni kö vet sé gen tel je sí tett szol gá la tot, majd 1924. már ci us ele jé -
tõl 1926. jú li us vé gé ig a bu ka res ti kö vet sé gen. 1926. aug. 1-jé tõl a saj tó -
osz tály he lyet tes ve ze tõ je, majd 1929. okt. 15-tõl ve ze tõ je. 1933. febr. 20.
és 1935. ápr. 9. kö zött a mad ri di kö vet ség ide ig le nes ügy vi võ je. Ez után
1938 áp ri li sá ig a mi nisz te ri ka bi net ve ze tõ je. 1938. dec. 10-tõl 1941. jan.
27-ig kül ügy mi nisz ter.

Dandurand, Raoul (1861–1942) Ka na dai po li ti kus. 1898-ban ke rült be elõ ször a 
sze ná tus ba. 1921–30-ban, va la mint 1935–42-ben tár ca nél kü li mi nisz ter ként a 
Mackenzie King kor má nyok ad mi niszt rá ci ó ját fel ügyel te. 1925-ben a Nép szö -
vet ség Köz gyû lés ének el nö ke, majd or szá ga kép vi se le té ben 1927-tõl 1930-ig
ta nács tag volt.

Dawes, Charles (1865–1951) Ame ri kai ban kár, po li ti kus. 1921 és 1925 kö zött a
Szö vet sé gi Költ ség ve té si Hi va tal igaz ga tó ja. 1924-ben egy szö vet sé ges szak -
ér tõi bi zott ság el nö ke ként ki dol goz ta az ún. Dawes-terv alap ja it, mely a né met 
jó vá té te li fi ze té sek rend sze rét sza bá lyoz ta. 1925 és 1929 kö zött az USA al el -
nö ke. Ez után lon do ni kö vet 1932-ig.

Deák Leó (1888–1945) Ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, jo gász. A Ma -
gyar Párt tit ká ra 1922–24-ben, majd al el nö ke 1924 és 1929 kö zött. 1927-tõl a
ki rá lyi dik ta tú ra ki ki ál tá sá ig tar to mány gyû lé si kép vi se lõ. A Nem ze ti sé gi Kong -
resszu son való rész vé te le mel lett a Ju go szlá vi ai Ma gyar Nép li ga Egye sü let fõ -
tit ká ra. 1929 után a zombori Ma gyar Ol va só kör el nö ke, s ilyen mi nõ sé gé ben
mint egy 30 mû ve lõ dé si egye sü let ala pí tá sá ban vett részt. Je len tõs be fo lyá sa
volt a zombori Friss Új ság és a sza bad kai Hír lap szer kesz tõ sé gé re. A Ka lan gya 
mun ka tár sa. 1941-ben ki ne vez ték Bács-Bodrog me gye fõ is pán já vá. 1943-ban
Új vi dék fõ is pán ja, de a to le ráns nem ze ti sé gi po li ti ka szük sé ges sé gét hir de tõ,
mér sé kelt po li ti kus nak szá mí tó De á kot rö vid idõ múl va le vál tot ták. 1945. nov. 
1-jén a III. Ju go szláv Had se reg had bí ró sá ga há bo rús bû nös nek ta lál ta és ha lál -
ra ítél te.

Dickinson, Willoughby Hyett (1859–1943) Brit po li ti kus. A Nem ze tek Szö vet -
sé gé nek egyik kez de mé nye zõ je és szer ve zõ je. 1925-ben a Nép szö vet sé gi Li -
gák Uni ó já nak el nö ké vé vá lasz tot ták.

Drummond, James Eric (1876–1951) Brit po li ti kus. Egye te mi évei után rög tön
a brit kül ügy mi nisz té ri um ban ka pott mun kát. A pá ri zsi bé ke kon fe ren ci á ra ér -
ke zõ brit de le gá ció tag ja. A Nem ze tek Szö vet sé gé nek elsõ fõ tit ká ra. A hi va talt 
1919 és 1933 kö zött ve zet te. 1933-ban or szá ga olasz or szá gi kö ve te lett hat
évre. 1941-tõl a Lor dok Há zá nak tag ja.
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Duca, Ion G. (1879–1933) Ro mán po li ti kus. 1914 és 1918 kö zött köz ok ta tás -
ügyi, 1918–19-ben föld mû ve lés ügyi, ez után 1922 és 1926 kö zött kül ügy-,
majd 1927–28-ban bel ügy mi nisz ter. 1930-tól õ lett a Nem ze ti Li be rá lis Párt
ve ze tõ je. 1933. nov. 14-én a ki rály ka bi net ala kí tás sal bíz ta meg. Alig egy hó -
nap múl va, de cem ber 22-én a Vas gár da egyik tag ja meg gyil kol ta.

Eden, Robert Anthony (1897–1977) Brit po li ti kus, mi nisz ter el nök. 1923-tól po -
li ti kai kar ri er je vé gé ig meg sza kí tás nél kül kon zer va tív al só há zi kép vi se lõ.
Cham ber lain kor má nyá ban kül ügy mi nisz ter, de a kor mány fõ Hit ler rel szem -
be ni en ge dé keny sé ge mi att le mon dott. 1940 után Chur chill há bo rús ka bi net jé -
ben a kül ügye kért fe le lõs. 1951-ben is mét kül ügy mi nisz ter. 1955-ben mi nisz -
ter el nök, de a szu e zi-vál ság ke ze lé se mi att 1956-ban meg bu kott. 1957-ben
vissza vo nult.

Emich Gusz táv (1866–1927) 1920. okt. 13-tól 1925. szept. 27-ig rend kí vü li kö -
ve ti rang ban a ber li ni kö vet ség ve ze tõ je volt.

Estelrich i Artigues, Juan (1896–1958) Spa nyol or szá gi ka ta lán író és po li ti kus.
A ka ta lán prob lé ma nem zet kö zi is mer te té sét te kin tet te egyik fõ fel ada tá nak.
1931 és 1939 kö zött par la men ti kép vi se lõ volt. A Ka ta lán Liga kor mány zói ta -
ná csá nak tag ja. A pol gár há bo rú alatt fo lyó ira tot szer kesz tett. 1952 és 1958 kö -
zött az UNESCO -ban kép vi sel te or szá gát.

Es ter házy Já nos (1901–1957) Cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus. Az
Or szá gos Ke resz tény szo ci a lis ta Párt el nö ke 1932 és 1936 kö zött, majd az
Egye sült Ma gyar Párt ügy ve ze tõ el nö ke. 1935–38-ban nem zet gyû lé si kép vi -
se lõ. A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép szö vet sé gi Liga el nö ke 1931 után. Az elsõ
bé csi dön tés után Szlo vá ki á ban ma radt, ahol a Ma gyar Párt el nö ke, s egyet len
par la men ti kép vi se lõ je lett. 1942-ben egye dü li ként nem sza vaz ta meg a zsi dó -
tör vényt. A ma gyar or szá gi nyi las ha ta lom át vé tel után rö vid idõ re le tar tóz tat -
ták Bu da pes ten, majd a Ges ta po kö rö zé se mi att il le ga li tás ba vo nult. 1945 áp -
ri li sá ban a cseh szlo vák ha tó sá gok le tar tóz tat ták, s át ad ták a szov jet ka to nai
szer vek nek. 1946-ban, Moszk vá ban 10 évi kény szer mun ká ra ítél ték, de
1949-ben ki ad ták Cseh szlo vá ki á nak, ahol elõ ször ha lál ra, ké sõbb élet fogy tig -
la ni, majd 25 évi bör tön bün te tés re ítél ték.

Fabricius, Wilhelm (1882–1964) 1910-ben lé pett a né met kül ügy mi nisz té ri um kö -
te lé ké be. 1921. au gusz tus vé gé tõl 1925. már ci us vé gé ig kon zul Szalonikiben,
majd Kons tan ti ná poly ban. 1932 de cem be ré tõl 1936-ig kö vet sé gi ta ná csos
An ka rá ban. 1936. áp ri lis vé gé tõl 1941. feb ru ár ele jé ig bu ka res ti kö vet. 1945
ja nu ár já ban nyug dí jaz ták.

Falcione Ár pád (1875–?) Ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus. Az elsõ vi -
lág há bo rú elõtt Bács me gye és Zombor sza bad ki rá lyi vá ros tör vény ha tó sá -
ga i nak vi ri lis tá ja volt, aki 1910-ben nem ze ti mun ka pár ti kép vi se lõ ként az
or szág gyû lés al só há zá ba is be ke rült. 1922-tõl, te hát meg ala ku lá sá tól kezd ve 
a Ma gyar Párt egyik társ el nö ke. 1942-ben be hív ták a ma gyar Or szág gyû lés -
be. 1945 után Nyu gat ra ke rült, és tag ja lett a New York ban szer ve zett Ma gyar
Nem ze ti Bi zott mány nak.
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Farchy, Haim (1884–?) Bul gá ri ai ci o nis ta po li ti kus. A szó fi ai ci o nis ta szer ve ze -
tek el nö ke. Mind a po li ti kai, mind a gaz da sá gi élet ben is mert és je len tõs sze -
mé lyi ség nek szá mí tott.

Fáth Fe renc (1874–1934) Új vi dé ki apát plé bá nos, es pe res, a Délbácska címû lap
ala pí tó ja.

Flachbarth Ernõ (1896–1955) Cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, jo -
gász, egye te mi ta nár. 1922-tõl a Prá gai Ma gyar Hír lap szer kesz tõ je, majd fõ -
szer kesz tõ je és ki adó ja. 1925-tõl az el len zé ki pár tok prá gai Köz pon ti Iro dá já nak 
igaz ga tó ja és a ma gyar par la men ti kép vi se lõk klub já nak tit ká ra. A Cseh szlo vá -
ki ai Ma gyar Nép szö vet sé gi Liga ügy ve ze tõ al el nö ke. 1929-ben a Tuka-ügy
kap csán gya nú ba ke ve re dett, s a rend õr ség elõl Mün chen be szö kött. A har -
min cas évek ele jé tõl Bu da pes ten élt. A ki sebb sé gi ügyek szak ér tõ je ként a mi -
nisz ter el nök ség mun ka tár sa lett. 1933 és 1939 kö zött a Fel vi dé ki Tu do má nyos 
Tár sa ság fõ tit ká ra. 1939-ben a bu da pes ti egye te men ma gán ta nár. 1939-tõl a
deb re ce ni, majd 1949-tõl 1955-ig a pé csi egye tem ta ná ra a nem zet kö zi jogi
tan szé ken.

Flamm Jó zsef (1893–1941) Az 1918. ok tó be ri for ra da lom után mint a Ka to na ta -
nács tag ja fon tos sze re pet ját szott, fõ leg a Kár olyi- és a Berinkey-kormány
ide jén. A Ta nács köz tár sa ság után elõ ször Bécs be, majd a ju go szláv meg szál -
lás alatt álló Pécs re me ne kült. 1921-tõl Ju go szlá vi á ban élt. 1922-tõl õ ve zet te a 
Bácsmegyei Nap ló belg rá di szer kesz tõ sé gét. A né met meg szál lás után mint
kom mu nis tát ki vé gez ték.

Forster Pál (1876–?) Kül ügyi pá lyá ját 1900-ban kezd te a Mo nar chia kö zös kül -
ügy mi nisz té ri u má ban. 1919. nov. 13-án ke rült a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um
kö te lé ké be. Egy évig a ber li ni kép vi se let ügy vi võ je, majd a belg rá di kö vet ség
elsõ be osz tott tiszt vi se lõ je lett. 1924. jan. 3. és 1927. jan. 25. kö zött a há gai kö -
vet ség ügy vi võ je. 1927. jan. 25-tõl 1929. dec. 5-ig a belg rá di kö vet ség ve ze tõ -
je. 1930. szept. 30-án nyug dí jaz ták.

Franco, Afranio de Mello (1870–1943) Bra zil dip lo ma ta, po li ti kus. 1924 és
1926 kö zött a Nem ze tek Szö vet sé ge mel let ti bra zil kül kép vi se let ve ze tõ je.
1930–33-ban kül ügy mi nisz ter. Bra zí li át több nyi re õ kép vi sel te a Nem ze tek
Szö vet sé gé ben.

Freytag, Hans (1869–1954) 1903-ban ke rült elõ ször a né met kül ügy mi nisz té ri -
um ba. 1918. okt. 29-tõl a bu da pes ti fõ kon zu lá tu son kon zul a kö vet ke zõ év áp -
ri lis ele jé ig. Ez után köz pon ti szol gá lat kö vet ke zett, a há bo rús adós sá gok
ügyé vel fog lal ko zó referatúra élén, 1921. ja nu ár ele jé ig. 1921. febr. 23-tól
1926. jú li us vé gé ig Bu ka rest ben ál lo má so zott kö vet ként. 1926. nov. 1-jé tõl a
kul tu rá lis osz tályt ve zet te 1933. ja nu ár kö ze pé ig. Ez után 1934. jún. 23-ig
lissza bo ni kö vet. 1934. jú ni us vé gén nyug dí jaz ták.

Fritz Lász ló (1889–1967) Jo gász, sta tisz ti kus, szak író. A két vi lág há bo rú kö zöt ti 
ro má ni ai ma gyar ság nem ze ti ség sta tisz ti ká já nak és né pe se dé si vi szo nya i nak
egyik leg jobb is me rõ je. 1934-tõl az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ban ve ze tõ
tiszt vi se lõ, majd a mi nisz ter el nök ség nem ze ti sé gi osz tá lyán is szol gált. Fritz
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rend sze re sen írt ro má ni ai ma gyar tár gyú cik ke ket a Jakabffy Elem ér ál tal szer -
kesz tett Ma gyar Ki sebb ség be.

Füssy Kál mán (1878–?) 1920-ban a cseh szlo vá ki ai ma gyar kis gaz da párt egyik
meg szer ve zõ je. 1920–29-ban nem zet gyû lé si kép vi se lõ, majd 1929–38-ban
sze ná tor. 1938 de cem be ré tõl a ma gyar par la ment be hí vott kép vi se lõ je.

Gabrys, Juozas (1880–1951) Lit ván ki sebb sé gi po li ti kus. Az 1912-ben ál ta la
ala pí tott Union des Nationalités elõ ször pá ri zsi, majd 1916-tól lausanne-i
köz pont tal mû kö dött, s az elsõ vi lág há bo rú alatt több kon fe ren ci át is tar -
tott, me lyen a részt vevõ nem ze ti sé gek a ki sebb sé gi jo gok ki dol go zá sát, a
te rü le ti au to nó mia al kal ma zá sát és az ön ren del ke zé si elv gyõ ze lem re jut ta -
tá sát tûz ték ki cé lul. 1919-ben lit ván mi nisz ter el nök ként is szó ba ke rült a
neve, de a po li ti kai el len té tek mi att ez nem va ló sult meg. Et tõl kezd ve
Svájc ban élt.

Gajzágó Lász ló (1883–1953) Ma gyar dip lo ma ta, jo gász. 1919-tõl kezd ve 1947-ig
a kül ügy mi nisz té ri um po li ti kai osz tá lyán dol go zott. 1923-tól a Nép szö vet ség
Ta ná csá ban több ször volt ma gyar de le gá tus, 1924-tõl pe dig kor mány meg bí zott 
a nem zet kö zi bí ró sá gok elõtt. 1932-tõl a Ve gyes Dön tõ bí ró ság ok mel lett mû -
kö dõ kor mány meg bí zot tak hi va tal ve ze tõ je. Tag ja volt az Institut de Droit
International-nak és az MTA-nak.

Gerowski (?–?) Cseh szlo vá ki ai ru szin ki sebb sé gi po li ti kus, kép vi se lõ.
Goebbels, Joseph (1897–1945) Né met nem ze ti szo ci a lis ta po li ti kus. 1924-ben

ke rült kap cso lat ba az NSDAP-val. 1928 és 1945 kö zött a Reichstagban kép vi -
se lõ. 1930-tól õ a párt pro pa gan da ügye kért fe le lõs po li ti ku sa. 1933. márc.
13-tól bi ro dal mi pro pa gan da ügyi mi nisz ter, a Har ma dik Bi ro da lom egyik leg -
be fo lyá so sabb po li ti ku sa. 1945. máj. 1-jén fe le sé gé vel ön gyil kos sá got kö ve -
tett el, mi u tán hat gyer me kü ket elõ zõ leg meg mér gez ték.

