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„Modern idők vértelen viadala”
Az érdekérvényesítés lehetőségei a Népszövetség 

központjában

A Nemzetek Szövetsége, azaz a Népszövetség, a háború mint konfliktuskeze-
lési módszer és a titkos diplomácia ellen jött létre. Célja az volt, hogy a ko-
rábbi hálózatokat egy nagy hálózati központba, egy szervezetbe kapcsolja, 

és a köztük húzódó feszültségeket ott oldja fel. Működtetésére egy olyan nemzet-
közi szervezetet kívántak létrehozni, amely nemzetközi hivatalnoki rétegből áll, 
és amely fórumot nyújt az államok közötti vitás kérdések nyílt megtárgyalásának 
és egy igazságos, a nemzeti érdekek felett álló döntéshozatalnak. A szervezet ülé-
seire a tagállamok képviselőket delegáltak, akik maguk is önálló kapcsolathálóval 
rendelkeztek, és gondosan kiépített informátori hálózatot is működtetettek. Ilyen 
módon a delegáltak hálózatok részpontjait is képezték.1 Az alábbiakban ennek mű-
ködését mutatom be, a magyar képviselet tevékenységére koncentrálva. 

A Nemzetek Szövetsége 1919. április 28-án azzal a céllal jött létre, hogy egy min-
den államot egyesítő, a kölcsönös biztonság elvére épülő szervezetként a titkos dip-
lomácia és a szerződések rendszerének helyébe lépjen. Úgy is fogalmazhatnánk: a cél 
az volt, hogy a titkos diplomácia jelentette szövevényes hálózatrendszerek helyébe, 
azok ellensúlyozására és csomópontjaként egy nagy szervezetet, a Népszövetséget 
helyezzék. Woodrow Wilson amerikai elnök úgy vélte: „ez az intézmény gyakorol-
ná az elsődleges és legfontosabb hatalmat: a világ közvéleményének erkölcsi erejét, a nyil-
vánosságét, amely megtisztít, megvilágít és hatékonyan befolyásol […]” 2 Az újdonsült 
nemzetközi szervezet székhelyéül Genfet választották, ami a Közgyűlések mellett 
hamarosan a tárgyalások, magánbeszélgetések és az információszerzés egyik leg-
főbb központja is lett. 

Míg a Népszövetség Közgyűlései szinte valamennyi kérdéshez fórumot kínáltak, 
és az ott folyó vitákat és döntéseket a világsajtó nagy figyelemmel kísérte, addig 
a háttérben a Népszövetség szervei közül kiemelt szerepet kapott az év egészében 
működő Titkárság, amely képes volt a Közgyűlés elé kerülő ügyek elősegítésé-
re vagy megakasztására. A tagállamok ezért törekedtek arra, hogy a Titkárság 

1 A politikusok és diplomaták esetében a hálózatok szerepét a történelemben lásd: Ferguson, 2019.
2 Kissinger, 2008. 43.
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hivatalnokai közé saját nemzetük tagjai is bekerülhessenek, annak személyi össze-
tételében azonban egyértelmű volt az angol–francia és az általuk baráti országok-
nak tekintett nemzetek felülreprezentációja. 

Az így kialakult közegben tehát a személyes kapcsolatháló éppúgy a siker szük-
séges eleme volt, mint a kvalifikáció és rátermettség. A döntéshozatal tekintetében 
szinte valamennyi beszámoló megemlíti a magánbeszélgetések fontosságát, ezért 
a Népszövetség és segédszervezeteinek helyszínei mellett a legfontosabbak között 
tartják számon a szállodákat is. 

A trianoni sokkból éppen csak magához térő Magyarország 1922. szeptember 
18-án nyert felvételt a Népszövetségbe, de már másfél évvel korábban, 1921 feb-
ruárjában létrehozott egy, a Népszövetség mellett működő magyar titkárságot. 
A genfi titkárság feladatai között szerepelt a Népszövetségre és az ahhoz kapcso-
lódó különböző szervezetekre vonatkozó kezdeményezések lebonyolítása, infor-
mációk beszerzése és továbbítása, valamint közvetítés a Népszövetség és a magyar 
kormány, valamint további magyar szervezetek között. 

A Népszövetség közgyűléseire érkező magyar delegáció tagjai – amelynek ve-
zetője Apponyi Albert volt, de gyakran tagja volt Bethlen István miniszterelnök 
és unokatestvére, egyben a magyar külügy egyik irányítója, Khuen-Héderváry 
Sándor is – olyan politikusok, diplomaták és szakemberek voltak, akik nem csupán 
a közgyűléseken tudták képviselni az országot, de a szükséges háttérbeszélgetése-
ket is lefolytathatták. A Népszövetség tehát az általa biztosított számos lehetőség 
mellett sem volt képes a titkos diplomácia megszüntetésére, a korábbi hálózatok 
részben tovább működtek, részben újak kerültek a helyükre. A kulcskérdések 
a megelőző háttértárgyalásokon, valamint fogadásokon és magánbeszélgetéseken 
dőltek el. Tanulmányomban előbb ennek a rendszernek a felállását és kialakult 
működését szeretném bemutatni, majd azt figyelembe véve a magyar érdekérvé-
nyesítés lehetőségeit néhány példán keresztül. 

Egy új rendszer születése

A nemzetközi rendszerről gondolkodók 1648-at, a vesztfáliai béke megkötésének 
dátumát tekintik az új diplomácia és nemzetközi kapcsolatok kezdetének, míg a kö-
vetkező nagy mérföldkövet az 1815-ös bécsi kongresszus jelenti. Ez az időszak ala-
pozta meg a ma is ismert nemzetközi rendszert, amely az első világháborúig tovább 
kristályosodott. Kialakultak azok a külügyminisztériumok, amelyek általában már 
egyaránt magukban foglalták a diplomáciai és a konzuli teendőket is, és külképvi-
seletek hálózatait működtették. Egy olyan rendszer alakult ki, amely aktívan épített 
a személyes kapcsolathálókra, miközben a multilaterális diplomáciai kapcsolatok 
alapjait is lerakta: ha nem is rendszeresen, de a vitás kérdések megtárgyalása egyre 
több esetben a nemzetközi konferenciák kínálta fórumokra tevődött át.3 Eközben 
a sajtó rohamos fejlődésének és erősödésének, valamint az új szellemi-politikai 
irányzatoknak köszönhetően egyre nagyobb hangsúlyt kapott a közvélemény.4

3 siotis, 1983. 21. 
4 Mccarthy, 2011. 16.



„Modern idők vértelen viadala”

17769. (2020)

Kikristályosodott tehát a Concert of Europe, azaz az európai nagyhatalmak kon-
zultációs gyakorlata, valamint megszületett többek között a pacifizmus, az interna-
cionalizmus és a nemzetközi jog elmélete. Létrejöttek az első nemzetek feletti, nem-
zetközi szervezetek is, így 1863-ban a Nemzetközi Vöröskereszt, 1889-ben pedig 
az Interparlamentáris Unió. Az 1910-es évek elejétől kezdve egyre többen vetették 
fel a lefegyverzés és egy békére törekedő szervezet megteremtésének kérdését.5 Az 
első világháború borzalmai világszerte felerősítették ezeket az elképzeléseket, és 
egyre többen támogatták egy nagy nemzetközi szervezet megalapítását, amelynek 
részleteire vonatkozóan azonban legalább annyi elképzelés született, ahányan fog-
lalkoztak a témával.6 A nemzetközi rendszer meghatározó szereplői voltak azok 
a hivatásos diplomaták is, akik munkájuk jellegéből fakadóan olyan információs és 
kapcsolati hálózatokat működtettek, amely képessé tette őket a lehető legtöbb kör 
elérésére. A többi külügyi tisztviselő feladata is felértékelődött, a külügyi sajtóosz-
tályok pedig kiemelt szerepet kaptak.

Ezeknek a folyamatoknak a következményeként, az első világháború végén 
felgyorsuló átalakulásoknak köszönhetően határozták el egy nagy, politikai hata-
lommal bíró nemzetközi szervezetnek a létrejöttét és dolgozták ki annak működé-
sét. 1918-ban a brit és francia kormányok is bizottságokat állítottak fel a tervezett 
szövetség meghatározásával kapcsolatban, azonban a szervezet végül Woodrow 
Wilson 1919. február 14-én bemutatott tervezete alapján jött létre. 