Goldmann, Nahum (1895–1982) Ci o nis ta po li ti kus. Egye te mi éve it Né met or -
szág ban töl töt te. 1926 és 1933 kö zött a Né met or szá gi Ci o nis ta Szö vet ség ve -
ze tõ je. Ek kor el me ne kült az or szág ból. 1935–40-ben a Jewish Agency kép vi -
se lõ je a Nép szö vet ség mel lett. 1940-ben az USA-ba tá vo zott. Kez det tõl
fog va Iz ra el meg ala pí tá sá ért lob bi zott. 1949-tõl 1978-ig a Zsi dó Vi lág kong -
resszus el nö ke.

Goldschmidt, Georg (1903–1989) Ma gyar or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus.
1925-ben lett Bleyer Ja kab mun ka tár sa az MNNE-ben. Rend sze re sen pub li -
kált. A moz ga lom sza ka dá sa ide jén a Gratzcal szem ben álló Volksdeutsche
Kameradschaft egyik ala pí tó ja. 1942-ben a Volksbund na pi lap já nak, a Deutsche 
Ze i tungnak a fõ szer kesz tõ je. A nép cso port ve ze tõ (Basch) he lyet te se. 1945-ben 
Auszt ri á ba me ne kült és si ke rült el ke rül nie az in ter ná lást. Éle te hát ra lé võ ré -
szé ben az NSZK-ban élt, ahol 1969-ig a bon ni me ne kült ügyi, il let ve bel ügy -
mi nisz té ri um mun ka tár sa volt.

Göm bös Gyu la (1886–1936) Ka to na tiszt, po li ti kus, mi nisz ter el nök. 1919 ja nu -
ár já ban be lé pett a MOVE-be, majd rö vi de sen an nak el nö ke lett. Bécs ben be -
kap cso ló dott az An ti bol se vis ta Comité mun ká já ba. 1920-tól kezd ve volt kép -
vi se lõ. 1922-tõl az Egy sé ges Párt ügy ve ze tõ el nö ke. 1923-ban ki lé pett az
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Egy sé ges Párt ból, és meg ala kí tot ta a Faj vé dõ Pár tot. 1928-ban fel osz lat ta, s
vissza tért az Egy sé ges Párt ba. 1928-tól hon vé del mi min. ál lam tit kár, majd
1929 ok tó be ré tõl hon vé del mi mi nisz ter. 1931. okt. 1-jé tõl ha lá lá ig mi nisz ter -
el nök. Az ál ta la ala pí tott Nem ze ti Egy ség Párt ja vezetõje.

Graebe, Kurt (1874–1952) Len gyel or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1919-ben
meg ala pí tot ta a brombergi szék he lyû, Len gyel or szá gi Né met Szö vet sé get, s
an nak el nö ke lett. 1922-tõl a szejm ben a né met frak ció jegy zõ könyv ve ze tõ je,
a kül ügyi bi zott ság tag ja, az „Is ko la egye sü let”, és a né met jó lé ti bi zott ság ve -
ze tõ je, va la mint a Brombergi Né met Nép bank felügyelõbizottságának tag ja.
1924 és 1934 kö zött a Né met or szág ból Posen-Pomerellen szá má ra ér ke zõ tit -
kos anya gi tá mo ga tá sok kulcs fi gu rá ja. Rend sze re sen részt vett az In ter par la -
men tá ris Unió ülé se in. Az ENNSZ El nök sé gé nek tag ja, a Nem ze ti sé gi Kong -
resszus szer ve zõ bi zott sá gá nak el nö ke. A né met nép cso port ok ér de ke it kép vi sel te 
a Nép szö vet ség és a Há gai Ál lan dó Nem zet kö zi Bí ró ság mel lett. 1930–33-ban 
a né met frak ció ve ze tõ je volt a szejm ben. 1933 után po li ti ka i lag egy re in kább
te ret vesz tett. Az idõ sebb ge ne rá ció fõ rep re zen tán sa volt, s mint ilyen az új
ge ne rá ci ó val több ször is ko moly konf lik tus ba ke ve re dett. 1937-ben át te le pült
Ber lin be. Nem lé pett be a náci párt ba. 1939-tõl 1943-ig ka to nai szol gá la tot tel -
je sí tett. 1945 és 1947 kö zött az USA meg szál lá si öve ze té ben in ter nál ták 16,5
hó nap ra. Ez után Ba jor or szág ban te le pült le, ahol részt vett a ki te le pí tett ki -
sebb sé gek kel fog lal ko zó szer ve ze tek ve ze té sé ben.

Grassl, Georg (1863–1948) Ju go szlá vi ai né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1891 és
1918 kö zött oszt rák ál la mi szol gá lat ban dol go zott elõ ször Bécs ben, majd Sza -
ra je vó ban, töb bek kö zött Bosz nia-Her ce go vi na ok ta tá si ügye i nek ve ze tõ je -
ként. A vi lág há bo rú után a ju go szlá vi ai Sváb–Né met Kul tu rá lis Szö vet ség
ala pí tó ja, s 1920–24-ben fõ tit ká ra. 1925-ben be vá lasz tot ták a skupštinába.
1929-tõl a Ju go szlá vi ai Né met Nép szö vet sé gi Liga egyik ve ze tõ funk ci o ná ri u -
sa. 1932 és 1941 kö zött sze ná tor. 1939–41-ben a „Né met Is ko la ala pít vány” el -
nö ke. 1941-ben át te le pült Graz ba, s et tõl kezd ve Auszt ri á ban élt.

Gratz Gusz táv (1875–1946) 1906-tól al kot mány pár ti, 1910-tõl mun ka pár ti or -
szág gyû lé si kép vi se lõ. 1912-tõl a Ma gyar Gyár ipa ros ok Or szá gos Szö vet sé -
gé nek ügy ve ze tõ igaz ga tó ja. 1917. febr. 25. és 1919. jan. 14. kö zött két szer is
osz tály fõ nök volt a Mo nar chia kö zös kül ügy mi nisz té ri u má ban. Részt vett a
breszt-li tovsz ki és a bu ka res ti bé ke tár gya lás okon. 1918–19-ben a Bécs ben
szé ke lõ An ti bol se vis ta Comité egyik ve ze tõ je. 1919. ok tó ber ele jé tõl 1921 ja -
nu ár já ig a bé csi kö vet ség elsõ em be re. 1921. jan. 17-tõl csak nem há rom hó na -
pig a Te le ki-kor mány kül ügy mi nisz te re. Mi vel részt vett a má so dik ki rály puccs
elõ ké szí té sé ben, rö vid ide ig fog ság ba ke rült. 1922. jún. 30-án nyug dí jaz ták.
1924-ben egyik ala pí tó ja, és 1938-ig el nö ke az MNNE-nek. 1926 és 1945 kö -
zött or szág gyû lé si kép vi se lõ. 1944 már ci u sá ban a né met csa pa tok be vo nu lá sa
után le tar tóz tat ták, és Mauthausenbe hur col ták. 1945-ben vissza tért Bu da pest re.

Grünbaum, Yitzhak (1879–1970) Len gyel or szá gi ci o nis ta ki sebb sé gi po li ti kus,
jo gász. Fi a tal ko rá ban csat la ko zott a ci o nis ta moz ga lom hoz. Az I. vi lág há bo rú 
elõtt jo gász ként dol go zott Var só ban. 1914-ben a jid dis nyel ven meg je le nõ ci -
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o nis ta lap, a Das jüdische Volk fõ szer kesz tõ je. 1919 és 1930 kö zött a szejm
tag ja volt. 1922-ben õ volt a ki sebb sé gi par la men ti blokk egyik kez de mé nye -
zõ je. 1933-ban Pa lesz ti ná ba emig rált. 1948 és 1949 kö zött az iz ra e li át me ne ti
kor mány bel ügy mi nisz te re.

Gündisch Guido (1884–1952) Ma gyar or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus, jo -
gász. 1909–10-ben és 1914–18-ban a ma gyar par la ment er dé lyi szász kép vi se -
lõ je. A vi lág há bo rú után Bu da pes ten ma radt, s ügy véd ként dol go zott 1945-ig.
Az MNNE tag ja. Több ször is össze üt kö zés be ke rült a nála mér sé kel tebb nek
szá mí tó Bleyerrel, va la mint Gratzcal is. 1951-ben az NSZK-ban töb bed ma gá -
val meg ala pí tot ta a Ma gyar or szág ról El ûzött Né me tek Szö vet sé gi Baj tár si
Szö vet sé gét.

Hassel, Ulrich (1881–1944) Né met dip lo ma ta. 1909-ben lé pett a né met kül ügy -
mi nisz té ri um szol gá la tá ba. 1920 má ju sá tól egy évig kö vet sé gi ta ná csos volt
Ró má ban, majd 1926. áp ri lis vé gé ig bar ce lo nai fõ kon zul. 1926. nov. 7-tõl
1930. má jus kö ze pé ig kop pen há gai kö vet. Ez után 1932. okt. 20-ig belg rá di,
majd 1938. feb ru ár vé gé ig ró mai kö vet. A Hit ler el le ni össze es kü vés ben való
rész vé tel mi att 1944-ben ki vé gez ték.

Hasselblatt, Werner (1890–1958) Észt or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1923-tól
fõ ál lá sú po li ti kus. 1923 és 1932 kö zött a bal ti né met, il let ve a né met–svéd par la -
men ti frak ció ve ze tõ je. Kulcs sze re pet ját szott a ki sebb sé gek nek kul tu rá lis au -
to nó mi át biz to sí tó tör vény meg al ko tá sá ban és el fo gad ta tá sá ban. Több né met
kul tu rá lis egye sü let el nö ke és né met vál lal ko zás felügyelõbizottsági tag ja
volt. A Nem ze ti sé gi Kong resszus egyik ala pí tó ja, 1939 után pe dig fõ tit ká ra.
1931-tõl az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek jogi ta nács adó ja és
ál lan dó ber li ni iro dá já nak ve ze tõ je. 1940-ig meg tar tot ta észt ál lam pol gár sá gát.
1933 no vem be ré tõl a né met ki sebb sé gek ügye i nek bi ro dal mi irá nyí tá sá ra hi va -
tott Volksdeutscher Rat tag já vá ne ve zik ki, majd 1936–37-ben a Volksdeutscher 
Arbeitskreisben is sze re pet ka pott. 1939 és 1944 kö zött a Nation und Staat hi -
va ta los ki adó ja. A há bo rú után Né met or szág ban, Lüneburgban élt.

He ge dûs Nán dor (1884–1969) Ro má ni ai ma gyar új ság író, po li ti kus. A ro má ni ai 
Or szá gos Ma gyar Párt Bi har me gyei al el nö ke, 1928-ban a ma gyar párt par la -
men ti kép vi se lõ je. A Nagy vá rad címû lap mun ka tár sa. Rend sze re sen pub li kált 
a Ma gyar Ki sebb ség ben és a Pes ti Nap ló ban is.

Heilbron, Friedrich (1872–1954) Né met dip lo ma ta. 1902-ben lé pett a né met
kül ügy mi nisz té ri um szol gá la tá ba. 1920. áp ri lis kö ze pé tõl a saj tó osz tály ve ze -
tõ je 1921 má ju sá ig. 1921. okt. 10. és 1923. ja nu ár kö ze pe kö zött a kul tu rá lis
osz tály, az tán pár hó na pig is mét a saj tó osz tály ve ze tõ je. De cem ber 1-jé tõl
1926. ok tó ber ele jé ig a kul tu rá lis osz tályt ve zet te. Ok tó ber 9-tõl fõ kon zul Zü -
rich ben. 1930. de cem ber vé gén ren del ke zé si ál lo mány ba ke rült. 1933. júl.
18-án nyug dí jaz ták.

Henlein, Konrad (1898–1945) Cseh szlo vá ki ai né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1923
és 1933 kö zött a cseh szlo vá ki ai né met test ne ve lõ moz ga lom ve ze tõ je, majd a
Szu dé ta né met Ha za fi as Front elsõ em be re. 1935-ben szer ve ze te, mely idõ köz -
ben át ala kult Szu dé ta né met Párt tá, az or szág leg erõ sebb párt ja ként a po li ti kai
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élet meg ha tá ro zó té nye zõ je lett. Hi va ta lo san a te rü le ti au to nó mia mel lett tört
lán dzsát, va ló já ban azon ban a Né met or szág hoz való csat la ko zást sze ret te vol -
na el ér ni. 1938. okt. 1. után a Szu dé ta-vi dék kor mány biz to sa, majd párt ve ze -
tõ je, ké sõbb bi ro dal mi hely tar tó ja lett. A há bo rú vé gén fog ság ba esett, és ön -
gyil kos sá got követett el.

Herczeg Fe renc (1863–1954) Író, új ság író, po li ti kus. 1896-tól két cik lu son át or -
szág gyû lé si kép vi se lõ. Ti sza Ist ván híve. A tri a no ni béke utá na a dél vi dé ki
ma gyar ság sor sá val fog lal ko zó tár sa dal mi szer ve zet, a Szent Gel lért Tár sa ság
el nö ke. 1927-tõl 1944-ig a fel sõ ház tag ja. 1927 után a Ma gyar Re ví zi ós Liga
el nö ke. A vi lág há bo rú után vissza vo nult a po li ti kai élet tõl. Herczeg szer te -
ága zó te vé keny sé gei kö zül leg in kább nagy ha tá sú iro dal mi mun kás sá ga is -
mert.

Heyking, Alphons Julius Magnus (1860–1930) Bal ti né met szár ma zá sú orosz
dip lo ma ta. 1887 és 1890 kö zött at ta sé ként kezd te kül ügyi pá lya fu tá sát. 1892-tõl 
1897-ig ná po lyi, majd két évig ber li ni al kon zul volt. 1899 és 1908 kö zött
Newcastle-ban kon zul ként, majd a vi lág há bo rú vé gé ig Lon don ban fõ kon zul -
ként szol gált. 1921 után Genf ben élt, és a bal ti föld bir to kos ok ki sa já tí tott föl -
bir to ka i nak vissza szer zé se vagy meg fe le lõ kár pót lá sa ér de ké ben lob bi zott a
Nép szö vet ség mel lett.

Hit ler, Adolf (1889–1945) Né met nem ze ti szo ci a lis ta dik tá tor. 1921-tõl az NSDAP 
ve ze tõ je. Az 1923-as mün che ni „sör puccs” után vár fog ság ra ítél ték. A bör tön -
bün te tés alatt írta meg a Mein Kampfot. Párt ja a gaz da sá gi vi lág vál ság alatt
egy re jobb ered mé nye ket ért el, s Né met or szág leg erõ sebb párt ja lett. 1933.
jan. 30-án kan cel lár rá ne vez ték ki. Ez után min den el len zé ki pár tot be til tott, s
sa ját pár ton be lü li el len zé ké vel is le szá molt. A II. vi lág há bo rú ki rob ban tá sa
után 1941-ben át vet te a Wehrmacht fõ pa rancs nok sá gát is. Ber lin el es te elõtt
né hány nap pal ön gyil kos lett.

Hor thy Mik lós (1868–1957) Ma gyar or szág kor mány zó ja. El len ten ger nagy, a
Mo nar chia flot tá já nak fõ pa rancs no ka. 1919-ben a sze ge di el len for ra dal mi
kor mány had ügy mi nisz te re, az ún. nem ze ti had se reg fõ ve zé re, a fe hér ter ror
irá nyí tó ja. 1920-tól 1944-ig kor mány zó. Az el len for ra dal mi rend szer kon szo -
li dá ci ó ját tûz te ki cé lul. 1942–43-ban meg pró bál ko zott az an gol szász ha tal -
mak kal való kap cso lat fel vé tel lel. 1944. okt. 15-én si ker te le nül pró bált meg ki -
ug ra ni a há bo rú ból. A vi lág há bo rú után rö vid ide ig ame ri kai fog ság ba ke rült,
majd éle te vé gé ig Por tu gá li á ban élt.

Hory And rás (1883–1971) Ma gyar dip lo ma ta. 1919. márc. 20-án kezd te meg
pá lya fu tá sát a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um ban. A kül ügyi nép biz tos ság tól el -
bo csá tot ták, majd az új já szer ve zõ dõ kül ügy mi nisz té ri um ban ro mán re fe rens
lett. 1921 elsõ hat hó nap já ban õ szer vez te meg a bu ka res ti kö vet sé get, ahol
1921. júl. 19. és 1923. nov. 26. kö zött elsõ be osz tott tiszt vi se lõ lett. Ek kor át -
he lyez ték Belg rád ba, ahol 1927. jan. 13-ig volt kö vet. 1927. jan. 13-tól 1933.
dec. 31-ig a ró mai kö vet sé get irá nyí tot ta. 1934. márc. 17-tõl 1935. ápr. 4-ig a
kül ügy mi nisz ter ál lan dó he lyet te se, majd 1939 no vem be ré ig a var sói kö vet ség 
ve ze tõ je volt. A má so dik bé csi dön tést meg elõ zõ Turnu Severin-i ma gyar–ro -
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mán tár gya lá so kon õ ve zet te a ma gyar de le gá ci ót. 1941. dec. 31-én nyug dí jaz -
ták. 1962-ben át te le pült Bécsbe.

Huss Richard (1885–1941) Er dé lyi szász szár ma zá sú ger ma nis ta, ma gyar or szá -
gi né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1918-tól deb re ce ni egye te men ta nár. 1934 és
1935 kö zött az MNNE he lyet tes el nö ke, majd 1935 és 1938 kö zött a Gratz-féle 
ve ze tés sel szem ben ál ló Volksdeutsche Kameradschaft társ el nö ke. A Deutsche 
Volksbote ki adó ja.

Innitzer, Theodor (1875–1955) Bé csi ér sek, kar di ná lis. 1911–32 kö zött pro -
fesszor, 1928–29-ben a bé csi egye tem rek to ra. 1929–30-ban a har ma dik
Schober ka bi net ben szo ci á lis mi nisz ter. 1932-ben bé csi ér sek lett, majd a kö -
vet ke zõ év ben kar di ná lis. Dollfuss híve. 1938-ban az Ansch luss tá mo ga tá sá ra
szó lí tott fel, s Hit ler nél ud va ri as sá gi lá to ga tást tett az Imperiál Ho tel ben. En -
nek el le né re nem si ke rült el ér nie, hogy a ka to li kus egy ház ko ráb bi füg get len -
sé gét és sza bad sá gát a nem ze ti szo ci a lis ta re zsim ben is tisz te let ben tart sák. El -
lent mon dá sos sze mé lyi ség volt, aki „naiv” po li ti kai lé pé sei mel lett ak tí van
ki vet te ré szét a zsi dó szár ma zá sú ka to li ku sok mentésébõl is.

Jakabffy Elem ér (1881–1963) Ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, jo gász,
szer kesz tõ, az MTA kül tag ja (1938–1949). 1910–18-ban mun ka pár ti or szág -
gyû lé si kép vi se lõ. 1922 és 1938 kö zött a ro má ni ai Or szá gos Ma gyar Párt al el -
nö ke, 1935 után a bán sá gi ta go zat el nö ke. Négy íz ben is ka ma rai kép vi se lõ
volt (1928, 1931, 1932, 1937). A Ma gyar Ki sebb ség ala pí tó ja, s va ló já ban
majd nem mind vé gig egyet len tény le ges szer kesz tõ je a lap 1942-es be til tá sá ig. 
A Ro má ni ai Ma gyar Nép li ga Egye sü let al el nö ke, a Nem ze ti sé gi Kong resszus
meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge. Az OMP 1938-as fel osz la tá sa után vissza vo nult a
kö zé let tõl, s csak na gyon rö vid idõ re kap cso ló dott be a Ma gyar Nép kö zös ség
mun ká já ba, majd há tat for dí tott neki. 1944-ben nem ze ti sé gi túsz ként 8 hó nap -
ra Bu ka rest be in ter nál ták. 1945-ben a ro má ni ai ma gyar dol go zók szer ve ze té -
nek fel ké ré sét el uta sít va nem vál lalt köz re mû kö dést a szer ve zet éle té ben.
1949-ben Zaguzsénból kény szer lak he lyé re, Hát szeg re köl töz tet ték. Utol só
éve it Szatmáron töl töt te, ahol meg ír ta emlékiratait.

Jaross An dor (1896–1946) Cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, ma gyar 
bel ügy mi nisz ter. A ma gyar Nem ze ti Párt al el nö ke 1925 és 1933 kö zött, majd a 
párt ügy ve ze tõ el nö ke 1936-ig. Az Egye sült Ma gyar Párt el nö ke 1936 után.
1935 és 1938 kö zött nem zet gyû lé si kép vi se lõ. A Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Nép -
szö vet sé gi Liga ügy ve ze tõ al el nö ke 1931-tõl kezd ve. Az elsõ bé csi dön tés
után a ma gyar Or szág gyû lés meg hí vott kép vi se lõ je. 1938–40-ben a fel vi dé ki
ügyek tár ca nél kü li mi nisz te re lett. 1944 már ci u sa és au gusz tu sa kö zött a
Sztójay-kormány bel ügy mi nisz te re. Je len tõs sze re pet ját szott a szél sõ jobb ol -
da li par la men ti kép vi se lõ ket tö mö rí tõ Tör vény ho zók Nem ze ti Szö vet sé ge lét -
re ho zá sá ban, mely nek pár hó na pig el nö ke is volt. 1946-ban a nép bí ró ság há -
bo rús bû nös nek ta lál ta, és ha lál ra ítélte.

Jó si ka Já nos (1888–1958) Ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus. 1924 és 1928
kö zött az Or szá gos Ma gyar Párt in té zõ bi zott sá gá nak tag ja. Hét szer vá lasz tot -
ták meg par la men ti kép vi se lõ nek (1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 1933, 1937). 
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A Ro má ni ai Ma gyar Nép li ga Egye sü let egyik al el nö ke. Az Er dé lyi Ke res ke -
del mi Rt. ügy ve ze tõ el nö ke, a Ke le ti Új ság Rt. el nö ke. Ma gyar or szág né met
meg szál lá sát kö ve tõ en, mi kor tu do mást szer zett az észak-er dé lyi zsi dó ság get -
tó sí tá sá ról és de por tá lá sá ról szó ló dön tés rõl, le mon dott Szil ágy vár me gye fõ -
is pá ni posztjáról.

Jungerth-Arnóthy Mi hály (1883–1957) 1919. jan. 18-án ke rült a ma gyar a kül -
ügy mi nisz té ri um ba. Õ in téz te a ha di fo goly ügye ket a kül ügyi nép biz tos sá gon,
majd az el len for ra dal mi rend szer kül ügy mi nisz té ri u má ban is egé szen 1923.
márc. 12-ig. Ezt kö ve tõ en 1933. nov. 16-ig a revali kép vi se let ve ze tõ je volt.
1928-ban a kö vet ség át tet te szék hely ét Hel sin ki be. 1933. nov. 16. és 1935.
máj. 7. kö zött an ka rai kö vet. Ez után 1939. márc. 1-jé ig moszk vai kö vet. 1939.
aug. 29-tõl 1944. ápr. 5-ig a szó fi ai kö vet ség ve ze tõ je, majd ok tó ber 15-ig a
kül ügy mi nisz ter ál lan dó he lyet te se. Ez után a né me tek két szer is le tar tóz tat ták, 
s csak 1945. ápr. 28-án sza ba dult Auszt ri á ban.

Junghann, Otto (1873–1964) Né met or szá gi jo gász, ki sebb sé gi szak ér tõ. 1925 és 
1927 kö zött a Né met or szá gi Nép szö vet sé gi Liga ügy ve ze tõ el nö ke, utá na pe -
dig ki sebb sé gi bi zott sá gá nak el nö ke. A Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak egyik
al el nö ke. 1933-ban min den hi va ta lát le te szi. 1948 után a né met or szá gi ENSZ
Ba rá ti Tár sa ság el nö ke, majd 1955-tõl az ENSZ Tár sa ság tisz te let be li el nö ke.

Kaczmarek, Jerzy (?–?) Né met or szá gi len gyel ki sebb sé gi po li ti kus, a Né met or -
szá gi Nem ze ti Ki sebb sé gek Szö vet sé gé nek fõ tit ká ra.

Karall, Lorenz (1894–1965) Auszt ri ai jo gász, bur gen lan di hor vát ki sebb sé gi po -
li ti kus. A Hrvatske Novine szer kesz tõ je. 1927-tõl a Landtag, majd a Landesrat
kép vi se lõ je. Et tõl kezd ve a Staatsrat tag ja. 1956 és 1960 kö zött a bur gen lan di
tar to mány gyû lés elsõ el nö ke.

Ká nya Kál mán (1869–1945) Ma gyar dip lo ma ta, kül ügy mi nisz ter. 1893 és 1905
kö zött egy sor kon zu lá tu son és fõ kon zu lá tu son tel je sí tett szol gá la tot. 1905.
ápr. 1. és 1913. okt. 14. kö zött a Mo nar chia kö zös kül ügy mi nisz té ri u má nak
saj tó osz tá lyán dol go zott, s an nak ve ze tõ je lett. Ezt kö ve tõ en 1918. nov. 11-ig
me xi kói kö vet. A vi lág há bo rú után õ ve zet te a kö zös ügye ket fel szá mo ló ha tó -
sá got. 1919. nov. 31-én ke rült a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um ál lo má nyá ba.
Elõbb a po li ti kai osz tály ve ze tõ je, majd 1920. máj. 30-tól a kül ügy mi nisz ter
ál lan dó he lyet te se lett. 1925. okt. 5-tõl 1933. jan. 10-ig ber li ni kö vet. 1933.
febr. 4-tõl 1938. nov. 28-ig kül ügy mi nisz ter.

Khuen-Héderváry Sán dor (1881–1947) Ma gyar dip lo ma ta. 1905. jún. 8-tól
1907. aug. 6-ig a Mo nar chia bu ka res ti kö vet sé gén dol go zott. Más fél év köz -
pon ti szol gá lat után, 1908. nov. 14. és 1910. okt. 12. kö zött a mad ri di kö vet -
ség re osz tot ták be. Ezt kö ve tõ en elõ ször a lon do ni, majd a ber li ni nagy kö vet ség
lett az ál lo más he lye. 1920. jan. 3-án ke rült a szer ve zõ dõ ma gyar kül ügy mi nisz -
té ri um ba. 1920. máj. 30-tól 1925. okt. 20-ig a po li ti kai osz tály ve ze tõ je. Et tõl
kezd ve 1934. jan. 12-ig a kül ügy mi nisz ter ál lan dó he lyet te se. 1933. dec. 31. és 
1940. jú ni us kö zött a pá ri zsi kö vet ség ve ze tõ je. Ez után Vichybe ke rült, ahol
meg szer vez te a ma gyar kö vet sé get. 1941. júl. 18-án fel men tet ték meg bí za tá sa 
alól, majd nyug dí jaz ták.
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Klein, Fritz (1895–1936) Né met új ság író. Pá lyá ja elsõ fon tos ál lo má sa a nagy -
sze be ni Deutsche Tagespost fõ szer kesz tõi be osz tá sa volt. 1922 után Ber lin ben 
dol go zott, s a Deutsche Allgemeine Ze i tung mun ka tár sa, majd 1924 és 1933
kö zött fõ szer kesz tõ je lett. 1933 jú ni u sá ban Hit ler ki fe je zett kí ván sá gá ra fel -
mond tak neki egy Auszt ri á ról írt cikk mi att. 1933 feb ru ár já ban meg ala pí tot ta
a Deutsche Zukunft címû la pot.

Ko rá nyi Fri gyes (1869–1935) Ma gyar pénz ügyi szak em ber, pénz ügy mi nisz ter,
dip lo ma ta. 1919. okt. 2. és 1920. dec. 16. kö zött pénz ügy mi nisz ter. 1923. febr. 
20-án ke rült a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um ba, s rög tön ki ne vez ték pá ri zsi kö -
vet nek. 1924. márc. 25-tõl is mét pénz ügy mi nisz ter no vem ber kö ze pé ig. 1924.
nov. 20-tól 1928. aug. 24-ig új ból a pá ri zsi kö vet ség ve ze tõ je. 1928. szept.
5-tõl 1932-ig a Pénz in té ze ti Köz pont igaz ga tó ja. 1931. dec. 16. és 1932. okt. 1. 
kö zött a Kár olyi-kor mány pénz ügy mi nisz te re. 1932-tõl a fel sõ ház örö kös tag -
ja. 1932. okt. 1-jé tõl éle te vé gé ig a Pénz in té ze ti Köz pont elnöke.

Korodi, Lutz (1867–1954) Ro má ni ai né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1890 és 1903
kö zött Bras só ban volt gim ná zi u mi ta nár. A ma gyar kor mánnyal való együtt -
mû kö dés re tö rek võ szá szok kal el len tét ben a nem ze ti sé gek kel, il let ve a bá ná ti
svá bok kal való kap cso lat el mé lyí té sé nek szük sé ges sé gét pro pa gál ta. 1901-ben
par la men ti kép vi se lõ vé vá lasz tot ták, de 1903-ban egy po li ti kai cikk mi att (a
Kronstädter Ze i tung szer kesz tõ je 1901 óta) egy év bör tön re és pénz bün te tés re
ítél ték, s ezért le mon dott man dá tu má ról, ta ná ri ál lá sá ról, és ki ván do rolt Ber -
lin be. Et tõl kezd ve 1918-ig ta nár ként, s ok ta tá si in téz mé nyek, szö vet sé gek ve -
ze tõ tiszt vi se lõ je ként dol go zott Né met or szág ban. 1919-ben vissza tért Er dély -
be. 1919–21-ben az er dé lyi kor mány, a Consiliul Dirigent din Transilvania
kul tu rá lis ügye kért fe le lõs né met ál lam tit ká ra, 1919–20-ban a ro mán sze ná tus
tag ja. 1921-tõl 1925-ig is mét né met és la tin nyel vet ok ta tott a te mes vá ri né -
met re ál gim ná zi um ban. 1925-ben a ro mán nem ze ti sé gi po li ti ka el le ni til ta -
ko zá sul át te le pült Ber lin be. Et tõl kezd ve gim ná zi u mi ta nár, és po li ti kai
köz író. 1953-ban meg kap ta a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság Nagy ke reszt
Ér dem rend jét.

Köpke, Gerhard (1873–1953) 1903-ban kez dett el dol goz ni a né met kül ügy mi -
nisz té ri um ban. 1921. máj. 15-tõl a jogi osz tály ve ze tõ je 1923 má ju sá ig. Et tõl
kezd ve 1935. dec. 20-ig a Nyu gat- és Dél ke let-Eu ró pai osz tály ve ze tõ je. 1938. 
aug. 1-jén nyug dí jaz ták.

Körmendy-Ékes La jos (1876–1951) Po li ti kus, fõ is pán. Az im pé ri um vál tás elõtt 
Kas sa vá ros kultúrtanácsosa. 1920-ban kép vi se lõi man dá tu mot szer zett a ke -
resz tény szo ci a lis ta párt egyik ve ze tõ je ként. 1921. febr. 14-tõl a Szlovenszkói
és Ru szinsz kói Szö vet ke zett El len zé ki Pár tok Ve zér lõ bi zott sá gá nak el nö ke.
1925-ben meg fosz tot ták cseh szlo vák ál lam pol gár sá gá tól, ezért át te le pült Ma -
gyar or szág ra. 1926 au gusz tu sá tól 1931-ig Veszp rém me gye fõ is pán ja.

Köster, Adolf (1883–1930) 1920 má ju sá tól két hó na pig né met kül ügy mi nisz ter.
1921. okt. 26-tól 1922. nov. 22-ig bi ro dal mi bel ügy mi nisz ter. 1923. feb ru ár
ele jé tõl 1928. már ci us kö ze pé ig ri gai kö vet. 1928. júl. 18-tól ha lá lá ig belg rá di
kö vet.
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Krabbe, Ludvig (1884–?) A Nép szö vet ség Tit kár sá ga ki sebb sé gi szek ci ó já nak
dán nem ze ti sé gû tiszt vi se lõ je a har min cas évek ele jén.