Ezt követően kezdődhetett meg a szövetség részletes kidolgozása, amelyre 
a békekonferencia külön bizottságot hozott létre a győztes államok képviselőiből, 
Wilson elnökletével. A hosszas vitákat követően létrejött szövetség végül sem ön-
álló hadsereggel, sem más, valódi kényszerítő eszközzel nem rendelkezett – ezt 
a szerepet az akkor kialakuló nemzetközi jogtól és a bíróságoktól várták, elsősor-
ban az angolszász7 gondolkodók.8 Ezért a szervezetet már megszületésekor renge-
teg kritika érte: legalább annyian voltak vele szemben szkeptikusak, mint ahányan 
lelkesen hittek benne és a vele megszülető új nemzetközi rendszerben. A szkepti-
kusok közé tartozott a francia miniszterelnök Georges Clemenceau9 és Theodore 
Roosevelt is.10 Utóbbi 1918 decemberében – a wilsoni elképzelésekkel szemben – 
úgy vélte: „Mindannyian komolyan kívánunk egy ilyen Szövetséget, csupán abban sze-
retnénk bizonyosak lenni, hogy ez segíteni fog és nem akadályozza a világbéke és igazság 

5 BecK, 2005.
6 Walters, 1952. 22. 
7 MacMillan, 2001. 124.
8 A híres spanyol filozófus, Ortega úgy gondolta, hogy a nemzetközi jog, amely a pacifisták sze-
rint létezik, valójában még nem alakult ki, ezért „a Népszövetség egy nem létező joghoz felállított, 
óriási törvénykezési apparátus. A jog helyét csalárd módon az örökéletű diplomácia foglalta el, mely jognak 
álcázva magát jelentősen hozzájárult az általános demoralizáláshoz.” Lásd: ortega, 2003. 230–231.
9 Clemenceau ezzel kapcsolatban így fogalmazott: „Jó ötlet a Nemzetek Szövetsége, de nem hiszek 
benne.” Vö. MacMillan, 2001. 124. 
10 A kérdésben igencsak szkeptikus Roosevelt így nyilatkozott: „Támogatom egy ilyen Szövetség 
gondolatát, feltéve, ha nem várunk tőle túl sokat. […] A Nemzetek Szövetségének lehet valami kis haszna, 
de minél fennhéjázóbb és minél többet fontoskodik, annál kevesebbet fog ténylegesen elérni. Amit róla 
beszélnek, sötét humorral emlékeztet a Szent Szövetségre, amely elsődleges céljául az örök béke fenntartását 
tűzte ki egy évszázaddal ezelőtt. A száz évvel ezelőtti mozgalom Wilson elnöke Sándor cár volt.” Kissinger, 
1994. 45. 
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ügyét. […] Mr. Wilson megnyilatkozásainak problémája az, […] hogy azok még mindig tel-
jes mértékben az ékesszólás fázisában vannak, éppúgy, ahogy a 14 pont is.”11 Mindez már 
egy, az amerikai választók szavazataiért folytatott küzdelem részeként hangzott el.

Miközben azonban Wilson és a demokraták aktív, akkor győztesnek tűnő, végül 
azonban elbukó kampányhadjáratot vezetettek annak érdekében, hogy az USA vá-
lasztóit is meggyőzzék politikájuk igazáról,12 addig az Atlanti-óceán innenső olda-
lán működésbe lépett az új szervezet, a Népszövetség.

A Népszövetség működése dióhéjban

A fentiekből is jól látszik, hogy a Népszövetség az első világháború győzteseinek 
szervezete volt, amelynek felépítésébe sem a vesztes államok, sem a kisebb győztes 
államok nem szólhattak bele érdemben. A szervezettel kapcsolatban azonban még 
létrehozói között sem volt teljes az egyetértés. A szövetség nagy pártfogójának, 
Wilsonnak a halála és az USA távolmaradása a Népszövetségtől egyértelmű brit és 
francia fölényt eredményezett a szervezeten belül; a két birodalom közül pedig lé-
péselőnybe kerültek a britek, akik a Nemzetek Szövetségének első titkárát is adták. 

Habár Robert Cecil eredeti tervei szerint a Népszövetség élén egy politikailag 
is nagyhatalmú kancellár állt volna, aki természetesen a brit külpolitikai célok-
nak megfelelően vezeti az intézményt, ez az akarat nem találkozott sem Lloyd 
George nézeteivel, sem a francia vagy az olasz elképzelésekkel, amelyek semmi-
képp sem szerettek volna politikai hatalmat adni a Népszövetség vezetőjének.13 
Így a Népszövetség első embere a Titkárságot vezető, elsősorban adminisztratív és 
képviseleti feladatokat ellátó főtitkár lett.

Felépítését tekintve a szervezet az egész évben működő Titkárságból, illetve 
az időszakosan ülésező Közgyűlésből és Tanácsból állt, több segédszervezettel 
együtt. A 3–4 hétig ülésező Közgyűlés minden év szeptemberének első hétfőjén ült 
össze Genfben, valamennyi tagállam részvételével. A Közgyűlést a Tanács elnöke 
hívta össze a Főtitkár közvetítésével; ülésein minden tagállam legfeljebb három de-
legátussal, ezen felül pedig tetszés szerinti póttaggal vehetett részt. A delegátusok 
és a helyettes delegátusok is részt vehettek és fel is szólalhattak a Közgyűlés teljes 
ülésein és a bizottsági üléseken egyaránt, ám a delegátusok számától függetlenül 
minden tagállamnak csupán egy szavazati joga volt.14

A Tanács tagjai eredetileg nyolcan voltak, négy állandó és négy nem állandó tag-
gal, ez a szám azonban az évek során változott. A nem állandó tagokat a közgyűlés 
választotta meg egyszerű többséggel.15 A Tanács, amelyben a tagállamokat nagy-
részt a külügyminiszterek képviselték, 1920-ban még minden hónapban ülésezett, 
1921-től kezdve azonban már csak negyedévente. Ezeken kívül négy rendkívüli 
ülése volt: 1921. augusztus 29. és október 12. között Felső-Szilézia, 1924. október 
27–31. között Irak (Moszul), 1925. október 26–30. között a görög–bolgár határ, 1926. 
11 roosevelt, 1918.
12 Tevékenységükről lásd: srodes, 2012.
13 Barros, 1983. 32.
14 vladár,1930. 42. 
15 vladár,1930. 34–35.
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február 12-én pedig a német felvételi kérelem miatt.16 A Tanács és a Közgyűlés ha-
tásköre sok szempontból egybeesett, mivel az alapokmány mindkettőről azt írja, 
hogy „a maga ülésein minden üggyel foglalkozhatik, mely a Szövetség működésének körébe 
esik, vagy a világbékét érinti.”17

A Közgyűlés üléseit a sajtó és a közvélemény óriási érdeklődése kísérte, az ott 
történtekről folyamatosan tudósítottak a lapok, így az Magyar Távirati Iroda (MTI) 
is. Ezeken az üléseken nemegyszer parázs vita folyt egy-egy kérdés kapcsáns, ám 
a vita eldöntése valójában nem a Közgyűlésen, hanem az azt megelőző háttértár-
gyalásokon és az ott megkötött háttéralkuk során dőlt el. Erre nézve árulkodó az 
a félmondat, amit Vladár Ervin, a Népszövetséget ismertető magyar jogász fogal-
mazott meg az 1920-as évek végén: „az ülések közötti időben folytatott eszmecseréken 
sokszor nagyjelentőségű politikai megállapodások jönnek létre”.18 Mivel a tanácstagok 
sok esetben külügyminiszterek, de minimum elfoglalt diplomaták voltak, ezért 
nem tudták az eléjük kerülő ügyeket részletesen áttanulmányozni, így Vladár sze-
rint is természetes volt, hogy a saját szakértőik és tanácsosaik, illetve a Titkárság 
véleménye alapján hozták meg a döntéseiket. 

„Még inkább áll ez az elnökre vonatkozóan, s ezt a helyzetet külsőleg is jelzi az a körül-
mény, hogy a főtitkár a Tanács ülése alatt – mondhatnók sugóként – mindenkor a Tanács 
elnöke mellett foglal helyet. […] Bonyolultabb ügyekben ily körülmények között nem 
várható, hogy a Tanács váratlanul, meglepetésszerűen megváltoztassa az előre kiformált 
álláspontját. A különböző álláspontokat leginkább a kulisszák mögött folytatott tárgya-
lások során szokták összeegyeztetni és az ilyen előzetes eszmecseréket mindaddig folytat-
ják, amíg sikerül megfelelő közös platformot találni. Hogy tehát magán a tanácsülésen 
valamilyen kérdés, bárminő hatásos felszólalással is, a nagyhatalmak képviselőiben előze-
tesen kialakult felfogással ellentétben döntessék el, szinte kizártnak tekinthető.”19

Hogy egy-egy ülésen mely delegáció hogyan szavazott, azt tehát hosszas tervezés 
és alkudozás előzte meg, a szavazást pedig kíméletlen kiértékelés és szükség ese-
tén a követett taktika felülvizsgálata követte.20 Ahogy láthattuk, a nyílt küzdelem 
és az üléseken való felszólalások nem tudták már befolyásolni a szavazásokat, ám 
mivel a sajtó mindent követett és részletesen leközölt, így ezeknek a beszédek-
nek és vitáknak a közvélemény formálásában nagy szerepük volt. Mindez nagy 
szakértelmet, jó kommunikációs képességet és kitűnő nyelvismeretet21 kívánt meg 
a résztvevőktől. 

A Népszövetség harmadik, egyetlen folyamatosan működő szerve a fent em-
lített Titkárság volt, amelynek feladata volt, hogy előkészítse a Tanács és a Köz-
gyűlés összejöveteleit, megszerkessze a Népszövetség kiadványait, illetve, hogy 

16 vladár,1930. 33.
17 irK, 1926. 49. 
18 vladár, 1930. 33. 
19 vladár, 1930. 37. 
20 Lásd például: Kánya Kálmánnak írott levél. Írója nem ismert. Budapest, 1928. június 21. MNL 
OL K 64 31. cs. 41. t. 394 res. 4–6.
21 Az angol és a francia is a Népszövetség hivatalos nyelve volt, így a felszólalásokat mindkét 
nyelven meg lehetett tenni. 
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beszámolókat és statisztikai adatokat gyűjtsön, tartson nyilván és adjon ki a Nép-
szövetség működésével kapcsolatban.22 Emellett a Titkárság tartotta a kapcsolatot 
a különböző államok szakértőivel és kiküldötteivel, a sajtóval és a nemzetközi jel-
legű egyesületek képviselőivel. Kiadta a Népszövetség hivatalos lapját, a nemzet-
közi szerződések szövegét tartalmazó Recueildes Traités-t, a havi összefoglaló tá-
jékoztatót, a Népszövetség működésére vonatkozó ismertetéseket stb. Érintkezett 
a tag- és nem tagállamok kormányaival, körleveleket, kérdőíveket küldött szét és 
feldolgozta a kormányoktól beérkezett válaszokat, észrevételeket.23

A Titkárság mellett kisegítő szervek is működtek; ezek voltak az önálló dön-
tési szereppel nem rendelkező, mégis kulcsfontosságú, technikai jellegű (pénz-
ügyi és közgazdasági; közlekedésügyi; egészségügyi), vagy tanácsadó bizottsá-
gok. A nemzetközi tekintéllyel bíró szakemberekből álló technikai bizottságok az 
adott témakörbe tartozó olyan problémákkal foglalkoztak, amelyek akár politikai 
problémákat is okozhattak. Ezek a szervek nem politikai alapokon működtek, így 
tagjaikat sem államok delegálták, hanem meghívott szakértőkből (magas rangú 
tisztviselők, bankigazgatók, statisztikusok stb.) álltak, és további szakbizottsá-
gokra oszlottak, amelyek évente többször üléseztek, általában Genfben és nyil-
vánosan. Ezekben a többek között nemzetközi egyezmények előkészítésén dolgo-
zó technikai bizottságokban Magyarország is aktívan részt vett. Az ilyen típusú 
bizottságok száma és összetétele szükség szerint változott: az állandó (katonai 
kérdések; nemzetközi szellemi együttműködés; gyermekvédelem; ópium; man-
dátumok; Népszövetség pénzügyeit ellenőrző; tagállamok pénzbeli hozzájárulá-
sát ellenőrző) bizottságok mellett sok ideiglenes bizottság (például leszerelési) is 
működött.24

A Titkárságnak megfelelő hozzáértéssel, szaktudással és a népszövetségi esz-
me iránt elkötelezett apparátussal kellett rendelkeznie, ezért vele együtt elmé-
letben megszületett a nemzetközi tisztviselői réteg is. Tagjainak – nemzetiségi 
hovatartozásuktól függetlenül – kozmopolita szellemben és nagy profizmussal 
kellett végezniük a munkájukat. A Titkárság teljes személyzetét a főtitkár nevezte 
ki a Tanács jóváhagyásával. Megszervezésében a főtitkárt egy helyettes főtitkár 
(Secrétaire Général adjoint), három főtitkár-helyettes (Sous Secrétaire Général), hét 
osztályvezető-igazgató (köztük a jogtanácsos), a kincstárnok, négy osztályfőnök 
és a segédhivatalok főnöke segítette. Rajtuk kívül 153 fogalmazási tisztviselő és 43 
egyéb szakhivatalnok (például fordítók) alkotta a tisztviselői kart. Emellett további 
168 irodista (gépírók, másolók stb.) dolgozott még a Titkárságon – ezt a létszámot 
azonban a közgyűlések idején rendszerint felduzzasztották.25

22 A Titkárságon belül olyan szakosztályok jöttek létre, mint a politikai osztály; a nemzetközi jog 
és az egységokmány kapcsán felmerülő kérdések vizsgálatát végző jogi osztály; a gazdasági és 
pénzügyi osztály, a Danzig és a Saar-vidék közigazgatása és a kisebbségi kérdések, forgalom és 
tengerészet kérdéseivel foglalkozó közigazgatási és kisebbségi osztály; az információs osztály; 
a gyarmati mandátumok osztálya; a szellemi együttműködés és nemzetközi hivatalok osztálya; 
a szociális kérdések osztálya; a higiéniai osztály; a lefegyverzési osztály és a Népszövetség pénz-
ügyi igazgatásának osztálya. Lásd: irK, 1926. 56–57.
23 vladár, 1930. 23. 
24 vladár, 1930. 30–32. 
25 vladár, 1930. 22–24.
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Ez volt tehát az a nemzetközi hivatalnoki réteg, amely a Titkárságot alkotta, 
és amelynek tagjai nem mint egyes országok képviselői voltak jelen, hanem mint 
a szervezet nemzetek feletti, általános értékeket képviselő alkalmazottai. Mellettük 
működött az a hagyományosan, az államok szerint felálló diplomataréteg, amely 
a Népszövetség mellé települt képviseleteket működtette, valamint a gyűlésekre 
érkező küldöttségeket tette ki. Csakhogy mindez a gyakorlatban nem egészen így 
alakult.

Az 1920-as évek meghatározó népszövetségi hivatalnokai, így Jean Monnet, 
Raymond Foshdick, Dioniso Anzilotti, Arthur Salter, Paul Mantoux, Thanassis 
Aghnides, Salvador de Madariaga, Pablo de Azcarte és Frank Walters26 ugyanis 
nemcsak a szükséges rendkívül magas szintű kompetenciáknak voltak a birtoká-
ban, de egyben a főtitkár személyes bizalmát is élvezték. 

A főtitkári pozíciót először a brit Sir Maurice Hankey-nek ajánlották fel, ő azon-
ban elutasította ezt a felkérést,27 így került a főtitkári posztra helyette a szintén brit 
érdekeket képviselő, akkor mindössze 44 éves Sir Eric Drummond, aki 13 éven ke-
resztül töltötte be a Népszövetség főtitkári posztját. Az 1876. augusztus 17-én szü-
letett skót Drummond az Eton College-ban tanult, ahol a francia nyelvet is kiválóan 
elsajátította. Karrierje elején különböző brit politikusok és diplomaták magántitká-
ra volt. 1900-ben lépett be a Foreign Office-ba. 1912 és 1918 között H. H. Asquith 
miniszterelnök, Sir Edward Gray és Thomas McKinnon Wood külügyminiszterek 
magántitkára volt; tagja volt a Balfour-missziónak, majd az első világháborút kö-
vetően a brit békedelegációnak is. Magyar kortársai úgy tartották, hogy „ereiben 
skót királyok vére folyik és ősei között állítólag egy árpádkori magyar hercegnőre is visszate-
kinthet”.28 Ezt a vélekedést a genfi magyar konzulátust 1925-től vezető Hevesy Pál 
is megerősítette 1939-ben, az akkor már Lord Perth néven ismert Drummondról.29

A politikai szereppel hivatalosan nem rendelkező Drummond titokban mégis 
nagy befolyásra tett szert, mivel a Tanács és a Közgyűlés csak időszakonként ülé-
sezett, szemben az év egészében működő Titkársággal, amely az év nagy részében 
lehetővé tette számára a diplomáciai manőverezést. Lemondása után néhány év-
vel Drummond maga is elismerte a Titkárság erős politikai szerepét.30 Főtitkárként 
egyaránt felelős volt a Tanácsnak és a Közgyűlésnek is – ha el akarták volna moz-
dítani, akkor ahhoz a Tanács egyhangú, majd a Közgyűlés szimpla határozata 
kellett volna.31 A régi diplomáciai iskola híveként Drummond úgy látta, hogy az 
USA nélküli Népszövetség nagy mértékben ki van szolgáltatva a franciák, a japá-
nok, és mindenekelőtt a britek jóindulatának, ezért végig igyekezett a brit és francia 
érdekek között lavírozni, és a lehető legjobb és legközelebbi viszonyt fenntartani 
a brit külüggyel. Olyannyira tette ezt, hogy a Foreign Office még hozzáférést is biz-
tosított számára a titkos brit külügyi jelentésekhez, különösen azokhoz, amelyek 
valamilyen módon kapcsolódtak a Népszövetség tevékenységéhez vagy az elé 

26 siotis, 1983. 26. 
27 henig, 2010. 22. 
28 vladár, 1930. 25. 
29 Hevesy Pál levele Balogh Józsefnek. London, 1939. augusztus 1. OSZK Kézirattár. Fond 1/1428. 
13360.
30 Barros, 1983. 37–38.
31 irK, 1926. 56. 
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kerülő ügyekhez.32 Emellett a titkárság fejeként belelátott minden, a Népszövetség 
elé kerülő ügybe, és az előkészítések során nagy mértékben tudta befolyásolni az 
eseményeket. Mindezekhez kulcsfontosságú volt az is, hogy a népszövetségi tagál-
lamok, így a magyarok is valóban megbíztak benne.