Kraft, Stefan (1884–1959) Ju go szlá vi ai né met ki sebb sé gi po li ti kus. A két vi lág -
há bo rú kö zött a ju go szlá vi ai né met ki sebb ség ve ze tõ je. Õ hoz ta lét re – bi ro dal -
mi né met tá mo ga tás sal – a ju go szlá vi ai né met ség köz pon ti gaz da sá gi szer ve ze -
te it (szö vet ke ze tek, ta ka rék pénz tá rak), így a ki sebb ség gaz da sá gi és pénz ügyei
fe lett meg ha tá ro zó be fo lyás sal ren del ke zett. 1922 és 1929 kö zött a Né met Párt
ügy ve ze tõ el nö ke, a ki sebb ség egy ér tel mû ve ze tõ je. 1923–29-ben par la men ti
kép vi se lõ. 1931 és 1938 kö zött kor mány pár ti kép vi se lõ ként je le ní ti meg a
nép cso por tot a par la ment ben. Kon zer va tív pol gá ri po li ti kus ként 1933 után
több ször is össze tû zés be ke rült a né met hi va ta los szer vek kel és a nem ze ti szo -
ci a lis ta esz mék hez kö zel álló fi a ta labb ge ne rá ci ó val. 1939. máj. 15-én alá ve -
tet te ma gát Bécs ben egy dön tõ bí ró sá gi tár gya lás nak, mely nek íté le tét tisz te -
let ben tart va vissza vo nult a po li ti kai, kul tu rá lis és gaz da sá gi élet tõl. 1941
no vem be ré ben hor vát fõ kon zul lett Mün chen ben, majd hor vát ál lam tit kár a
kö zel lá tá si mi nisz té ri um ban. 1945-ben elõ ször át te le pült Auszt ri á ba, majd
1949-tõl Né met or szág ban élt.

Krahmer-Möllenberg, Erich (1882–1942) Né met ki sebb ség po li ti kai szak ér tõ.
1920-ban a po rosz bel ügy mi nisz té ri um ke le ti ügy osz tá lyán dol go zott. 1920.
nov. 20-ától a Deutsche Stiftung be fo lyá sos ügy ve ze tõ je. Max Winkler he lyet -
te se lett a len gyel or szá gi te rü le te ken el kob zott len gyel és zsi dó ja vak ke ze lé -
sé vel és ér té ke sí té sé vel meg bí zott Haupttreuhandstelle Ostban.

Kristóffy Jó zsef (1890–1969) Ma gyar dip lo ma ta. 1919 óta dol go zott a kül ügy -
mi nisz té ri um ban. 1937. márc. 31-ig köz pon ti szol gá la tot tel je sí tett a szám jel,
a ha di fo goly, a po li ti kai, a kül föld ön élõ ma gyar ál lam pol gár ok gon do zá sát el -
lá tó osz tá lyo kon. 1937. ápr. 1-jé tõl 1939 szep tem be ré ig a var sói kö vet sé gen
dol go zott, majd 1939. szept. 30-tól 1941. jú ni us vé gé ig a moszk vai kö vet sé get 
ve zet te. 1941. dec. 30-ig min. o. fõ nök, majd 1943. aug. 18-tól a kop pen há gai
kö vet sé get irá nyí tot ta. A né met meg szál lás után nem tért vissza Ma gyar or -
szág ra.

Kundt, Ernst (1897–1947) Cseh szlo vá ki ai né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1922 és
1935 kö zött a nem ze ti né met if jú ság egy ség szer ve zet ének ve ze tõ je. 1925 és
1939 kö zött az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek szu dé ta né met
kül döt te. 1938–39-ben a Nem ze ti sé gi Kong resszus né met al el nö ke. 1926 és
1938 kö zött a Deutschpolitisches Arbeitsamt ve ze tõ je Prá gá ban. 1935–38.
kö zött prá gai par la men ti kép vi se lõ. 1935–36-ban a Szu dé ta né met Párt ügy ve -
ze tõ je, majd 1938-ig a par la men ti klub ve ze tõ je. 1938 ok tó be re és 1939 már ci -
u sa kö zött a Cseh szlo vá ki ai Né met Nép cso port ve ze tõ je, és a né met nem ze ti -
szo ci a lis ta kép vi se lõk és sze ná to rok klub já nak frak ció ve ze tõ je lett. 1939
áp ri li sá tól 1945-ig a Reichstag kép vi se lõ je. Köz ben a len gyel Tarnów pol gár -
mes te re, a fõ kor mány zó ság kor má nya bel sõ igaz ga tá si fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je 
és ál lam tit kár-he lyet tes. 1941 és 1945 kö zött Radom kör zet kor mány zó ja.
1946 de cem be ré ben Cseh szlo vá ki á ban fe le lõs ség re von ták, és 1947. febr.
15-én há bo rús bû nös ként ki vé gez ték.
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Kurcsinszkij, Mi ha il Anatoljevics (?–?) Észt or szá gi orosz ki sebb sé gi po li ti kus.
A nem zet gaz da ság tartui pro fesszo ra, az Orosz Ki sebb sé gek Szö vet sé gé nek
el nö ke, az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong resszus al el nö ke.

Kussbach Fe renc (1897–?) Ma gyar or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus. Bleyer
Ja kab mun ka tár sa 1926-tól, majd veje a kö vet ke zõ év tõl. Bleyer ha lá la után az 
MNNE ügy ve ze tõ el nö ke. 1936 ele jén vissza vo nult. Mi vel fel lé pett a ma gyar -
or szá gi SS-to bor zás el len, a Ges ta po le tar tóz tat ta és Dachauba de por tál ta.
1960-ban el hagy ta Ma gyar or szá got és Bécs ben te le pe dett le.

Lelley Jenõ (1879–1949) Cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus. 1920
már ci u sá ban a ke resz tény szo ci a lis ta párt elsõ el nö ke, és 1920 és 1925 kö zött a
párt par la men ti kép vi se lõ je. 1925 má ju sá ban a ma gyar kor mány tá mo ga tás
meg vo ná sa mi att kény te len volt le mon da ni, s he lyét Szüllõ Géza vet te át. A
párt sza ka dás után a párt nyu gat-szlo vá ki ai cso port ját ve zet te, de nem szer zett
töb bé par la men ti man dá tu mot. Ké sõbb vissza vo nult a po li ti ká tól.

Levickij, Dymitr (1877–1940) Len gyel or szá gi uk rán ki sebb sé gi po li ti kus. 1927
és 1939 kö zött az Uk rán Nem ze ti De mok ra ta Egye sü lés ve ze tõ je. 1928-tól
1935-ig kép vi se lõ volt a szejm ben. A len gyel or szá gi uk rán par la men ti frak ció
egyik ve ze tõ je.

Li ge ti Ernõ (1891–1944) Író, köl tõ, új ság író. Elõ ször a Nagy vá ra di Nap ló, majd
a ko lozs vá ri Ke le ti Új ság, a Nap ke let mun ka tár sa. 1934-ben meg ala pí tot ta a
Füg get len Új sá got. A ro má ni ai ma gyar iro da lom egyik meg ha tá ro zó, el kö te -
le zett de mok ra ta egyé ni sé ge. 1940-ben Bu da pest re köl tö zött, s a Ma gyar
Nem zet mun ka tár sa lett. Négy év múl va a nyi la sok szár ma zá sa mi att csa lád já -
val együtt meg gyil kol ták.

Llewellyn-Jones, Frederic (1866–1941) Brit jo gász, po li ti kus. A Wellsi Nép -
szö vet sé gi Liga el nö ke. A Nem zet kö zi Jogi Tár sa ság tag ja 1912 és 1939 kö -
zött. A Royal Institute of International Affairs tag ja.

Lloyd Ge or ge, David (1863–1945) Brit li be rá lis po li ti kus, mi nisz ter el nök.
1890-ben vá lasz tot ták be elõ ször az al só ház ba. 1915–16-ban had ügy mi nisz -
ter, majd 1916-tól kezd ve 1922-ig mi nisz ter el nök. A pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án 
õ kép vi sel te Nagy-Bri tan ni át. Et tõl kezd ve 1929-ig elõ ször Asquithtel együtt,
majd 1926-tól egye dül a li be rá lis párt ve ze tõ je. Párt ja vá lasz tá si ve re sé gé vel
vé get ért po li ti kai kar ri er je.

Loesch, Carl-Christian (1880–1951) 1919-ben Boehmmel és Ullmannal meg -
ala pí tot ta a Deutscher Schutzbundot, a né met ki sebb sé gek kel fog lal ko zó né -
met or szá gi köz pon tú tár sa dal mi szer ve ze tek egyik leg be fo lyá so sabb ját, s en -
nek el nö ke lett. Az 1930-as évek ele jén sze mé lyes okok ból vissza vo nult. Jó
kap cso la tot ápolt Stresemann-nal. 1933-ban, az ek kor már NSDAP-tag Loesch
az etnopolitika do cen se lett a Deutsche Hochschule für Politikon. Fon tos sze re -
pet ját szott az Institut für Grenz- und Auslandstudien ve ze té sé ben is. 1940 és
1945 kö zött a ber li ni egye tem nép raj zi tan szé kén pro fesszor.

Macdonald, James Ramsey (1866–1937) Brit po li ti kus, mi nisz ter el nök. Nagy-
Bri tan nia elsõ mun kás pár ti mi nisz ter el nö ke. 1924-ben, 1929–31-ben, va la -
mint 1931–35-ben kor mány fõ.
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Machat, Anton (1880–1967) Auszt ri ai cseh ki sebb sé gi po li ti kus. Ti pog rá fus ként 
ke rült Bécs be 1910-ben, s gyor san be kap cso ló dott a bé csi cse hek kul tu rá lis és
po li ti kai éle té be. A Lidovó Tiskárna nevû cseh nyom da igaz ga tó ja s a Delnické
Listy címû lap mun ka tár sa. 1918 után a bé csi cse hek po li ti kai gré mi u ma i ban ve -
ze tõ tiszt sé ge ket töl tött be. Al só-Auszt ri ai kép vi se lõ és a bé csi vá ro si ta nács tag -
ja 1919–34 kö zött. 1934 után le tar tóz tat ták. 1945-ben Prá gá ba te le pül át.

Mackensen, Hans-Georg (1883–1947) Né met dip lo ma ta. 1919-ben lé pett a né -
met kül ügy mi nisz té ri um szol gá la tá ba. 1923. szep tem ber kö ze pén kö vet sé gi
ta ná csos ként ke rült Ró má ba, ahol csak nem há rom évet szol gált. 1926. aug.
31. és 1929. ápr. 17. kö zött Brüsszel ben ál lo má so zott. 1931 jú ni u sa és 1933
de cem be re kö zött Mad rid ban kö vet sé gi ta ná csos. 1933. dec. 4. és 1937 áp ri li -
sa kö zött bu da pes ti kö vet. Ez után 1938. már ci us kö ze pé ig ál lam tit kár. 1938.
ápr. 8-tól 1943. au gusz tus ele jé ig ró mai kö vet.

Magyary An tal (1891–?) Ma gyar dip lo ma ta. 1919. jan. 18-án ke rült a kül ügy mi -
nisz té ri um ba, s jú li us 2-án már el is bo csá tot ták a kül ügyi nép biz tos ság tól.
1919 dec. 19-tõl 1922. máj. 31-ig a belg rá di kö vet sé gen, majd 1922 no vem be -
re és 1923 de cem be re kö zött a ber li ni, köz vet le nül ez után pe dig 1925. dec.
19-ig a bu ka res ti kö vet sé gen dol go zott. 1926. jan. 9-tõl két évig a mad ri di kö -
vet ség ügy vi võ je, 1928. ápr. 16-tól 1929. febr. 8-ig a pá ri zsi kö vet ség ide ig le -
nes ügy vi võ je, majd elsõ be osz tott ja. 1929. febr. 9. és 1934. okt. 24. kö zött bu -
ka res ti kö vet. Kö vet ke zõ ál lo más he lye Hága, ahol 1939. szept. 13-ig a kö vet ség
ve ze tõ je volt. 1939. okt. 31-ével nyug dí jaz ták.

Makaruška, L. (?-?) Len gyel or szá gi uk rán ki sebb sé gi po li ti kus.
Maniu, Iuliu (1873–1953) Ro mán po li ti kus. 1906 és 1910 kö zött a ma gyar Or -

szág gyû lés kép vi se lõ je. 1918. dec. 1-jé tõl az Er dé lyi Vég re haj tó ta nács el nö -
ke. 1926 és 1947 kö zött a Nem ze ti Pa raszt párt ve ze tõ je. 1928. jú ni us – 1930.
ok tó ber, va la mint 1932. ok tó ber – 1933. ja nu ár kö zött mi nisz ter el nök. Szem -
be he lyez ke dett az Antonescu dik ta tú rá val, s min dent el kö ve tett a há bo rú ból
való ki ug rás ér de ké ben. 1945-tõl po li ti kai be fo lyá sa meg szûnt. 1947-ben le -
tar tóz tat ták, és élet fogy tig la ni bör tön bün te tés re ítélték.

Margulies, Emil (1877–1943) Cseh szlo vá ki ai zsi dó po li ti kus, jo gász. Cseh or -
szág né met vi dé ke in õ szer vez te meg a leg több ci o nis ta egye sü le tet. 1924-ben
meg ala pí tot ta a Cseh szlo vá ki ai Zsi dó Nép szö vet sé gi Li gát. 1927-ben a zsi dó
párt ala pí tó ja és el nö ke 1931 és 1935 kö zött. A Cseh szlo vá ki ai Zsi dó Nem ze ti
Ta nács tag ja. 1939-ben Pa lesz ti ná ba köl tö zött.

Mar tin, William (1888–1934) Sváj ci új ság író. Pá lya fu tá sát a Jo ur nal des débats,
majd a Jo ur nal de Geneve pá ri zsi le ve le zõ je ként kezd te. 1924-ben lett a nagy te -
kin té lyû Jo ur nal de Geneve szer kesz tõ sé gé nek tag ja.

Masaryk, Jan (1886–1948) Cseh szlo vák dip lo ma ta, kül ügy mi nisz ter. Tomáš
Garrigue Masaryk fia. 1919 után dip lo má ci ai szol gá la tot lá tott el, így 1925 és
1938 kö zött Csehszlovákia nagy-bri tan ni ai kö ve te volt. 1940 után a cseh szlo -
vá ki ai emig ráns kor mány kül ügy mi nisz te re. A vi lág há bo rú után ha za tért, és a
kül ügy mi nisz te ri posz tot töl töt te be. A kom mu nis ta ha ta lom át vé telt kö ve tõ en
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tisz tá zat lan kö rül mé nyek kö zött hunyt el. Máig nem egy ér tel mû, hogy ön gyil -
kos sá got kö ve tett-e el vagy meg gyil kol ták.

Masirevich Szi lárd (1879–1944) Ma gyar dip lo ma ta. 1903-ban ke rült a Mo nar -
chia kö zös kül ügy mi nisz té ri u má ba. Ez után az athé ni, lon do ni, brüssze li és
mün che ni kö vet sé ge ken tel je sí tett szol gá la tot. 1912-ben a wa shing to ni nagy -
kö vet ség re osz tot ták be 1914-ig. 1915-ben rö vid kop pen há gai ál lo má so zás
után a kül ügy mi nisz ter var sói de le gá tu sá hoz ke rült. 1918 no vem be ré tõl részt
vett a bé csi ma gyar kö vet ség meg szer ve zé sé ben. 1919. jan. 31-én nyug dí jaz -
ták. Egy év múl va ke rült vissza a mi nisz té ri um ál lo má nyá ba. 1919. jan. 3-tól
1925. jún. 10-ig a bé csi kö vet sé gen dol go zott, amely nek 1921 jú li u sá tól ve ze -
tõ je is lett. 1925. máj. 19-tõl 1933. máj. 13-ig a prá gai, majd 1935. dec. 10-ig a
ber li ni kö vet ség ve ze tõ je. 1936 feb ru ár ja és 1938 már ci u sa kö zött lon do ni kö -
vet. 1938. ápr. 30-án nyugdíjazták.

Maspons i Anglasell, Fran cis co (1872–1966) Spa nyol or szá gi ka ta lán jo gász. A
nem zet kö zi jog el is mert szak te kin té lye. 1955 és 1958 kö zött a Ka ta lán Jog tu -
do má nyi tár sa ság el nö ke.

Matuska Pé ter (1885–?) Ma gyar dip lo ma ta. 1919. ja nu ár kö ze pén ke rült a kül -
ügy mi nisz té ri um ba, de a kül ügyi nép biz tos ság tól el bo csá tot ták. 1921. márc.
29. és 1928 áp ri li sa kö zött a prá gai kö vet sé gen dol go zott. 1928. feb ru ár ele je
és 1930. aug. 19. kö zött a mad ri di, majd 1930. dec. 3-tól 1935. márc. 27-ig
var sói kö vet. Ez után két évig a szó fi ai, majd 1937. máj. 5-tõl 1943. szept.
10-ig a stock hol mi kö vet sé get ve zet te.

Medinger, Wilhelm (1878–1934) Cseh szlo vá ki ai né met ki sebb sé gi po li ti kus.
1908 és 1913 kö zött az al kot mány hoz hû föld bir to kos ok kép vi se le té ben a
Cseh or szá gi Tar to má nyi Gyû lés tag ja. 1915-ben a Cseh or szág Né met Me gyé i -
nek Szö vet sé ge al el nök évé vá lasz tot ták. 1918-tól a bé ke kö té sig a há gai oszt rák
kö vet sé gen tel je sí tett szol gá la tot. 1919-tõl Cseh or szág Né met Nagy bir to ko sai
Szö vet sé gé nek al el nö ke lett. 1922-tõl a Cseh szlo vá ki ai Né met Nép szö vet sé gi
Liga el nö ke. A Né met Nem ze ti Párt tag ja. 1923 ja nu ár já ban ki lé pett a párt ból,
és frak ció nél kü li né met kép vi se lõ ként dol go zott to vább. 1925-ben a Cseh -
szlo vá ki ai Né met Nép párt ki tû nõ nem zet kö zi kap cso la ta i ra és el is mert sé gé re
hi vat koz va man dá tum hoz jut tat ta a sze ná tus ban, egé szen 1932-ig. Eköz ben a
Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak al el nö ki tisz tét is be töl töt te.

Millerand, Etienne-Alexandre (1859–1943) Fran cia po li ti kus. 1885 után lett
elõ ször par la men ti kép vi se lõ. 1899 és 1902 kö zött ke res ke del mi és igaz ság -
ügyi mi nisz ter. A há bo rú ki tö ré se elõtt 1912–13-ban, majd 1914–15-ben had -
ügy mi nisz ter. 1920 szep tem be ré ben köz tár sa sá gi el nök lett, de 1924-ben le -
mon dás ra kény sze rült. 1925-tõl 1940-ig sze ná tor.

Moser, Hans (1889–1980) Ju go szlá vi ai né met ki sebb sé gi po li ti kus, a né met párt
egyik ala pí tó ja. 1923–29-ben és 1932–35-ben par la men ti kép vi se lõ.

Motta, Giuseppe (1871–1940) Sváj ci ke resz tény de mok ra ta po li ti kus. 1911 vé gé -
tõl szö vet sé gi ta ná csos. 1915-ben, 1920-ban, 1927-ben, 1932-ben és 1937-ben
szö vet sé gi el nök, emel lett öt ször al el nök A nép szö vet sé gi esz me õszin te híve.
1920-ban or szá ga Nép szö vet ség be való be lé pé sét szor gal maz ta, a sem le ges -
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ség meg õr zé se mel lett. 1920-ban a Köz gyû lés elsõ, tisz te let be li el nö ke, majd
1924-ben el nö ke. 1932-ben a le sze re lé si kon fe ren cia tisz te let be li el nö ke.

Motzkin, Leo (1867–1933) Ci o nis ta po li ti kus. Orosz or szá gi ci o nis ta ve ze tõ ként
kezd te po li ti ku si pá lyá ját. 1897-ben az elsõ ci o nis ta kong resszus egyik leg fi a ta -
labb tag ja ként tett szert is mert ség re. Az elsõ vi lág há bo rú alatt Kop pen há gá ban
kép vi sel te a szer ve zet ér de ke it. A ci o nis ta de le gá ció egyik ve ze tõ je ként részt vett
a pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án. Pá rizs ban te le pe dett le, s Genf ben gyak ran el járt a
Nép szö vet ség nél a zsi dó ki sebb sé gek ügye i ben. A Nem ze ti sé gi Kong resszus
zsi dó al el nö ke. A World Jewish Congress egyik leg be fo lyá so sabb ve ze tõ je.

Mus so li ni, Benito (1883–1945) Olasz po li ti kus, fa sisz ta dik tá tor. Bal ol da li in du -
lás után el tá vo lo dott a szo ci a lis ta esz mék tõl. 1920-ban lét re hoz ta a Nem ze ti
Fa sisz ta Pár tot, s je lölt jei a kö vet ke zõ év ben be is ke rül tek a par la ment be.
1922-ben egy be ha ran go zott tö meg de monst rá ció után az ural ko dó mi nisz ter -
el nök ké ne vez te ki. 1923-ban lét re hoz ta a Fa sisz ta Nagy ta ná csot. A kö vet ke zõ 
év ben par la men ti több sé get szer zett, s 1925-ben csak nem telj ha tal mat ka pott.
1935-ben az olasz se re gek le ro han ták Eti ó pi át. Szö vet sé get kö tött a há bo rú ra
ké szü lõ dõ Né met or szág gal, 1937-ben be lé pett az an ti ko min tern pak tum ba,
majd még ab ban az év ben ki lé pett a Nép szö vet ség bõl. A vi lág há bo rú ki tö ré se
után át vet te a had se reg fõ pa rancs no ki tisz tét. 1945. ápr. 28-án par ti zá nok fog -
ták el és végezték ki.

Neugeboren, Emil (1870–1950) Ro má ni ai né met ki sebb sé gi po li ti kus, új ság -
író, ta nár. 1910 és 1918 kö zött kép vi se lõ a ma gyar par la ment ben. 1920-tól
1929-ig a Kronstädter Ze i tung ve ze tõ je, majd 1929-tõl a Siebenbürgisch-
deutsches Tageblatt po li ti kai szer kesz tõ je. 1932 után õ adta ki a Südost-
europäischer Pressedienstet. 1933-ban be lé pett az új esz mék ál tal meg ha tá ro -
zott, s az új ge ne rá ció ál tal do mi nált ún. Selbsthilfe (Ön se gély) moz ga lom ba.

Ottlik Lász ló (1895–1945) Jo gász, egye te mi ta nár. A két vi lág há bo rú kö zöt ti tel -
jes idõ szak ban Pataky Ti bor mun ka tár sa a mi nisz ter el nök ség nem ze ti sé gi és
ki sebb sé gi osz tá lyán.

Paderewski, Ignacy Jan (1860–1941) Len gyel mi nisz ter el nök ze ne szer zõ, zon -
go ra mû vész. 1917–18-ban az emig rá ci ó ban si ke re sen lob bi zott Len gyel or -
szág füg get len sé gé nek meg te rem té sé ért. 1919-ben len gyel mi nisz ter el nök és
kül ügy mi nisz ter. 1922 után zon go ra mû vész ként az USA-ban élt. 1940-ben a
lon do ni len gyel emig ráns par la ment el nö ke. 1941-ben New York ban hunyt el.

Palásthy Ödön (?–?) Ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, ügy véd. Az egy -
kor mun ka pár ti po li ti kus 1922 után a Ma gyar Párt in té zõ bi zott sá gá nak tag ja
lett. 1927–29-ben tar to mány gyû lé si kép vi se lõ. A Ju go szlá vi ai Ma gyar Nép li -
ga Egye sü let igaz ga tó sá gi vá laszt má nyá nak tagja.

Palenszkij, (?–?) Len gyel or szá gi uk rán ki sebb sé gi po li ti kus.
Pant, Eduard (1887–1938) Len gyel or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1922 és

1935 kö zött a szi lé zi ai szejm kép vi se lõ je. 1924–1935-ben ki tû nõ nyelv is me -
re te mi att a né met par la men ti klub el nö ke. Egyút tal 1928-tól 1934-ig a len gyel 
sze ná tus tag ja is. 1929–34-ben a len gyel or szá gi Volksbund el nö ke. A har min -
cas évek ben a mé lyen ka to li kus po li ti kus an ti fa sisz ta be ál lí tó dá sa egy re erõ sö -
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dött, s a né met pol gá ri ki sebb sé gi po li ti ku sok kö zül egyi ke volt azok nak, aki
leg ha tá ro zot tab ban szem be he lyez ke dett a nem ze ti szo ci a lis ta ha ta lom át vé tel
nyo mán ki ala kult új rend del. 1934–35-ben min den ve ze tõ po zí ci ó já tól meg -
foszt ják. Bár meg pró bál egy pol gá ri ala po kon nyug vó szer ve ze tet lét re hoz ni
és mû köd tet ni, tö rek vé sét nem ko ro náz za sok si ker. Ezért 1937. febr. 7-én
Paul Schiemannal és Karl Costkával Bécs ben meg ala pí tot ta a Né met Szö vet -
ség Eu ró pa Nem ze ti Meg bé ké lé sé ért nevû szervezetet.

Papp An tal (1875–1949) Az im pé ri um vál tás elõtt Ko lozs vá ron bank igaz ga tó. A
hú szas évek ele jé tõl õ lett a Tár sa dal mi Egye sü le tek Szö vet sé ge Köz pont ja
iro dá já nak he lyet tes ve ze tõ je. Te le ki tá vol lét ében a mun ka je len tõs ré szét õ
vé gez te. Ál lam tit kár-he lyet tes, a ké sõb bi ek ben Te le ki Pál kor má nyá ban ál -
lam tit kár.

Parcher Fé lix (1876–1933) Ma gyar dip lo ma ta. Kül ügyi pá lyá ját 1899-ben kezd -
te kon zu li at ta sé ként. A kö vet ke zõ évek ben kon zu lá tu so kon tel je sí tett szol gá -
la tot, majd 1907 és 1918 kö zött a kons tan ti ná po lyi nagy kö vet ség re ke rült.
1919. jan. 18-tól 1921. márc. 9-ig a bé csi ma gyar kö vet sé gen dol go zott.
Ugyan ezen év már ci us 8-ától 1931. dec. 1-jé ig a ber ni kö vet ség ügy vi võ je,
majd kö ve te.

Pašiæ, Nikola (1845–1926) Szerb po li ti kus, mi nisz ter el nök. 1891 és 1918 kö zött
öt ször volt szerb mi nisz ter el nök, majd 1918 és 1926 kö zött ki sebb meg sza kí -
tá sok kal is mét há rom szor. Õ volt a Szerb–Hor vát–Szlo vén Ki rály ság egyik
meg ala pí tó ja, s a Ra di ká lis Párt ve ze tõ je ként a kor szak ta lán leg be fo lyá so sabb 
po li ti ku sa.

Pataky Ti bor (1889–?) A két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak ban meg sza kí tás nél kül 
a mi nisz ter el nök ség nem ze ti sé gi és ki sebb sé gi ügy osz tá lyá nak ve ze tõ je, 1928
és 1944 kö zött cím ze tes ál lam tit kár ként.

Pechány Adolf (1859–1942) A ma gyar or szá gi szlo vák ki sebb ség ügye i nek fel -
ügye le té vel meg bí zott kor mány biz tos, pe da gó gus, író, pub li cis ta. 1908-tól a
mi nisz ter el nök saj tó iro dá ján dol go zott. 1921-tõl a ma gyar or szá gi szlo vá kok
kor mány biz to sa, s ilyen mi nõ sé gé ben a ma gya ro sí tó is ko la po li ti ka egyik kép -
vi se lõ je.

Pe lé nyi Já nos (1885–1974) Ma gyar dip lo ma ta. Elsõ ál lo más he lyei a Mo nar chia
USA-be li kü lön bö zõ kon zu lá tu sai vol tak 1908 és 1917 kö zött. 1919. máj.
31-én nyug dí jaz ták. Ok tó ber 31-én kon zul ként ke rült vissza a ma gyar kül ügy -
mi nisz té ri um ba. 1922. jan. 1. és 1930. aug. 27. kö zött a wa shing to ni kö vet ség
elsõ be osz tott tiszt vi se lõ je. Ugyan ezen év ok tó ber vé gé tõl 1933. nov. 27-ig a
gen fi kép vi se let ve ze tõ je mi nisz ter re zi dens ként. Ez után egé szen 1940. dec.
14-ig a wa shing to ni kö vet ség ve ze tõ je. 1940. dec. 31-én nyug dí jaz ták, majd
1941. okt. 9-én meg fosz tot ták ma gyar ál lam pol gár sá gá tól.

Pin tér Lász ló (1884–1958) Po li ti kus, ka no nok. 1922 és 1939 kö zött kor mány -
pár ti prog ram mal a ma gyar nem zet gyû lés, 1940 és 1945 kö zött a ma gyar fel -
sõ ház tag ja. Az MNNE vá laszt má nyá nak tag ja, 1936 au gusz tu sá tól ügy ve ze tõ 
igaz ga tó ja, 1938-tól el nö ke. A Sonntagsblatt szer kesz tõ je. 1940-ben az egye -
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sü let te vé keny sé gét né met nyo más ra be szün tet te, de a Volksbund el le ni pro pa -
gan dá ját to vább foly tat ta. 1945 után sze ge di ka no nok.

Podewils-Dürnitz, Karl Maria (?–?) A né met kö vet sé gi ta ná csos a kul tu rá lis
ügy osz tá lyon.

Poensgen, Erwin (?–?) Kö vet sé gi ta ná csos a né met kül ügy mi nisz té ri um nép szö -
vet sé gi ügyek kel fog lal ko zó ügy osz tá lyán.

Politis, Nikolaos (1872–1942) Gö rög po li ti kus, jo gász. 1898 és 1914 kö zött a nem -
zet kö zi jog pro fesszo ra Fran cia or szág ban. 1917-tõl 1920-ig, majd 1922-ben gö -
rög kül ügy mi nisz ter. 1924 és 1927 kö zött pá ri zsi kö vet. Gö rög or szá got rend -
sze re sen õ kép vi sel te a nem zet kö zi kon fe ren ci á kon, s a Nép szö vet ség ben is.
1937 és 1942 kö zött a Nem zet kö zi Jogi In té zet el nö ke. A há gai nem zet kö zi bí -
ró ság tag ja.

Popoff, Ge or ge (?–?) Bal ti szár ma zá sú orosz–né met új ság író. A for ra da lom után
Nyu gat-Eu ró pá ban élt, és a szov jet rend szert bí rá ló köny ve i vel hív ta fel ma gá -
ra a fi gyel met. A Rigasche Rundschau (Lett or szág), a Hufvudstadsbladet
(Finn or szág), a Dortmunder Ze i tung és a Dresd ner Anzeiger (Né met or szág),
va la mint a Goteborgs Handeloch és a Goteborgs Handelstidning (Svéd or -
szág) Nép szö vet ség nél akk re di tált tu dó sí tó ja a hú szas évek ben. A har min cas
évek má so dik fe lé ben Lon don ban élt, és szo ros kap cso lat ban állt az Eu ró pai
Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé vel. A le vél tá ri for rá sok ból úgy tû nik, hogy
együtt mû kö dött a né met tit kos szol gá lat tal is. Éle te vé gén, a het ve nes évek ben
Olasz or szág ban élt.

Procopé, Hjalmar (1889–1954) Finn po li ti kus. Elõ ször 1924–25-ben, majd
1927 és 1931 kö zött Finn or szág kül ügy mi nisz te re.

Prokopy Imre (1873–1944) Bács-Bodrog me gye utol só ma gyar fõ is pán ja. 1925
vé gé tõl a Ma gyar Párt fõ tit ká ra. 1927-ben át te le pült Ma gyar or szág ra. Bu da -
pest rõl nyúj tot ta be pe tí ci ó it a Nép szö vet ség hez a ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb -
ség sé rel me i nek tár gyá ban. Pe tí ci ós te vé keny sé ge mö gött ter mé sze te sen a ma -
gyar kor mány tá mo ga tá sa állt. 1941-ben a Dél vi dék vissza csa to lá sa után
vissza te le pült Zomborba.