A Népszövetség felállásakor Drummond olyan hivatalnokokat nevezett ki, 
akiket korábbról ismert (ilyen volt Colban, Mantoux, Salter), később pedig egy új 
hivatalnok kiválasztásakor először a jelentkező nemzetiségét vizsgálta, majd a rá-
termettségét, végül pedig – szükség esetén – az adott államtól tájékozódott, hogy 
kívánatos-e a kiválasztott személy alkalmazása. A személyi ügyeket felügyelő 
Kinevezési Bizottság munkáját ezzel felülírta a politikai akarat, és a megbízható, 
kulcsemberek általi ajánlás.33 Mindez a kortársak számára is egyértelmű volt: „ma 
valamennyi vezetőállásban – mint azt a N. SZ. [Nemzetek Szövetsége] legutolsó közgyű-
lése alkalmával Dalton angol külügyi államtitkár is elismerte – a nagyhatalmak képviselői 
ülnek, ami nem felel meg a tagállamok jogegyenlősége elvének”.34

A főtitkár mellett tehát olyan, szintén fontos beosztásban tevékenykedő titkár-
sági hivatalnokok álltak, akik nemcsak a bizalmát bírták, de jó kapcsolatokkal is 
rendelkeztek a különböző, kulcsfontosságúnak tartott államokkal: így a francia, 
a német, a japán és az olasz külüggyel. Közülük a legfontosabb, Drummondhoz 
legközelebb álló tisztviselő a francia Jean Monnet volt, akit a fontossági sorban 
a kiváló amerikai kapcsolatokkal rendelkező Arthur Sweetser35 követett. Ezzel las-
san az USA is kezdett bevonódni a Népszövetség nem politikai munkájába, mi-
közben Drummond a japán hivatalnokokon keresztül a távol-keleti kérdésekben is 
gyorsan tudott tájékozódni. Fontos szerepe volt az olasz és német tisztviselőknek 
is, bár ők más megítélés alá estek, mint az előző három állam tagjai.36 A lapokat jól 
keverő és a rendszert átgondoltan építő Drummond informátorokként is tekintett 
tehát munkatársaira, akik segítették a szövetség nagyhatalmak közötti lavírozását. 
Ez az információáramlás azonban visszafelé is működött:

„A főtitkárság tisztviselői talán nem fogadnak el útbaigazításokat kormányaiktól, de ter-
mészetesen minden bizalmas értesítést megadnak számukra. Ez már magában arra vezet, 
hogy egyenlőtlen helyzet alakul ki azok között az államok között, akik a főtitkárságban 
helyet foglalnak és azok között, akik nincsenek képviselve. Azok az államok, amelyeknek 
polgárai közül a főtitkárt és a főtitkári helyetteseket kinevezték, nem is tartanak képvise-
letet a népszövetség mellett, mert erre nincsenek rászorulva. […] A főtitkár és a főtitkár-
helyettesek kivétel nélkül nagy hatalmakat képviselnek.”37 

32 Barros, 1983. 35–36.
33 dyKMann, 2015. 
34 vladár, 1930. 24–25.
35 Arthur Sweetser riporter. Az első világháború alatt az amerikai külügyhöz került, ahol olyan 
meghatározó politikusok köreiben forgott, mint Theodore Roosevelt, Henry Cabot Lodge, 
vagy Howard Taft. Jelen volt a Népszövetség létrejöttekor és a Főtitkárság átmeneti, londoni 
időszakában is részt vett, majd a szervezetben a sajtó és információs osztály munkatársa lett.
36 Barros, 1983. 36–37.
37 Az MTI jelentése. Genf, 1929. szeptember 19. (http://archiv1920-1944.mti.hu/Pages/
PDFSearch.aspx?Pmd=1 –Utolsó letöltés: 2020. május 03.)
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Vagy más megfogalmazásban: 

„a nagyhatalmak nem tartanak Genfben állandó képviseletet, ami egy névjegyzék közzé-
tétele esetén mindenkinek szemébe szöknék és nyilvánvalóvá válnék, hogy a főtitkár és 
helyettesei nemcsak nemzetközi tisztviselők, hanem egyszersmind állandó delegátusok, 
vagyis nemzetközileg fizetett nemzeti tisztviselők is. Ezt az állapotot pedig, hogy az u. n. 
’nemzetközi tisztviselők’ tulajdonképpen kormányexponensek, leplezni kívánják. A va-
lóság azonban a laikus előtt is nyilvánvalóvá válnék, ha a tényleges helyzetet mintegy 
a hivatalos listából is megállapíthatná, hogy t. i. a ’bentfentes államok’ nem tartják szük-
ségesnek a Nemzetek Szövetsége mellett állandó képviseletet fenntartani.”38

Mindez arra ösztönözte a tagállamokat, így a magyarokat is, hogy megpróbálják 
saját embereiket is elhelyezni a Titkárság tisztviselői között. Ennek szellemében 
a Népszövetség mellett működő genfi magyar titkárság vezetője, Hevesy Pál 1928 
tavaszán Ottlik Györgynek szeretett volna a Főtitkárság politikai osztályán pozí-
ciót szerezni. Hevesy gondolkodásmódját és a szervezet működését is jól mutatja 
az a néhány sor, amit a kérdéssel kapcsolatban Walko Lajos külügyminiszternek 
írt: Ottlik „olyannyira nem szereti Genfet, hogy nekem kijelentette volt, hogy ide semmi 
körülmények között sem hajlandó eljönni. […] Ottliknak se kellene különben örökre itt ma-
radnia, viszont az ő segítségével megszerzett magyar állásba később mást lehetne behozni 
[…].”39 Hevesy törekvése sikertelennek bizonyult, ám hogy mennyire igaza volt, 
az jól látszik, ha összehasonlítjuk például azzal az egy évvel korábbi esettel, ami-
kor 1927-ben a csehszlovák Eduard Beneš lecseréltette Slavikot, a politikai osztály 
egyik emberét, ám sikeresen el tudta érni Drummondnál, hogy Slavik helyére egy 
másik csehszlovák diplomata kerülhessen,40 holott, ahogy láthattuk, a Titkárság 
munkatársait nem az államok delegálták. Hevesy nem adta fel, és 2 évvel később, 
1930-ban helyettesét, a Népszövetség mellett működő genfi képviseleten annak 
megalapítása óta dolgozó Baranyai Zoltánt próbálta meg a politikai osztályon el-
helyezni,41 ám ez a próbálkozása sem járt sikerrel.42

A Titkárság első éveire Arthur Salter, a gazdasági és pénzügyi osztály vezetője 
később úgy emlékezett vissza, mint egy vidám csapatra, amelynek tagjait egya-
ránt lelkesítette a nagy eszme. Drummond véleménye azonban árnyalja a képet, 
mivel szerinte a tisztviselők nem tudták félretenni identitásukat, és így a liberális 
internacionalizmus épp úgy hatással volt rájuk, mint a kolonializmus és a nacio-
nalizmus.43 A Titkárság állománya tehát ideológiailag nem volt egységes, össze-
tételében pedig egyértelmű volt az angol–francia és az általuk baráti országoknak 
tekintett nemzetek felülreprezentációja a többi nemzettel szemben.44

38 Baranyai Zoltán jelentése a Külügyminisztériumnak. Genf, 1930. február 28. MNL OL K 107 64. 
cs. 62. t. 190.
39 Hevesy Pál levele Walko Lajosnak. Genf, 1928. május 14. MNL OL K 107 64. cs. 59. t. 247.
40 dyKMann, 2015.
41 Hevesy Pál levele. Genf, 1930. június 16. MNL OL K 107 64. cs. 59. t. 113. 
42 Eric Drummond levele Hevesy Pálnak. Genf, 1930. június 23. MNL OL K 107 64. cs. 59. t. 148.
43 dyKMann, 2015. 
44 siotis, 1983. 26.
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1920-ban egészen pontosan 61 nyugat-európai, 3 ausztrál vagy kanadai, 2 ke-
let-európai és 2 ázsiai tisztviselő dolgozott a Titkárságban (Afrikából és Latin-
Amerikából egyetlen tisztviselő sem származott). 1930-ban ugyanez az arány 
maradt meg, habár a létszám felduzzadt: 131 nyugat-európai, 10 ázsiai, 13 kelet-eu-
rópai, 5 ausztrál vagy kanadai, 4 latin-amerikai és 1 afrikai.45

Ezt szem előtt tartva nem meglepő, hogy azok a magyar próbálkozások, ame-
lyek egy-egy alkalmas magyar személy népszövetségi tisztviselővé kinevezését 
célozták, rendre kudarcot vallottak. Ez néhány év után a vesztes, vagy nem favo-
rizált államokat reformgondolatok megfogalmazására sarkallta, majd végül biza-
lomvesztésüket eredményezte. 