Quinones de Leon, Jose Maria (1873–1957) Spa nyol po li ti kus, jo gász. A Nem -
ze tek Szö vet sé gé ben leg több ször õ kép vi sel te Spa nyol or szá got a köz gyû lé se -
ken és a ta nács ülé se ken.

Radiæ, Stjepan (1871–1928) Hor vát pa raszt pár ti ve zér, a hor vát ön ren del ke zés
híve. 1919-ben be bör tö nöz ték, majd 1920-tól el len zék ben po li ti zált. 1923 jú li -
u sá tól több mint egy évig kül föld ön pró bált meg tá mo ga tást sze rez ni a Hor vát
Köz tár sa ság esz mé jé hez. Ha za tér te után 1925 jú li u sá ig bör tön ben ült, majd
sza ba du lá sa után tag ja lett a kor mány nak, de 1927-ben is mét el len zék be vo -
nult. Az szö vet sé gi el ven ala pu ló ál lam át ala kí tá sát kö ve tel te. 1928. jún. 20-án 
rá lõt tek a par la ment ben, s be le halt sé rü lé se i be.

Rakovszky Iván (1885–1960) Ma gyar po li ti kus, jo gász. 1901-tõl mun ka pár ti
par la men ti kép vi se lõ. A Ta nács köz tár sa ság ide je alatt együtt mû kö dött a szer -
vez ke dõ Beth len Ist ván nal. 1921-ben Ma gyar or szág ra re pat ri ált. A Rákóczi
Szö vet ség meg szer ve zõ je és elsõ el nö ke. 1922 és 1935 kö zött or szág gyû lé si
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kép vi se lõ. 1922–26-ban bel ügy mi nisz ter, majd 1928-tól 1936-ig a fõ vá ro si
Köz mun kák Ta ná csá nak el nö ke. 1941. ápr. 28-tól a Köz igaz ga tá si Bí ró ság el -
nö ke, va la mint fel sõ há zi tag. 1944. aug. 29-tõl okt. 16-ig val lás- és köz ok ta -
tás ügyi mi nisz ter a La ka tos-kor mány ban. 1951-ben ki te le pí tet ték, és kény -
szer lak he lyén halt meg.

Ro bin son, Jakob (1889–1977) Lit vá ni ai zsi dó ki sebb sé gi po li ti kus, te kin té lyes
nem zet kö zi jo gász. 1940-ben az USA-ba me ne kült. Az 1945-ös nürn ber gi
per ben az ame ri kai ügyész ta nács adó ja volt, s ha son ló funk ci ót töl tött be
1961-ben, im már az Eichmann-perben. A ho lo ca ust tal fog lal ko zó tör té nel mi
mun kái je len tõ sek.

Rosenberg, Alfred (1893–1946) A né met nem ze ti szo ci a liz mus és faj el mé let
egyik fõ ide o ló gu sa. 1933-tól az NSDAP Kül po li ti kai Hi va ta lá nak ve ze tõ je, a
Völkischer Beobachter fõ szer kesz tõ je. 1934-tõl a ne ve lé si ügyek fõ fel ügye lõ -
je. 1941-tõl a meg szállt ún. Ke le ti Te rü le tek (Bal ti kum, Fehéroroszország) bi -
ro dal mi mi nisz te re lett. 1946-ban ki vé gez ték mint há bo rús fõ bû nöst.

Rosmarin, Henryk (1882–1955) Len gyel or szá gi ci o nis ta po li ti kus, jo gász.
1922 és 1935 kö zött kép vi se lõ a szejm ben. A Zsi dó Vi lág kong resszus tag ja.
1940-ben ki ván do rolt Pa lesz ti ná ba.

Roth, Hans Otto (1890–1953) Ro má ni ai né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1919–39-ben 
ka ma rai kép vi se lõ, 1922-tõl 1938-ig a Né met Par la men ti Párt el nö ke. 1933-ig
az er dé lyi szá szok két ség kí vül leg be fo lyá so sabb po li ti ku sa volt. 1931-tõl
1934 ta va szán tör tént le mon dá sá ig az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé -
gé nek el nö ke. 1933-ban a ro má ni ai né me tek kö zött is ki rob bant bel sõ harc ban
a ra di ká li sok kal szem be szál ló kon zer va tí vok ve ze tõ je lett, nép cso por ton be lü -
li be fo lyá sát azon ban lé pés rõl lé pés re el vesz tet te. 1939–40-ben sze ná tor.
1940-ben a ki rály a né met nép cso port ügye i ért fe le lõs ál lam tit kár rá kí ván ta ki -
ne vez ni, de ezt né met rész rõl meg aka dá lyoz ták, sõt 1943-ban még a né met
nép kö zös ség bõl is ki zár ták. 1944 au gusz tu sá ban õ kezd te meg a tár gya lá so kat
Iuliu Maniuval a né met ki sebb ség jö võ jé rõl. Maniu azon ban õsz tõl kezd ve
nem ren del ke zett töb bé tény le ges be fo lyás sal, s Roth nem tud ta meg aka dá -
lyoz ni a ro má ni ai né me tek tö me ges Szov jet uni ó ba való de por tá lá sát. Õt ma -
gát az új ha ta lom bör tön be ve tet te, s ott is halt meg 1953-ban.

Rothermere, Viscount of [1919-ig Harmsworth, Harold Sidney] (1868–1940)
Brit üz let em ber, po li ti kus. Saj tó bi ro dal má ba tar to zott az Evening News, a
Daily Mail, a Daily Mirror. 1917–1918-ban Lloyd Ge or ge kor má nyá ban lég -
ügyi mi nisz ter. 1927. jún. 21-én Hungary’s Place under the Sun cím mel egy
cikk ben tá mad ta a Ma gyar or szág ra erõ sza kolt tri a no ni bé két. A bé kés te rü le ti
re ví zió ér de ké ben pro pa gan da ak ci ó ba kez dett, s az et ni kai elv ér vé nye sí té -
sét kö ve tel te. Ma gyar or szá gon rend kí vü li nép sze rû ség re tett szert. Fel lé pé se
alap ján ala kul meg a Ma gyar Re ví zi ós Liga. A har min cas évek ben tá mo gat ta a 
brit új ra fel fegy ver zést.

Rudnicka, Milena (1892–1976) Az Uk rán Nõk Szö vet sé gé nek ve ze tõ je. A len -
gyel al só ház ban kép vi se lõ 1928–35-ben, a kül ügyi és ok ta tá si bi zott ság tag ja
is. A leg na gyobb len gyel or szá gi uk rán párt, az UNDO ve ze tõ sé gé nek tag ja.
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1939-ben emig rá ci ó ba vo nult. 1945 után Genf ben, az 50-es évek ele jén az
USA-ban, majd Mün chen ben élt.

Runciman, Walter (1870–1949) 1899 és 1937 kö zött li be rá lis kép vi se lõ két sze ri 
meg sza kí tás sal. Szá mos kor mány za ti funk ci ót tölt be. 1938 jú li u sá ban Cseh -
szlo vá ki á ba küld ték, hogy köz ve tít sen a kor mány és a Szu dé ta né met Párt kö -
zött. Misszi ó ja ered mény te le nül vég zõ dött.

Rutha, Heinrich (1897–1937) Cseh szlo vá ki ai né met ki sebb sé gi po li ti kus, épí -
tész. If jú sá gi ve ze tõ, a Szu dé ta né met Párt „kül ügy mi nisz te re”. 1937-ben a
rend õr ség sze xu á lis ori en tá ci ó já ra hi vat koz va le tar tóz tat ta, s no vem ber 5-én
cel lá já ban ön gyil kos lett.

Ruyssen, Théodore (1868–1967) A Nép szö vet sé gi Li gák Uni ó já nak fõ tit ká ra.
Sántha György (?–?) Ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, se bész or vos.

1922-tõl 1929-ig a Ma gyar Párt el nö ke. 1940 no vem be ré ben a Ma gyar Köz mû -
ve lõ dé si Szö vet ség dísz el nö ke. 1942-ben be hív ták a ma gyar Or szág gyû lés be.

Schiemann, Paul (1876–1944) Lett or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus, új ság író.
1919 és 1933 kö zött a Rigasche Rundschau fõ szer kesz tõ je. 1919 után a lett or -
szá gi Bal ti Né met De mok ra ta Párt meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge. 1920 és 1925
kö zött ri gai vá ro si kép vi se lõ. 1920-tól 1933-ig a lett par la ment né met frak ci ó -
já nak ve ze tõ je, egyút tal pe dig a Bal ti Né met Pár tok Vá laszt má nyá nak el nö ke.
Az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé nek egyik ala pí tó ja és el nök sé gi
tag ja. A szer ve zet lap já nak, a Nation und Staatnak egyik szer kesz tõ je 1933-ig. A 
Nem ze ti sé gi Kong resszus egyik lét re ho zó ja, és né met el nök sé gi tag ja. Kez det tõl
fog va a nem ze ti szo ci a liz mus kér lel he tet len el len fe le volt. 1933 után fõ szer kesz tõi 
be osz tá sá tól meg fosz tot ták. Be teg sé gé re hi vat koz va min den hi va ta lá ról és tiszt -
sé gé rõl le mon dott. 1933-ban Bécs ben te le pe dett le. So kat tar tóz ko dott sza na tó ri u -
mok ban, mi vel szív- és tü dõ be teg volt. 1937-ben Eduard Panttal meg ala pí tot ta a
Né met Szö vet ség Eu ró pa Nem ze ti Meg bé ké lé sé ért (Deutscher Verband zur
Nationalen Befriedigung Europas) nevû szer ve ze tét. Az Ansch luss után vissza -
tért Ri gá ba, s 1939-ban fel szó lí tás ra sem volt haj lan dó át te le pül ni Né met or -
szág ba. Köz vet le nül a Vö rös Had se reg be vo nu lá sa elõtt halt meg.

Schmidt-Wodder, Johannes (1869–1959) Dá ni ai né met ki sebb sé gi po li ti kus, lel -
kész. 1920-ben nép sza va zás sal Észak-Schleswig Dá ni á hoz ke rült, és Schmidt
Wodder két év ti zed re a né met ki sebb ség po li ti kai ve ze tõ je lett. 1920–39 kö -
zött az egyet len né met kép vi se lõ volt a kop pen há gai par la ment ben.

Schoen, Hans (1876–1969) Né met dip lo ma ta. 1920-ban ke rült a né met kül ügy -
mi nisz té ri um kö te lé ké be. Elsõ ál lo más he lyei: Bécs (1920–21; kö vet sé gi ta ná -
csos), majd Var só (1921–22; kö vet). 1922. máj. 23-tól 1926 má ju sá ig athé ni,
majd 1933. nov. 16-ig bu da pes ti kö vet. 1937 má ju sá ban nyug dí jaz ták.

Schou, Peter (1883–1967) Dán dip lo ma ta. 1918–21-ben kö vet sé gi tit kár Wa -
shing ton ban, majd 1923-ig montreáli fõ kon zul. 1931-tõl 1934-ig an ka rai,
majd 1939-ig var sói kö vet. A Nép szö vet ség Tit kár sá ga Ki sebb sé gi Szek ci ó já -
nak dán igaz ga tó ja 1936. júl. 1. és 1937. júl. 1. kö zött.

Schu bert, Carl Theodor (1882–1947) Né met dip lo ma ta, ál lam tit kár. 1907-ben
kez dett el dol goz ni a né met kül ügy mi nisz té ri um ban. 1915-tõl Bern ben elõ -
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ször kö vet sé gi tit kár, majd 1917-tõl kö vet sé gi ta ná csos. 1919. má jus ele jé tõl
két hó na pig a ver sailles -i bé ke de le gá ció po li ti kai bi zott sá gá nak tag ja, majd
vissza tért ber ni ál lo más he lyé re. 1920. au gusz tus kö ze pé tõl az V. osz tály
(Nagy-Bri tan nia és a Brit bi ro da lom) ve ze tõ je. 1921. dec. 22-tõl a III. osz tály
ve ze tõ je (Brit Bi ro da lom, Ame ri ka, Ke let) 1924. dec. 23-ig. Et tõl kezd ve ál -
lam tit kár 1930. jú ni us kö ze pé ig. Ok tó ber kö ze pé tõl 1932. nov. 1-jé ig ró mai
kö vet. 1933. júl. 18-án nyug dí jaz ták.

Seipel, Ignaz (1876–1932) Oszt rák po li ti kus, ka to li kus pap. 1918 ok tó be ré ben az 
utol só csá szá ri kor mány köz mun ka és nép jó lé ti mi nisz te re volt. 1919-tõl
kezd ve fo lya ma to san par la men ti kép vi se lõ, a Ke resz tény szo ci a lis ta Párt leg -
be fo lyá so sabb po li ti ku sa. 1922–24-ben és 1926–29-ben szö vet sé gi kan cel lár,
köz ben pár hu za mo san oly kor bel ügy mi nisz ter vagy kül ügy mi nisz ter is. Nem
volt híve az Ansch luss gon do la tá nak. Má so dik kor mány zá sa ide jén erõ tel je -
sen fel lé pett az al kot mány te kin tély el vû mó do sí tá sa érdekében.

Seton-Watson, Robert William (1879–1951) Brit tör té nész, lap szer kesz tõ, egye -
te mi ta nár. Az elsõ vi lág há bo rú alatt a brit kül ügy mi nisz té ri um ta nács adó ja.
1916-ban meg ala pí tot ta a The New Europe címû la pot Masarykkal együtt.
Auszt ria–Ma gyar or szág fel da ra bo lá sá nak híve. Az 1918 feb ru ár já ban meg -
szer ve zett pro pa gan da mi nisz té ri um oszt rák–ma gyar szek ci ó já nak társ igaz ga -
tó ja. 1922-tõl 1945-ig a lon do ni Kings Coll ege ta ná ra, ahol Kö zép-Eu ró pa tör -
té nel mét ok tat ta. Õ ala pí tot ta a The Slavonic Review fo lyó ira tot. 1939–40-ben
a Kül ügyi Ku ta tó- és Saj tó szol gá lat mun ka tár sa. 1940 és 1942 kö zött a kül -
ügy mi nisz té ri um ban a Political Intelligence Bureau mun ka tár sa. 1945 és
1949 kö zött Ox ford ban pro fesszor.

Sierakowski, Stanis³aw (1891–1939) Né met or szá gi len gyel ki sebb sé gi po li ti -
kus. A Ke let-po rosz or szá gi Len gyel Szö vet ség egyik ala pí tó ja. 1922-ben eb -
bõl ala kult meg a Né met or szá gi Len gye lek Szö vet sé ge, mely nek elsõ, majd
1932-ig tisz te let be li el nö ke lett. 1922-tõl a po rosz par la ment tag ja. Az 1922-ben 
ala kult Né met or szá gi Nem ze ti Ki sebb sé gek Szö vet sé gé nek el nö ke. 1939-ben
a né met csa pa tok fe le sé gé vel együtt meg gyil kol ták.

Soehring, Otto (1877–?) Né met dip lo ma ta. 1915-ben ke rült a né met kül ügy mi -
nisz té ri um kö te lé ké be. 1923. ja nu ár és au gusz tus kö zött a Kul tu rá lis Ügy osz -
tály (Kulturabteilung) he lyet tes ve ze tõ je, majd 1927-ig is mét osz tály ve ze tõ.
1927-tõl 1937-ig fõ kon zul Valparaisóban. 1938. au gusz tus kö ze pé tõl a saj tó -
osz tá lyon dol go zott. 1943-ban vo nult nyu ga lom ba.

Spectator /Krenner Mik lós/ (1875–1968) A két vi lág há bo rú kö zöt ti ma gyar
köz élet egyik ve ze tõ pub li cis tá ja, az OMP re form szár nyá nak tag ja. Az Er dé lyi 
és Bán sá gi Népkisebbségi Új ság írók szer ve ze té nek el nö ke.

Starc, Johannes (?–?) Auszt ri ai szlo vén ki sebb sé gi po li ti kus, kép vi se lõ.
Steed, Hen ry Wickham (1871–1956) Brit új ság író, tör té nész. Kül föl di tu dó -

sí tó ként dol go zott a The Ti mesnál, majd a lap szer kesz tõ je lett 1919 és
1922 kö zött. 1918-ban õ dol goz ta ki a pro pa gan da mi nisz té ri um irány el ve it.
Auszt ria–Ma gyar or szág fel da ra bo lá sá nak híve. Az el nyo mott né pek kong resszu -
sá nak meg ren de zé sé ben is köz re mû kö dött. 1923-ban a Review of Reviews
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szer kesz tõ je lett 1930-ig. A két vi lág há bo rú kö zött több je len tõs köny vet je -
len te tett meg.