Ennél jóval eredményesebb volt, és szintén említést érdemel a Népszövetség 
azon törekvése, hogy nők és férfiak is bekerülhessenek a meghirdetett pozíciókba. 
Ezeknek betöltése egyébként, ahogy azt Hevesy Pálnak, a Népszövetség mellett 
működő genfi titkárság vezetőjének alábbi levele is mutatja, ugyanolyan metodika 
szerint történt, mint a férfiak esetében.

„[…] A női munkaerőket, amint tudod, az egész világon igazságtalanul alacsonyan 
honorálják […]. A női tisztviselők azonban sehol sincsenek jobban díjazva, mint 
a Nemzetek Szövetségénél, de ennek következtében, ha ott üresedés áll be, a versen-
gés oly nagy, hogy minden egyes állásra több száz pályázó jelentkezik. Ezen pályázók 
majdnem mindegyike nemcsak hatalmas protectorral rendelkezik, de gyakran olyan 
qua litásokkal is, hogy az illető például rendes egyetemi tanár, 10 nyelvet bír szóban és 
írásban, több doktorátussal rendelkezik stb. stb. Mindezek dacára abszolute nem tartom 
reménytelennek, hogy Zeyk báróné számára itt állást ne lehetne biztosítani, részben 
azért, mivel ő maga igen magas qualitásokkal rendelkezik, részben pedig azért, mivel 
egy ilyen úri dámát a Főtitkárság vezető hölgyei bizonyára szívesen protegálnának. 
Sir Eric Drummond személyes titkárnője, a Főtitkárság első hölgye az idősebb Miss 
Howard, aki a Norfolki herceg leánya és Lady Drummondnak is rokona. […]. Addig is 
figyelmébe ajánlom a bárónénak – akinek tiszteletteljes kézcsókomat átadni kegyeskedjél 
– hogy igyekezzék kapcsolatot találni valamilyen angol oldalról is Miss Howard vagy 
Lady Drummondhoz, vagy bármely oldalról Radziwill Gabriella hercegnőhöz, vagy 
Dame Rachel Crowdyhoz, aki itt szintén befolyásos személyiség és a Főtitkárság szoci-
ális kérdésekkel foglalkozó osztályának vezetője.”46

Mindez azonban az 1920-as évek alatt folyamatosan kristályosodott ki a résztve-
vők előtt. A genfi hivatalnok és diplomaták – ahogy Salter is írta – valóban hit-
tek a Népszövetség által megtestesített új diplomáciában és annak sikerességében. 
A város pedig, amely otthont adott mindennek, igazi tárgyalási csomópont lett, 
az információszerzés egy kiemelt helyszíne, ahol az odaérkező politikusok és dip-
lomaták sokkal könnyebben tudtak találkozókat kérni és tárgyalásokat kezdemé-
nyezni egymással, mint bárhol máshol. 

45 dyKMann, 2015.
46 Hevesy Pál levele Kozma Miklósnak. Genf, 1927. július 25. MNL OL K 107 64. cs. 59. t. 268.
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Magyar érdekérvényesítési útvonalak

A fent ábrázolt rendszerhez mérten a magyar külügy – csakúgy, mint a többi állam 
külügyi apparátusa – igyekezett minél hatékonyabb érdekérvényesítési lehetősé-
geket keresni és azokat a lehető legjobban kihasználni. Mindez nem volt egyszerű 
feladat: elsősorban az információszerzés és -átadás, és így a szövevényes érdekek 
és kapcsolathálók köré épült fel az a rendszer, amely a népszövetségi ülések kö-
zött és alatt is működött. Ennek éppúgy része volt az ülésekre való felkészülés, 
a tényekkel és érvelésekkel alátámasztott beadványok elkészítése és a szünetek 
közti háttértárgyalások, mint a sajtómunka, vagy a személyes kapcsolatháló fo-
lyamatos bővítése. Ezeknek megfelelően a helyszínek is éppoly színesek lehettek, 
mint maguk a feladatok, beszéljünk akár az üléstermekről, a Népszövetség szék-
házának egyik folyosójáról, egy hivatalos fogadásról, vagy egy szállodai szobá-
ban lefolytatott titkos eszmecseréről. Azt láthattuk, hogy a Titkárság hivatalnokai 
közé az 1920-as években a magyar külügynek nem sikerült senkit elhelyeznie – ez 
a Népszövetség mellett működő titkárság és a Közgyűlés üléseire kiutazó delegá-
ciók szerepét még meghatározóbbá tette. 

Magyarország, amely 1922-ben nyert felvételt a Népszövetségbe, a többi ál-
lamhoz hasonlóan maga is megosztott volt annak megítélését illetően. A magyar 
külügynek még a szervezetet támogató része is úgy gondolt rá már a csatlakozás-
kor, mint olyasmire, ami „végelemzésben a győzők szövetsége, amelyben Magyarország 
sohasem találhatja meg a maga igazát.”47 Abban reménykedtek azonban, hogy 
„Magyarország céltudatos, kitartó munkával hozzájárulhat a Népszövetség szellemének 
fokozatos átformálásához s a Népszövetséget idővel céljai elérésére is felhasználhatja”.48 
A csatlakozás után úgy látták: 

„Most mint népszövetségi tagok bekapcsolódhatunk abba a nagy alakulatba és abba 
a nagy folyamatba, mely Európa kulturális és szellemi életének érdekében megindult. 
A cooperation du travail intellectuel főiskolai sektiójának közgyűlése december 17-én lesz. 
Magyarország e gyűlésen ismertetni fogja kívánságait és az előjelekből ítélve meghallga-
tásra fog találni. Az egyetemi és iskolai könyvtárak felsegélyezésére a Népszövetség köz-
gyűlése jövő évi költségvetésébe 50 000 frank hitelt vett fel, országunk ebben is részesülni 
fog. Nem állíthatom ugyan tényként, de a lehetőség mindenesetre megvan arra, hogy 
a számunkra életkérdést jelentő reparációs problémát is a népszövetség elé vigyük.”49 

Nagy reményekkel és lendülettel vetették tehát bele magukat a munkába.
Még 1921 februárjában létesítettek egy, a Népszövetség mellett működő genfi 

magyar titkárságot, amelynek feladatai között szerepelt a Népszövetségre és az ah-
hoz kapcsolódó különböző szervezetekre vonatkozó kezdeményezések lebonyolí-
tása, információk beszerzése és továbbítása, közvetítés a Népszövetség és a magyar 

47 Bánffy Miklós jelentése Horthy Miklósnak. Budapest, 1922. december 19. 2. o. MNL OL K 64 7. 
cs. 41. t. 227 res.
48 Bánffy Miklós jelentése Horthy Miklósnak. Budapest, 1922. december 19. 2. o. MNL OL K 64 7. 
cs. 41. t. 227 res.
49 Bánffy Miklós jelentése Horthy Miklósnak. Budapest, 1922. december 19. 12. o. MNL OL K 64 
7. cs. 41. t. 227 res.
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kormány és további magyar szervezetek között, illetve természetesen sajtótevé-
kenység. Az újdonsült genfi képviselet a berni magyar követség szárnyai alatt jött 
létre. Vezetésével Réz Mihályt50 bízták meg,51 akinek helyettese a berni követség 
sajtóelőadója, Baranyai Zoltán lett. A titkárság működési szabályzatát a képvise-
let vezetője, Réz Mihály írta meg, majd Baranyai Zoltán, valamint a berni magyar 
ügyvivő, Terjékfalvai Parcher Félix és Bánffy Miklós külügyminiszter véglegesítet-
te.52 1925-ben a magyar külügy meg kívánta emelni a genfi titkárság rangját, ezért 
a Réz Mihály halála óta a titkárságot egyedül, a berni követ segítségével irányító 
Baranyai Zoltán mellé egy magasabb rangú diplomatát helyeztek állandó jelleggel 
Genfbe. Ez a diplomata a miniszter rezidensi pozíciót kapott Verseghy Nagy Elek 
lett,53 akinek érkezésével párhuzamosan a képviselet egy reprezentatívabb helyre 
is költözött.54 Egy évvel később Verseghy Nagy helyére a párizsi magyar követség 
diplomatája, a kiváló francia kapcsolatokkal rendelkező Hevesy Pál került, szintén 
miniszterrezidensi címmel.55

Ez és az ehhez hasonló, a többi állam is által is sok esetben létrehozott titkárság 
vagy konzulátus adott tehát helyet a Népszövetségen kívüli hivatásos diplomaták-
nak, akik hagyományosan általában az arisztokrácia, vagy a gazdag nagypolgárság 
soraiból kerültek ki. Ők voltak ugyanis azok, akik elég tehetősek voltak az azzal 
járó reprezentáció biztosításához, és akik családjaik, iskoláztatásuk és érdekeltsé-
geik révén megfelelő nemzetközi kapcsolathálóval rendelkeztek ahhoz, hogy kor-
mányuk akaratáról meg tudják győzni a megfelelő személyeket. A Népszövetség 
mellett azonban „nemcsak hivatalos személyek vannak akkreditálva, hanem egyes félhi-
vatalos személyek is, u. n. ’observateur’-ök, akiket nehéz volna a diplomaták közé sorolni, 
kihagyásuk pedig személyes érzésükben érintené őket”.56

Ezek a titkárságok igyekeztek év közben a lehető legtöbb információt beszerezni 
a Népszövetség munkájával kapcsolatban, ők fogadták és segítették a Közgyűlések 
üléseire érkező állami delegációkat, – amelyeknek gyakran maguk is tagjai voltak – 
úgy a tájékozódásban, mint a szükséges látogatások és megbeszélések megszerve-
zésében. Bánffy Miklós külügyminiszter 1922-ben így írt egyik genfi útjáról:

„Megérkezésem után azonnal érintkezést kerestem az egyes hatalmak képviselőivel és 
a Népszövetség főtitkárságának vezető állásban levő hivatalnokaival. […] Tőlük […] ér-
tékes utasításokat és tanácsokat kaptam. Politikai barátaim […] egybehangzó tanácsa 

50 Réz Mihály jogász professzor, 1920–1921 között a Népszövetség mellett működő magyar képvi-
selet vezetője volt. Bővebben lásd: varannai, 2000. 
51 Gratz Gusztáv, magyar külügyminiszter levele Eric Drummondhoz. 1921. február 11. LNA R 
574, 11/8609x/5742.
52 Baranyai Zoltán levele Parcher Félixhez. Genf, 1921. május 21. MNL OL K 107 1. s. 2. t. 45. 
53 Walko magyar külügyminiszter levele Eric Drummondnak. Budapest, 1925. május 27. LNA R 
574, 11/8609x/5742.
54 Baranyai Zoltán levele Walko Lajosnak. Genf, 1925. május 30. MNL OL K 107 1. cs. 2. t. 4.
55 Walko magyar külügyminiszter levele Eric Drummondnak. Budapest, 1926. július 24. LNA R 
574, 11/8609x/5742 Vö. Az MTI jelentése. 1926. július 27.
56 Baranyai Zoltán jelentése a Külügyminisztériumnak. Genf, 1930. február 28. MNL OL K 107 64. 
cs. 62. t. 190.
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és saját véleményem szerint is a legfontosabb volt a Kis-Entente várható támadásainak 
valami módon elébe vágni, s azok alapját eleve megingatni.”57

Az ilyen típusú kapcsolatfelvétel tudatos és központilag is támogatott mivoltát 
mutatja a berni követ, Parcher Félix néhány sora:

„Nagyméltóságod velem közölni méltóztatott, hogy […] feltétlenül kívánatos, hogy 
a magyar követségek a működésük körébe tartozó azon egyénekkel, akik a Nemzetek 
Szövetsége Tanácsának ülésein részt szoktak venni, valamint mindazokkal is, akik 
a Nemzetek Szövetségének közgyűlésein fontosabb szerepet játszanak, minél bizalma-
sabb viszonyt tartsanak fenn. Nagyméltóságod egyben utasítani is méltóztatott, hogy 
az említett kategóriákba sorolható egyénekkel társadalmi érintkezést felvegyem és […] 
jelentsem, hogy […] az illetőkkel magyar vonatkozású ügyek tekintetében mennyiben 
találhatunk megértésre.”58

A Népszövetségen kívüli érintkezés kulcsfontosságú volt tehát, amit a tanulmány 
elején bemutatottak is indokoltak. Emellett természetesen a közgyűlések, tanácsi és 
bizottsági ülések menetéről és az azok között lefolyt megbeszélésekről is igyekez-
tek minél megbízhatóbb információkhoz jutni, ahogy azt is folyamatosan térképez-
ték fel, hogy ki milyen kapcsolathálóval rendelkezik, és így milyen nem hivatalos 
befolyással rendelkezik. Hevesy erről egy Walko Lajos külügyminiszternek kül-
dött bizalmas jelentésében például ezt írta:

„A tanácsülés egész folyamán itt tartózkodott ezenkívül Dufour-Féronce59 úr is, 
a Főtitkárság újonnan kinevezett másod-főtitkára [...] Dufour ugyan látszólag nem fon-
tos hatáskört vesz át (Cooperation Intellectuelle, Bureaux Internationaux)60 de tudnunk 
kell, hogy a Főtitkár minden politikai természetű ügynél a helyetteseknek: Avenol úr-
nak61 és a két másod-főtitkárnak: Attoliconak62 és Dufournak a nézetét kikéri, ami alkal-
mat nyújt nekik politikai érvényesüléshez is. [...] Dufour ideérkezése után hivatalosan 
felkeresett és vele a lezajlott tanácsülés folyamán többször is összejöttem. […] A tanács-
ülés folyamán a német delegáció tagjaival sűrűn érintkeztem, Schubert államtitkár igen 

57 Bánffy Miklós jelentése Horthy Miklósnak. Budapest, 1922. december 19. 4. o. MNL OL K 64 7. 
cs. 41. t. 227 res.
58 Parcher Félix levele Budapestre. Bern, 1928. május 4. MNL OL K 107 5. cs. 9. t. 605-607.
59 Albert Dufour-Féronce 1919-től kezdve volt a német külügyminisztérium alkalmazottja. A lon-
doni német követségen eltöltött éveket követően, 1927 és 1932 között a Népszövetség három 
főtitkár-helyettesének egyike lett. Részt vett az UNESCO elődszervezetének tekinthető Szellemi 
Együttműködés Nemzetközi Bizottságának (Commission Internationale de Coopération Intellec-
tuelle) megalapításában. Lásd: UNESCO Archives AtoM Catalogue.
60 Ez a Főtitkárságon belüli szellemi együttműködés és nemzetközi hivatalok osztályát jelentette. 
61 Joseph Avenol (1879–1952) francia diplomata. Első igazán jelentős pozícióját a francia pénzügy-
minisztériumban töltötte be. Ezt követően 1923-tól kezdve a Népszövetség egyik főtitkár-helyet-
tese lett. Kiemelt feladata az első világháború utáni pénzügyi rekonstrukció koordinációja volt. 
Drummond távozását követően, 1933. július 1. és 1940. augusztus 31. között Avenol töltötte be 
a Népszövetség főtitkári posztját. Lásd: Avenol, é. n.
62 Bernardo D. Attolico olasz diplomata, a Népszövetségben a leszerelésért felelős főtitkár-helyet-
tes volt. Lásd: World Peace Foundation, 1923.
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behatóan személyesen, több ízben pedig Bülow és Boltze, Schubert megbízása alapján 
tájékoztattak a tárgyalások menetéről, sőt (számjeles) táviratokat is eredetiben felolvastak 
nekem.”63

A fentiekből természetesen az is kiderül, hogy Hevesy – magyar főtitkársági 
munkatárs híján – maga is személyes kapcsolatain keresztül tudott a szükséges 
információk birtokába jutni. Habár láthattuk, hogy az elkövetkező években kísér-
letet tett magyar (Ottlik György és Baranyai Zoltán) szakemberek elhelyezésére 
a Főtitkárságon belül, annak kudarca után levonta a következtetést: a rendszert 
meg kell reformálni. Ezzel kapcsolatban a Közgyűlés 1929-és és 1930-as ülésein 
is felszólalt, és pontos reformjavaslatokat fogalmazott meg elsősorban a Titkárság 
gyakorlati működését illetően – kezdeményezéseinek azonban érdemi eredménye 
nem lett.64