Stieve, Fritz (1884–1966) Né met dip lo ma ta. 1916-ban lé pett a né met kül ügy mi -
nisz té ri um szol gá la tá ba. 1922 má ju sá tól 1928 jú ni u sá ig a há bo rús adós sá gok
kér dé sé vel fog lal ko zó referatúra ve ze tõ je. 1928. júl. 1-jé tõl 1932. nov. 29-ig
ri gai kö vet. 1932. dec. 9-tõl 1939. máj. 22-ig a kul túr po li ti kai osz tály ve ze tõ je, 
emel lett 1933 és 1936 kö zött a po li ti kai le vél tá rat is irá nyí tot ta. 1942. nov.
11-tõl a kül ügy mi nisz té ri um le vél tá ri bi zott sá gá nak vezetõje.

Strang, William (1893–1978) Brit dip lo ma ta. 1917-ben ke rült az an gol kül ügy -
mi nisz té ri um kö te lé ké be. A har min cas évek ele jén a moszk vai brit kö vet sé gen 
tel je sí tett szol gá la tot. 1939-tõl eu ró pai ügye kért fe le lõs ál lam tit kár. 1949–53.
kö zött a kül ügy mi nisz ter ál lan dó he lyet te se.

Strelitzky Dé nes (1888–1953) Ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, jo gász.
1922 után a Ma gyar Párt tit ká ra, majd el nök sé gi tag ja. A párt hi va ta los lap já -
nak, a sza bad kai Hír lap nak a fõ szer kesz tõ je. 1927 és 1929 kö zött a ju go szlá vi -
ai par la ment kép vi se lõ je. A Ma gyar Ol va só kör ügy ve ze tõ el nö ke 1938-ig. Õ
ke zel te a Ma gyar or szág ról ér ke zõ tit kos pénz esz kö zö ket, me lyek se gít sé gé vel 
töb bek kö zött a Ka lan gyát és a Nap lót fi nan szí roz ta. A Ju go szlá vi ai Ma gyar
Nép li ga Egye sü let igaz ga tó sá gi vá laszt má nyi tag já vá vá lasz tot ták, s több ször
részt vett a Nem ze ti sé gi Kong resszu son. A má so dik vi lág há bo rú után a Nép -
front ke rü le ti szer ve ze té nek alelnöke lett.

Stresemann, Gustav (1878–1929) Né met po li ti kus, kül ügy mi nisz ter. 1907–12-ben,
majd 1914–18-ban a Nem ze ti Li be rá lis Párt kép vi se lõ je a Reichstagban. A vi -
lág há bo rú alatt tá mo gat ta a szél sõ sé ges né met am bí ci ó kat. 1918. no vem ber
vé gén meg ala pí tot ta a Né met Nép pár tot (DVP), és a párt el nö ke lett. 1919-tõl
ha lá lá ig tag ja volt a par la ment nek. 1923. au gusz tus és no vem ber kö zött kan -
cel lár, va la mint ha lá lá ig kül ügy mi nisz ter. Fõ cél ja Né met or szág nagy ha tal mi
hely ze té nek a nem zet kö zi kö zös ség be való in teg rá ló dás út ján tör té nõ vissza -
szer zé se volt. Õ írta alá né met rész rõl a locarnói szer zõ dé se ket, ami után
1926-ban Né met or szá got fel vet ték a Nép szö vet ség be.

Stricker, Robert (1879–1944) Auszt ri ai ci o nis ta új ság író. Az elsõ vi lág há bo rú
ki tö ré se elõtt a bé csi ci o nis ta Jüdische Ze i tung ki adó ja. A há bo rú után a Zsi -
dó Nép párt el nö ke. 1919-ben meg ala pí tot ta az 1928-ig meg je le nõ Wi e ner
Morgenzeitungot. Ez után a ci o nis ta Die neue Welt címû he ti la pot adta ki.
1912 óta tag ja volt a Bé csi Iz ra e li ta Kul tusz kö zös ség nek, 1932 után pe dig
an nak al el nö ke lett. A Zsi dó Vi lág kong resszus vég re haj tó bi zott sá gá nak tag -
ja, oszt rák szek ci ó já nak el nö ke. 1933-ban meg ala pí tot ta a Zsi dó Ál lam Párt -
ját. Az Ansch luss után nem élt az or szág ból való el me ne kü lés le he tõ sé gé vel.
Fe le sé gé vel meg jár ta Dachaut, Buchenwaldot, Theresienstadtot, s 1944-ben
Auschwitzben gyil kol ták meg.

Strnad, František (1898–?) Bé csi cseh ki sebb sé gi po li ti kus, a ki sebb sé gi ta nács
el nö ke. Az Ansch lusst kö ve tõ en le tar tóz tat ták.

Su lyok Ist ván (1891–1945) Ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, hír lap író.
1922-ben a Ma gyar Ki sebb ség egyik ala pí tó szer kesz tõ je, a tény le ges mun ká -
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ból azon ban csak na gyon rö vid ide ig vet te ki ré szét. 1924-ben az Er dé lyi
Bank szin di ká tus fõ tit ká ra. 1925-ben az El len zék szer kesz tõ je lett, majd
1926-tól az Er dé lyi La pok mun ka tár sa. Az Er dé lyi Ma gyar Nép li ga Egye sü let
egyik ala pí tó ja, s fõ tit ká ra. A Ki sebb sé gi Új ság írók Eu ró pai Szer ve ze te El -
nök sé gé nek tag ja. 1932 és 1933 kö zött par la men ti kép vi se lõ. Né ze tei egy re
job ban el to lód tak a szél sõ jobb ol dal irá nyá ba, s 1939-ben el hagy va Er délyt bu -
da pes ti szél sõ jobb ol da li la pok ban pub li kált.

Szán tó Gá bor (?–?) Ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, sza bad kai or vos.
Kez det ben a Ma gyar Párt tag ja, de 1924-ben ki lé pett a szer ve zet bõl, s meg ala -
kí tot ta a tény le ges be fo lyást nem szer zõ ma gyar ra di ká lis pár tot. A Sza bad kai
Nép kör el nö ke. 1931 no vem be ré ben a szkupstina kép vi se lõ há zá ba vá lasz tot -
ták, ahol meg pró bál ta kép vi sel ni a ma gyar ki sebb ség ér de ke it. A fel osz la tott
Ma gyar Párt tény le ges ve ze tõi s Bu da pest so ha sem is mer ték el a ma gyar ság
va ló di kép vi se lõ jé nek. A har min cas évek vé gé re a ju go szláv kor mány szá má -
ra is nyil ván va ló vá vált, hogy Szán tó tény le ges el fo ga dott sá got nem tud maga
mö gött, ezért meg sza kí tot ta vele a kap cso la tot.

Szeberényi La jos Zsig mond (1859–1941) Ma gyar or szá gi szlo vák ki sebb sé gi po li ti -
kus, evan gé li kus es pe res. Te o ló gi ai ta nul má nya it Po zsony ban és Ber lin ben vé -
gez te. Kez det ben a pes ti evan gé li kus egy ház me gye fõesperese, egy ház ke rü le ti
fõ jegy zõ. 1895-tõl szer kesz tet te az Evan gé li kus Egy há zi Szem lét. A fel sõ ház ban,
mint Bé kés vár me gye tör vény ha tó sá gá nak vá lasz tott el nö ke fog lalt he lyet.

Szent-Ivány, Jó zsef (1884–1941) A cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség egyik
meg ha tá ro zó po li ti ku sa a két vi lág há bo rú kö zött. Az ál lam for du lat után el in -
dí tot ta az Or szá gos Ma gyar Kis gaz da és Földmíves Párt (kis gaz da párt) szer ve -
zé sét, mely nek 1920 má ju sá ban el nö ke lett. Egy hó nap pal ko ráb ban nem zet -
gyû lé si kép vi se lõ vé vá lasz tot ták. 1925-ben meg szer vez te a Ma gyar Nem ze ti
Pár tot, s is mét kép vi se lõ vé vá lasz tot ták. 1920 és 1938 kö zött fo lya ma to san par la -
men ti kép vi se lõ volt. Az elsõ bé csi dön tés után be hív ták a ma gyar par la ment be.

Szüllõ Géza (1873–1957) Cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, jo gász.
1901 és 1918 kö zött a ma gyar par la ment kép vi se lõ je, füg get len, majd mun ka -
pár ti szí nek ben. 1925-tõl 1932-ben be kö vet ke zõ le mon dá sá ig az Or szá gos
Ke resz tény szo ci a lis ta Párt el nö ke volt. 1925 és 1938 kö zött nem zet gyû lé si
kép vi se lõ, 1927-tól a ma gyar pár tok par la men ti klub já nak el nö ke. A Cseh -
szlo vá ki ai Ma gyar Nép szö vet sé gi Liga dísz el nö ke. Az elsõ bé csi dön tés után a 
ma gyar fel sõ ház tag ja 1944-ig.

Szvatkó Pál (1901–1959) Cseh szlo vá ki ai ma gyar hír lap író, szer kesz tõ. 1924 és
1938 kö zött a Prá gai Ma gyar Hír lap fõ mun ka tár sa. Az Új Mun ka és az Új
Szel lem szer kesz tõ je. 1938-ban Bu da pes ten te le pe dett le, s a Fel vi dé ki Ma -
gyar Hír lap, majd a Ma gyar or szág szer kesz tõ je lett. 1944-ben an gol szász
ori en tá ci ó ja mi att a be vo nu ló né met csa pa tok le tar tóz tat ták, és Né met or szág -
ba de por tál ták. A mauthauseni kon cent rá ci ós tá bor ból 1945-ben tért vissza
Ma gyar or szág ra. Éve ken át for dí tó ként és a Ma gyar Rá dió mun ka tár sa ként
dol go zott. 1957-tõl Mün chen ben élt, s ha lá lá ig a Sza bad Eu ró pa Rá dió mun -
ka tár sa volt.
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Tahy Lász ló (1881–1940) Ma gyar dip lo ma ta. 1920. márc. 6-tól 1922. márc. 3-ig
a prá gai kép vi se let ve ze tõ je. Ez után köz pon ti szol gá lat kö vet ke zett. 1924.
máj. 11-tõl 1933. nov. 7-ig a tö rök or szá gi kö vet ség elsõ em be re. 1933. nov.
7-tõl 1935. jan. 9-ig a Nem ze tek Szö vet sé ge mel lett mû kö dõ gen fi kép vi se let
ve ze tõ je. 1935. jan. 9-tõl mi nisz ter el nök sé gi ál lam tit kár, ez után pe dig 1938
má ju sá tól bel ügy mi nisz té ri u mi ál lam tit kár volt.

Te le ki Pál (1879–1941) Kon zer va tív ma gyar po li ti kus, mi nisz ter el nök. 1905 és
1910 kö zött, majd 1915 és 1918 kö zött par la men ti kép vi se lõ. 1909 és 1913 kö -
zött a Föld raj zi In té zet igaz ga tó ja, 1910-tõl a Ma gyar Föld raj zi Tár su lat fõ tit -
ká ra, majd al el nö ke. A bé ke tár gya lás ok ra õ ké szí tet te el Ma gyar or szág et ni kai 
tér kép ét köz sé gi le bon tás ban. A Ta nács köz tár sa ság alatt csat la ko zott a bé csi
An ti bol se vis ta Comitéhez. 1920-ban a bé ke de le gá ció fõ meg bí zott ja. 1920-tól
nem zet gyû lé si kép vi se lõ, majd 1927-tõl fel sõ há zi tag. 1920. júl. 15. és 1921.
ápr. 14. kö zött kis meg sza kí tás sal mi nisz ter el nök. 1924-ben meg ala pí tot ta a
Szo ci og rá fi ai, 1926-ban pe dig az Ál lam tu do má nyi In té ze tet. Köz re mû kö dött
a Re ví zi ós Liga 1927-es meg ala ku lá sá nál is. A TESZK ve ze tõ je. A Nouvelle
Revue de Hongrie és a Hungarian Quarterly ala pí tó ja. 1939. febr. 16. és 1941.
ápr. 3. kö zött mi nisz ter el nök. Ju go szlá via ma gyar köz re mû kö dés sel tör té nõ
né met meg szál lá sa után ön gyil kos sá got követett el.

Tör ley Bá lint (1885–?) Ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, sza bad kai
föld bir to kos. A Ma gyar Párt in té zõ bi zott sá gi tag ja 1922 és 1924 kö zött, majd
1927-ig a párt al el nö ke. A sza bad kai Hír lap ala pí tó ja, 1923-tól tu laj do no sa.
1927-ben át te le pült ma gyar or szá gi bir to ká ra. Ma gyar or szá gon tag ja lett az
OMGE-nek, majd 1935-tõl kezd ve két cik lu son át par la men ti kép vi se lõ volt.
1938-ban a ke res ke del mi és köz le ke dés ügyi mi nisz té ri um ál lam tit ká ra.

Tö rök Ár pád (?–?) Ma gyar or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus, gyógy sze rész.
Az MNNE ve ze tõ sé gé nek tag ja. Az Oedenburger Ze i tung szer kesz tõ je.

Tuka Béla (1880–1946) Szlo vák csa lád ban szü le tett, de ma gyar ne ve lést ka pott.
Elõ ször Pé csett, majd Po zsony ban lett a nem zet kö zi jog ta ná ra. A vi lág há bo rú
után Cseh szlo vá ki á ban ma radt. Részt vett a ma gyar pár tok meg szer ve zé sé ben
és a tit kos ma gyar ka to nai szer vez ke dé sek ben. A ma gyar kor mány meg bí zá sá -
ból be épült a Szlo vák Nép párt ba, és 1925-ben par la men ti kép vi se lõ lett.
1929-ben, mint ma gyar ké met 15 évi fegy ház bün te tés re ítél ték. 1937-ben sza -
ba dult. Az „önál ló” Szlo vá kia mi nisz ter el nö ke 1939 ok tó be ré tõl 1944 szep -
tem be ré ig. 1946-ban há bo rús bû nös ként el ítél ték és ki vé gez ték.

Twardowski, Fritz (1890–1970) Né met dip lo ma ta. 1922-ben lé pett a né met kül -
ügy mi nisz té ri um szol gá la tá ba. 1922 de cem be re és 1924. ja nu ár vége kö zött a
moszk vai kö vet sé gen kö vet sé gi tit kár. Ez után köz pon ti szol gá lat kö vet ke -
zett. 1929. áp ri lis kö ze pe és 1935. no vem ber kö ze pe kö zött Moszk vá ban
kö vet sé gi ta ná csos. 1935 no vem be ré tõl 1939. má jus kö ze pé ig a kul tu rá lis
osz tály ve ze tõ jé nek ál lan dó he lyet te se. 1939. máj. 22. és 1943. máj. 8. kö -
zött a kul tu rá lis osz tály ve ze tõ je. Ez után Isz tan bul ban fõ kon zul. 1944. au -
gusz tus ele jén in ter nál ták. 1952-ben az NSZK kül ügy mi nisz té ri u má nak
kö te lé ké be ke rült.
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Uexküll-Güldenband, Ferdinand Wilhelm (1890–1939) Bal ti né met új ság író.
1920–26-ban a Libauer Ze i tung fõ szer kesz tõ je, majd az ENNSZ lap já nak
(Nation und Staat) ki adó ja 1929 és 1938 kö zött. 1933-ban egy ide ig a Rigasche
Rundschau fõ szer kesz tõ je lett Paul Schiemann he lyett. 1936-tól a Nem ze ti sé -
gi Kong resszus elõ ször meg bí zott, majd 1938-ban vég le ge sí tett fõ tit ká ra.
1939-ben Bécs ben ön gyil kos sá got kö ve tett el.