Eközben a közvélemény felértékelődött szerepe miatt a genfi titkárságok is igye-
keztek a sajtót saját igazuknak megnyerni. Habár a magyar külügyet az 1920-as 
évek elejétől kezdve szervező és irányító Kánya Kálmán65 is felmérte a sajtó jelentő-
ségét, és ezért nagy hangsúlyt fektetett a sajtómunkára, Hevesy mégis úgy érezte, 
hogy

„a magyar külpolitikai szolgálat nem elég gyakran válaszol és igazít helyre helytelen cik-
keket. Pedig ennek előnyei kézenfekvők. […] Megjegyzem különben, hogy a ’Tribune de 
Genève’66 tulajdonosa egy itteni bankár, akivel jó viszonyban vagyok. Egy hozzáintézett 
levelem következtében néhány hónappal ezelőtt itt járt hivatalomban és felajánlotta, hogy 
megfelelő cikket részünkről is elhelyez lapjában, mely inkább konzervatív lap. […] ész-
revettem, hogy intervencióim a ’Tribune de Genève’-nél és a ’Pax’ c. párizsi folyóiratnál 
nem maradtak eredmény nélkül. Ezek a lapok nem lettek ugyan azóta sem magyarbará-
tok, de durva támadásaikkal legalább az utóbbi hónapokon keresztül felhagytak.”67

Genfről mint információs központról Vladár Ervin így írt:

„A nemzetek küzdelmének e színtere a Népszövetség palotája, valamint a tó tulsó part-
ján, a közgyűlés céljaira rendesen használt Salle de la Réformation helyiségei. De had-
színtérnek tekinthetők a különböző szállók is, számos előzetes és bizalmas eszmecserék 

63 Hevesy bizalmas beadványa Walko Lajos külügyminiszternek. (86/pol. szám. A német dele-
gáció a Nemzetek Szövetsége Tanácsának decemberi ülésén.) Genf, 1926. december 13. MNL OL 
K 107 61. cs. 54/b.
64 Lásd: Az MTI jelentése. Genf, 1929. szeptember 19. Vö. Az MTI jelentése. Genf, 1930. szep-
tember 24.
65 A kortársak egyértelműen Kánya Kálmánnak és Khuen-Héderváry Sándornak tulajdonítják az 
önálló magyar külügy felállítását és kiépítését. Mind Kánya, mind Khuen-Héderváry hivatásos 
diplomaták voltak, akik Hevesyhez hasonlóan még a Monarchia idején kezdték meg a külügyi 
szolgálatot, és életük végéig a magyar külügy legfőbb irányítói közé tartoztak. 
66 A Tribune de Genève Genf egyik legfontosabb lapja, amelyről – Hevesy jelentése szerint – nyílt 
titok volt, hogy a háború alatt a francia külügy irányította, majd pedig a kisantant sajtóirodája 
(amihez a lengyelek is csatlakoztak) látta el pénzzel és propagandaanyaggal. Lásd: Hevesy Pál 
levele Walko Lajosnak. Genf, 1928. október 23. MNL OL K 107 43. cs. 37/2.
67 Hevesy Pál levele Walko Lajosnak. Genf, 1928. október 23. MNL OL K 107 43. cs. 37/2.
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színhelyei, valamint azok a tanácskozótermek, amelyekben az Interparlamentáris Unió, 
a különböző gazdasági konferenciák, a Népszövetségi Ligák Uniója, a kisebbségi konfe-
rencia, valamint egyéb nemzetközi tudományos és kulturális szervezetek üléseznek. […] 
A modern idők vértelen viadalában szükséges erények: a nyelvtudáson kívül a tényállás 
és előzmények teljes ismerete, kiváló szakértelem, taktikai érzék és mindenekfölött a ki-
küldött csoport tagjainak jól szervezett együttműködése.”68

Hasonló képet fest a városról Bánffy is, aki szerint „Geneve a népszövetségi ülés tarta-
ma alatt elsőrendű megfigyelő állomás, ahol a világpolitika szálai összefutnak: információk 
szerzésére felette alkalmas. Pacifista légköre megkönnyíti az államok közötti differenciák 
békés úton való elintézését.”69 A fentiek miatt a magyar külügy hamar rájött, hogy 
még az olyan jelentéktelennek tűnő részletek is fontosak, mint hogy hol legyen 
elszállásolva a kiérkező delegáció:

„a Hotel de l’Ecube való elvonulás nagyon leszállítja a Miniszterelnök ottlétének értékét. 
[…] Az Ecuben egyetlen nekünk érdekes ember sem lakik s primitivsége egyáltalában 
nem vonz oda senkit. A Miniszterelnöknek nincs becsületes helyisége a hol fogadhatna 
valakit. Ha beszélni akar, a titkárok egy napig futkároznak, míg egy rendes rendez-vous-t 
tudnak kieszközölni. Az ilyen bemondott formaszerű találkozás, jóformán számos ’audi-
encia’ közé beékelt ’audiencia’ csak rövid lehet, órával a kézben. Míg a Bergues-ben, vagy 
Beau Rivage-ban, a hol a ’nagy’ emberek szállnak meg, minduntalan egymásba botlik az 
ember, ebéd után egymás mellett feketekávézik stb. egy szóval diszkurzusra ezer alkalom 
van. Ezt az előnyt miért engedjük át ellenségeinknek?”70

Korányi Frigyes körültekintő kérését megfogadták, a népszövetségi ülésekre ér-
kező Bethlen ugyanis 1927-től kezdve valóban a Grand Hôtel Beau-Rivage-ban,71 
vagy a Grand Hotel de la Paix-ben72 szállt meg.

A miniszterelnök személyes jelenléte nem volt ugyan általános, de gyakran meg-
fordult itt – éppúgy, mint ahogy a többi állam részéről sem volt ritka a külügymi-
niszteri, miniszterelnöki, vagy elnöki szintű képviselet a kulcsfontosságú kérdések 
tárgyalásakor. A kiérkező felsővezetés azonban ezeket az alkalmakat nem csupán 
az üléseken használta ki, de magánbeszélgetések formájában is. Bethlen 1927 de-
cemberében pár nap alatt így tudott tárgyalásokat folytatni a későbbi brit miniszter-
elnök Neville Chamberlainnel, a korábbi és későbbi francia miniszterelnök Aristide 
Briand-nal és a német külügyminiszter Gustav Stresemannal is. A tárgyalások egy-
aránt érintették a Népszövetség elé került ügyeket és más, titkos tapogatódzásokat 

68 vladár, 1930. 7–8. 
69 Bánffy Miklós jelentése Horthy Miklósnak. Budapest, 1922. december 19. 11. o. MNL OL K 64 
7. cs. 41. t. 227 res.
70 Korányi Frigyes bizalmas levele Kánya Kálmánnak. Párizs, 1925. július 30. MNL OL K 64 16. cs. 
41. t.271/res. 
71 A Külügyminisztérium levele a genfi képviseletnek. Budapest, 1928. augusztus 6. MNL OL K 
107 61. cs. 53/e.
72 Foglalás visszaigazolása a Grand Hotel de la Paix-től. Genf, 1927. november 24. MNL OL K 107 
61. cs. 53/e.
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is. 73 Bethlen pár nappal később tárgyalt Briand-nal és Stresemannal is, elsősorban 
az optánsügy kapcsán. Előbbi azt is kifejtette neki,

„hogy egy új constelláció Európában feltétlenül szükséges, mert Amerika túlerejével 
szemben egy pulverizált Európa meg nem állhat és ez a nyomás fogja kiváltani az egyes 
népek között a megértést és azokat az arrangement-okat, amelyek szükségesek egy ilyen 
megértés biztosítása érdekében. Ma kaotikus állapot van Európában és ez pénzügyi, gaz-
dasági és ennek folytán szociális katasztrófához vezethet, amely csak úgy kerülhető el, ha 
Európa népei az ellentétek kiküszöbölése révén új organizációt tudnak a kölcsönös meg-
értés alapján létrehozni. Ez jelenthet európai föderációt vagy mást, de ennek kell jönni 
’c’est une chose fatale’ […].”74

A Stresemann német külügyminiszterrel folytatott beszélgetésről készült feljegy-
zés szerint Bethlen közvetíteni kívánt Olaszország és Németország között. A genfi 
állomással kapcsolatban Stresemann problémásnak látta, hogy az olaszok lecserél-
ték a német követeiket olyanokra, akik nem tudnak szót érteni a németekkel „ha 
pedig Genfbe jön, hogy itt Grandival beszéljen, itt csak egy jogi megfigyelőt talál, akivel 
politikai kérdésekről beszélni nem lehet.”75