Ugron Ist ván (1862–1948) Ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus. 1887-ben lé -
pett dip lo má ci ai szol gá lat ba. 1911 és 1913 kö zött a Mo nar chia belg rá di kö ve -
te, majd 1916-ban Var só ban ál lo má so zott. 1922–23-ban a ro má ni ai Or szá gos
Ma gyar Párt al el nö ke, majd 1926-ig el nö ke. 1926 áp ri li sá ban le mon dott el nö -
ki tisz té rõl. Et tõl kezd ve kü lön bö zõ egy há zi és köz gaz da sá gi tiszt sé ge ket tölt
be. 1933-ban be vá lasz tot ták az OMP el nö ki ta ná csá ba. A Ro má ni ai Ma gyar
Nép li ga Egye sü let díszelnöke.

Ulitz, Otto (1885–1972) Len gyel or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus. 1922-tõl a
Né met De mok ra ta Párt egyik ve ze tõ funk ci o ná ri u sa. 1922 és 1935 kö zött a szi -
lé zi ai szejm ben kép vi se lõ. A len gyel or szá gi Volksbund ügy ve ze tõ je 1921 és
1939 kö zött. Az Eu ró pai Né met Nép cso port ok Szö vet sé gé ben a len gyel or szá gi
né me tek egyik kép vi se lõ je. A ra di ká lis új ge ne rá ció sze mé ben a kon zer va tív
öre gek egyik ve zér alak já nak szá mí tott, még ak kor is, ha a nem ze ti szo ci a lis ta új
irány vo na lat a kez de ti ide gen ke dés után maga is el fo gad ta. Hit ler tõl meg kap ta
az NSDAP Arany Párt ki tün te té sét a len gyel or szá gi né me tek ér de ké ben ki fej tett
te vé keny sé ge el is me ré se kép pen. 1939-tõl 1945-ig a ka to wi cei kör zet ok ta tá si
osz tá lyá nak ve ze tõ je. 1940-ben lett tag ja az NSDAP-nak. 1946 és 1952 kö zött
in ter nál ták, majd 1952-ben ki en ged ték az NSZK-ba. 1953–69-ben a Fel sõ-szi -
lé zi ai Hon fi tár si Szö vet ség szó vi võ je, majd 1969-tõl ha lá lá ig a szer ve zet ta ná -
csá nak el nö ke. 1958-tól a Bund der Vertriebenen el nök sé gi tag ja.

Vansittart, Robert Gilbert (1881–1957) Brit dip lo ma ta. 1920-tól 1924-ig Lord
Curzon sze mé lyi tit ká ra. 1930 és 1938 kö zött a kül ügy mi nisz té ri um leg ma ga -
sabb ran gú hi va tal no ka (Permanent Under Secretary). 1938 és 1941 kö zött a
lé nye gé ben parkolópályának te kint he tõ dip lo má ci ai fõ ta nács adói posz tot töl -
töt te be. Ez után fel sõ há zi tag sá got ka pott. A Né met or szág gal való ke mény fel -
té te lek kel kö ten dõ béke híve.

Vasilcsuk, Pavlo (?–?) Len gyel or szá gi uk rán ki sebb sé gi po li ti kus, kép vi se lõ.
Várady Imre (1867–1959) Ju go szlá vi ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus, jo gász.

1905 és 1910 kö zött a Füg get len sé gi Párt tag ja ként or szág gyû lé si kép vi se lõ.
Az 1922-ben meg ala kult Ma gyar Párt nak kez det tõl fog va társ el nö ke, a bán sá -
gi ta go zat el nö ke. Az 1927-es vá lasz tá so kon tar to mány gyû lé si, majd or szág -
gyû lé si kép vi se lõ vé vá lasz tot ták. A Ma gyar Párt be til tá sa után is a ma gyar
ki sebb ség meg ha tá ro zó po li ti ku sa ma radt. 1939-ben egye dü li ma gyar ként
ki ne vez ték a ju go szláv fel sõ ház ba. A vi lág há bo rú után a Nép front ve ze tõ sé -
gé nek tag ja lett.

Velics Lász ló (1890–1953) Ma gyar dip lo ma ta. 1913-ban lé pett a kö zös kül ügy -
mi nisz té ri um kö te lé ké be. 1919. júl. 8-án a kül ügyi nép biz tos ság tól el bo csá tot -
ták. 1919. ok tó ber 31-én ke rült vissza a mi nisz té ri um ba. 1921. máj. 9-tõl

372



1935. márc. 14-ig a mün che ni kon zu lá tus, majd köz vet le nül ezután 1939.
szept. 2-ig a gen fi kép vi se let ve ze tõ je. Kö vet ke zõ ál lo más he lye Athén, ahol
1944. márc. 19-ig kö vet ként szol gált. Ma gyar or szág né met meg szál lá sa után
le mon dott, s csat la ko zott a Kö ve ti Bi zott ság hoz.

Villani Fri gyes (1882–1964) Ma gyar dip lo ma ta. 1918. jan. 18-ban ke rült a kül ügy -
mi nisz té ri um ba. 1918. júl. 8-án el bo csá tot ták a kül ügyi nép biz tos ság tól. 1920.
febr. 23-án vissza tért a mi nisz té ri um ál lo má nyá ba, a sop ro ni ha tár meg ál la pí tó bi -
zott ság tag ja ként. 1923. jan. 18-tól 1925. máj. 14-ig prá gai, majd 1928. okt. 5-ig
bu ka res ti kö vet. 1928. nov. 26 után egé szen 1933. dec. 31-ig a pá ri zsi kö vet sé get
ve zet te. 1934. jan. 27-tõl 1941. júl. 18-ig ró mai kö vet. Ez után nyug dí jaz ták.

Vries, Axel de (1892–1963) Észt or szá gi né met ki sebb sé gi po li ti kus, szer kesz tõ.
1921 és 1940 kö zött a Revaler Bote, il let ve a Revaler Ze i tung (1930–34) és az
Estländische Ze i tung (1934–1940) fõ szer kesz tõ je. 1924-tõl az észt par la ment
né met kép vi se lõ je. 1925 és 1933 kö zött az Észt or szá gi Né met–Bal ti Párt el nö -
ke. A nép cso port ve ze té se 1938 után el uta sí tot ta a vele való szo ro sabb együtt -
mû kö dést. 1940-ben Revalból át köl tö zött Posenbe. 1944-ig a Wehrmachtban
szol gált. A há bo rú után a Bal ti-Né met Hon fi tár si Szö vet ség baden-württenbergi 
szer ve ze té nek egyik ala pí tó ja. Ak tív sze re pet ját szott a ki te le pí tett, il let ve át te -
le pült bal ti né me tek szer ve ze ti éle té ben. 1962-tõl ha lá lá ig a hon fi tár si szö vet ség 
ve ze tõ je lett. A Char ta der Heimatvertriebenen elsõ vál to za tá nak szer zõ je.

Walko La jos (1880–1954) Ma gyar po li ti kus, kül ügy mi nisz ter. Ál lam igaz ga tá si
kar ri er jét a pénz ügy mi nisz té ri um ban kezd te, 1911-ben. 1921 de cem be ré tõl
rend kí vü li kö vet és meg ha tal ma zott mi nisz ter. 1922. jún. 16-tól 1926. okt.
15-ig ke res ke de lem ügyi mi nisz ter és 1925. márc. 17-tõl egyi de jû leg ide ig le -
nes kül ügy mi nisz ter is 1930. dec. 9-ig, majd 1931 au gusz tu sá tól 1932. ok tó ber 
ele jé ig. 1923 és 1935 kö zött kor mány pár ti or szág gyû lé si kép vi se lõ. Fon tos
sze re pet ját szott a rend szer pénz ügyi sta bi li zá ci ó já nak meg va ló sí tá sá ban.
1938 után a Pes ti Ma gyar Ke res ke del mi Bank elnöke.

Weizsäcker, Ernst (1882–1951) Né met dip lo ma ta. 1920-ban kezd te meg pá lya -
fu tá sát a né met kül ügy mi nisz té ri um ban. 1921 és 1924 kö zött Ba sel ben elõ ször 
konzulhelyettes, majd kon zul. 1924. nov. 28. és 1927. feb ru ár vége kö zött kö -
vet sé gi ta ná csos Kop pen há gá ban. 1928. jan. 26. és 1931. júl. 2. kö zött a Nép -
szö vet ség gel fog lal ko zó osz tály ve ze tõ je. Ez után 1933. au gusz tus vé gé ig os -
lói kö vet. 1933. szept. 4-tõl 1936. au gusz tus kö ze pé ig ber ni kö vet. 1937. máj.
18. és 1938. már ci us kö ze pe kö zött a po li ti kai osz tály ve ze tõ je. 1938. márc. 19. és
1943. jú ni us kö ze pe kö zött ál lam tit kár. Ez után va ti ká ni kö vet. 1949-ben a nürn -
ber gi „Wilhelmstrasse-per”-ben bû nös nek ta lál ják, és bör tön bün te tés re íté lik.

Welczeck, Johannes (1878–1972) Né met dip lo ma ta. 1904-ben kez dett el dol -
goz ni a né met kül ügy mi nisz té ri um ban. 1923. ápr. 9. és 1926. már ci us kö ze pe
kö zött bu da pes ti kö vet. Et tõl kezd ve 1936. áp ri lis vé gé ig mad ri di, majd 1939
ok tó be ré ig pá ri zsi kö vet. 1943 szep tem be ré ben nyug dí jaz ták.

Wilfan, Josip (1878–1955) Olasz or szá gi szlo vén ki sebb sé gi po li ti kus. Po li ti kai
pá lyá ját 1906-ban kezd te, mi kor a tri esz ti szlo vé nek Edinost nevû szer ve ze té -
nek tit ká ra lett. 1921 má ju sá tól a ró mai par la ment kép vi se lõ je. 1922-ben be -
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kap cso ló dott az In ter par la men tá ris Unió mun ká já ba. 1925 és 1938 kö zött a
Nem ze ti sé gi Kong resszus el nö ke. 1928. szept. 25-én össze szó lal ko zott Mus so -
li ni val, s pár nap múl va vég leg át te le pült Bécs be. 1939-ben Belg rád ba köl tö zött.

Willer Jó zsef (1884–1968) Ro má ni ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti kus. Az im pé ri -
um vál tás elõtt Krassó-Szörény me gye fõ jegy zõ je, majd lugosi al pol gár mes ter. 
1922-ben Jakabffy Elem ér rel és Su lyok Ist ván nal meg ala pí tot ta a Ma gyar Ki -
sebb ség címû fo lyó ira tot, mely nek szer kesz tõ je lett. A va ló di szer kesz tõi
mun ká ból azon ban csak rö vid ide ig vet te ki ré szét. 1926 és 1938 kö zött fo lya -
ma to san az Or szá gos Ma gyar Párt kép vi se lõ je a ro mán par la ment al só há zá -
ban. Az OMP bu ka res ti iro dá já nak vezetõje.

Wilson, Woodrow (1856–1924) Ame ri kai po li ti kus. 1910-ben a De mok ra ta
Párt je lölt je ként New Jer sey kor mány zó já vá vá lasz tot ták. 1912. nov. 5-én
az USA 28. el nö ke lett. 1917. ápr. 6-án az USA be lé pett a vi lág há bo rú ba.
1918. jan. 8-án egy kong resszus elõtt tar tott be szé dé ben fel ol vas ta a ké -
sõbb róla el ne ve zett „14 pon tot”. 1919-ben meg kap ta a Béke No bel-dí jat.
1921-ben le járt hi va ta li ide je, s egész sé gi okok mi att nem mé ret tet te meg
töb bé ma gát.

Winkler, Wilhelm (1884–1984) Oszt rák sta tisz ti kus, egye te mi ta nár. 1921 és
1938 kö zött a Bundesamt für Statistik ve ze tõ je. 1938 és 1945 kö zött el til tot ták
hi va tá sa gya kor lá sá tól. 1945 után is mét pro fesszor, az Oszt rák Sta tisz ti kai
Tár sa ság ala pí tó ja és el nö ke.

Winterhofen, Friedrich (1887–1960) A szat má ri Gau Né met–Sváb Nép kö zös -
sé gé nek ve ze tõ je.

Wodianer An dor (1890–1964) Ma gyar dip lo ma ta. Kül ügy mi nisz té ri u mi pá lya -
fu tá sát 1915 áp ri li sá ban kezd te a bré mai fõ kon zu lá tu son. 1924. jún. 1-jé tõl
1927. dec. 31-ig a belg rá di kö vet ség, ez után pe dig 1933. márc. 31-ig a ró mai
kö vet ség elsõ be osz tott tiszt vi se lõ je. 1933. febr. 21-tõl csak nem 14 hó na pig a
Bu e nos Aires-i kö vet ség ve ze tõ je volt. 1935. márc. 30. és 1938. febr. 21. kö -
zött a mad ri di kö vet ség ügy vi võ je. Ez után 1939 má ju sá ig a spa nyol nem ze ti
kor mány (Franco) mel lett akk re di tál ták. 1939. máj. 8-tól 1944. márc. 19-ig a
lissza bo ni kö vet sé get ve zet te. Ma gyar or szág né met meg szál lá sa után le mon -
dott, s csat la ko zott a Kö ve ti Bi zott ság hoz.

Zajanskauskas, Wincent (?–?) Len gyel or szá gi lit ván ki sebb sé gi po li ti kus, kép vi se lõ.
Zaleski, August (1883–1972) Len gyel po li ti kus. 1918-ban lé pett a len gyel kül -

ügy mi nisz té ri um szol gá la tá ba. 1919 és 1926 kö zött Gö rög or szág ban és Olasz -
or szág ban tel je sí tett dip lo má ci ai szol gá la tot. 1926–32-ben kül ügy mi nisz ter.
A Sikorski-féle emig ráns kor mány kül ügy mi nisz te re, de a Szov jet uni ó hoz fû -
zõ dõ kap cso la tok nor ma li zá lá sát cél szó szer zõ dés meg kö té se után til ta ko zá -
sul le mon dott. 1947-tõl gya kor la ti lag ha lá lá ig az emig rá ció ál lam fõ je.

Zamutali, Ge or ge (?–?) Ro má ni ai orosz ki sebb sé gi po li ti kus, kép vi se lõ.
Zech-Burkersroda, Julius Graf von (1885–1946) 1909-ben lé pett a né met kül -

ügy mi nisz té ri um kö te lé ké be. 1925. febr. 24-tõl 1928. ja nu ár kö ze pé ig a II.
osz tály mun ka tár sa, ahol fõ leg DK-Eu ró pá val fog lal ko zott. 1928 év ele jé tõl
1940. jún. 6-ig a hol lan di ai Den Haagban kö vet.
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Zechlin, Walter (1879–1962) Né met dip lo ma ta. 1903-ban lett a né met kül ügy -
mi nisz té ri um mun ka tár sa. 1926. nov. 4-tõl 1932. jún. 2-ig a saj tó osz tály ve ze -
tõ je. 1933. ja nu ár kö ze pé tõl dec. 1-jé ig me xi kói kö vet. 1934. már ci us kö ze pén 
nyug dí jaz ták.

Zizek, Franz (1876–1938) Oszt rák sta tisz ti kus. 1916 után a frank fur ti egye tem
sta tisz ti ka pro fesszo ra. A Statistische Gesellschaft fo lyó ira tá ban meg je lent
sta tisz ti kai és köz gaz da ság ta ni tár gyú cik kei je len tõ sek.

JEGYZETEK

1 Az élet rajz ok össze ál lí tá sá ban a leg kü lön bö zõbb nem ze ti és szak le xi ko nok -
ban, va la mint a szak iro da lom ban el szór tan meg ta lál ha tó ada tok mel lett né hány
mun ka kon cent rált se gít sé get nyúj tott. A ma gyar dip lo má ci ai tes tü let tag ja i ról
lásd Pritz Pál: Ira tok a ma gyar kül ügyi szol gá lat tör té ne té hez 1918–1945.
Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 1994. Füg ge lék. 430–494; A né met kül ügy mi nisz -
té ri um mun ka tár sa i ról lásd Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945.
Ergänzungsband. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1995; A né met ki sebb -
sé gek par la men ti man dá tum hoz ju tott po li ti ku sa i ról lásd Mads Ole Balling: Von
Reval bis Bu ka rest. Band I–II. Dokumentation Verlag, Kopenhagen, 1991; A
cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi po li ti ku sok ról lásd An gyal: Ér dek vé de lem… i.
m. Füg ge lék.
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