Vázlatosan és csak néhány példán keresztül, de láthatjuk, hogy a Genfben folyó 
munka hány és milyen szálon futott. A Népszövetséggel és szerveivel azonban 
nem csupán Genfen keresztül történt a kapcsolattartás: a genfi titkárság tudtával 
és informálásával ugyan, de a különböző magyar szervezetek is személyes érint-
kezésben álltak a Népszövetséggel. Baranyai Zoltán kifejezetten buzdította is őket 
arra, hogy vegyenek részt a Népszövetség nem politikai jellegű munkájában, és 
írjanak angol, vagy francia nyelvű memorandumokat a közgazdaság, a közle-
kedésügy, a vámügy, a statisztika, a nemzetközi jog, a jótékonyság, a kisebbségi 
ügyek, a közegészségügy, a társadalmi kérdések (leánykereskedelem, ópium, ko-
kain, pornográfia stb.), a szellemi munka nemzetközi együttműködése, az európai 
újjáépítés, a lefegyverzés és a nemzetközi intézmények témaköreiben.76

A Népszövetség ez irányú tevékenysége és annak sikerei ugyanis ma is elvitat-
hatatlanok, az így létrejött szervezetek sok esetben a mai napig – immár az ENSZ 
égisze alatt – léteznek.77 Munkájukkal olyan bűnmegelőzési és bűnüldözési, vala-
mint egészségügyi és egyéb hálózatokat, szervezeteket és működési mechanizmu-
sokat alakítottak ki, amelyek lehetővé tették az országhatárokon átívelő problémák 
nemzetközi szinten történő kezelését. A Népszövetségen belül és mellett számos 
az oktatásért, kultúráért, egészségügyért stb. felelős szervezet is létrejött, amelyek 

73 Feljegyzés a gróf Bethlen Miniszterelnök Úrnak Chamberlainnel 1927. december 5-én, Genfben 
lefolyt beszélgetéséről. MNL OL K 64 26. cs. 41. t. 654 res. 559–563.
74 Feljegyzés a gróf Bethlen Miniszterelnök Úr és Briand francia külügyminiszter között, Genfben, 
1927. december 6-án lefolyt beszélgetésről. MNL OL K 64 26. cs. 41. t. 655 res. 566–569.
75 Feljegyzés (II) a gróf Bethlen Miniszterelnök Úr és Stresemann német külügyminiszter között, 
Genfben, 1927. évi december 6-án lefolyt beszélgetésről. MNL OL K 64 31. cs. 41. t. 112. 10–14.
76 Baranyai Zoltán feljegyzése. 189/pol.-1922. szám. Tárgy: A N. SZ. érintkezése a magyar 
közélettel. MNL OL K107 5. cs. 9. t. 618–620.
77 Ilyen például a Szellemi Együttműködés Nemzetközi Bizottsága (Commission Internationale 
de Coopération Intellectuelle), az UNESCO elődszervezete. 
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nagy sikerrel működtek, és amelyek általában a Közgyűlés és a Tanács alá tartoztak. 
Ilyen volt többek között a Gazdasági és Szociális Szervezet (Economic and Social 
Organisation), a Kommunikációs és Áruforgalmi Szervezet (Communications 
and Transit Organisation), az Egészségügyi Szervezet (Health Organisation), 
Gyermek- és leánykereskedelem elleni Tanácsadó Bizottság (Advisory Committe 
on the Traffic of Women and Children), Ópium és kábítószer ellenes Tanácsadó 
Bizottság (Advisory Committe on the Traffic in Opium and Dangerous Drugs), 
Menekültügyi Szervezet (Refugee Organisation) és a Szellemi Együttműködés 
Bizottsága (Committe on Intellectual Co-Operation) is.78

A Népszövetség sokrétű tevékenységét és az amögött végig meghúzódó kettős-
séget Apponyi Albert 1930-ban így összegezte:

„[…] a Nemzetek Szövetségének nem politikai jellegű (humanitárius, szociális, egészség-
ügyi stb.) tevékenysége teljes elismerést érdemel és mindenesetre szépen halad. A politikai 
tevékenység azonban – bár egyes eredmények ott sem tagadhatók – még erősen fertőzve 
vannak a háborús pártállások utóhatásától […]. A háborúban győztes hatalmak befolyása 
dominál; a semlegesek, kevés kivétellel, az egyik vagy másik győztes nagyhatalom hatal-
mi körében állanak, igazán függetleneknek nem mondhatók. […] Az intézmény jövője 
attól függ, hogy tud-e ebből az egyoldalúságból kibontakozni – de ettől függ egyáltalán 
az emberiség békés fejlődésének a lehetősége. E cél felé mindenesetre lehet a Nemzetek 
Szövetségének keretén belül haladni, kívüle nem. Ezért is ott kell lennünk, mert hazánk 
sorsának békés úton való jobbrafordulása is csak ennek keretén belül remélhető.”79

Összegzés

A 19. század végén és a 20. század elején a gondolkodásbeli és technikai átala-
kulások az élet minden területén meghatározóak voltak: átalakult az életmód, új 
eszmék és politikai mozgalmak nyertek teret, a technika gyors fejlődésével pedig 
nemcsak a hadászat, a közlekedés, vagy a termelés váltott léptéket, de telekom-
munikációs és információs robbanás is bekövetkezett. Felerősödött a tömeg ereje, 
megnőtt a közvélemény szerepe, a választójog és a politika alakítása iránti igény 
az egyik fő kérdés lett. Ennek a korszellemnek a lecsapódása volt a nemzetközi 
kapcsolatok terén az első világháború után, a párizsi béketárgyalások során meg-
születő Nemzetek Szövetsége. 

Láthattuk, hogy egy hasonló szervezet megalakítását sokan már évtizedek óta 
fontolgatták, és az első világháború szörnyűségei ezt a folyamatot gyorsították és 
erősítették fel. A Népszövetség a háború mint konfliktuskezelési módszer és a tit-
kos diplomácia ellen jött létre. Célja az volt, hogy a korábbi hálózatokat egy nagy 
hálózati központba, egy szervezetbe kapcsolja, és a köztük húzódó feszültségeket 
ott oldja fel. Működtetésére egy olyan nemzetközi szervezetet kívántak létrehozni, 
ami nemzetközi hivatalnoki rétegből áll, és ami fórumot nyújt az államok közötti 
vitás kérdések nyílt megvitatásának és egy igazságos, a nemzeti érdekek felett álló 

78 siotis, 1983. 28.
79 vladár, 1930. 10.
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döntéshozatalnak. A szervezet erejét nem hadseregre bízták, hanem az akkor ki-
alakulóban lévő nemzetközi jogra, és a közvélemény visszatartó erejére. 

Habár a megalakulást követően világszerte sokan hittek a szervezet sikerességé-
ben, végül mégsem így történt: a győztes nagyhatalmak által alapított és működ-
tetett szövetség nem tudott valódi megoldásokat kínálni, és az igazán problémás 
kérdéseket megoldatlanul hagyta. Ez azt eredményezte, hogy a korábbi hálózatok 
nem számolódtak fel, hanem tovább működtek a Népszövetségen belül, és felerő-
södtek azon kívül is. Az érdemi döntéshozatal sok esetben kikerült a Népszövetség 
kezéből, és bilaterális, vagy multilaterális, de csak a legritkábban a Népszövetség 
segítségével létrehozott megállapodások köttettek. 

A szervezet politikai téren tehát semmiképp nem tartható sikeresnek. Mégis 
sokban volt jelentős és hozott újat: a korábbi, nemzetközi szervezetek felé mutató 
irányt testesítette meg az első, igazán nagy és jelentős nemzetközi szervezetként. 
Felépítésével és működésével olyan mai szervezeteknek adott – sokszor nem köve-
tendő, figyelmeztető – példát, mint az ENSZ vagy a NATO. Központja és az annak 
helyet adó Genf a világ egyik fő politikai találkozóhelye és információs centruma lett, 
valóban megkönnyítve ezzel a nemzetközi érintkezéseket és kapcsolatfelvételeket. 

Nem véletlen tehát, hogy a Népszövetség közgyűléseire és egyéb üléseire érke-
ző magyar delegáció tagjai – amelynek vezetője Apponyi Albert volt, de gyakran 
tagja volt Bethlen István és Khuen-Héderváry Sándor is – olyan politikusok, dip-
lomaták és szakemberek voltak, akik nem csupán az üléseken tudták képviselni az 
országot, de háttérbeszélgetéseket is bármikor lefolytathattak.

A Népszövetség és szervei által megtestesített nemzetközi együttműködésből 
azonban leginkább azok az ágazatok profitáltak, amelyek kulturális, tudományos, 
egészségügyi, szociális, vagy bűnmegelőzési és bűnüldözési kérdésekre szakosod-
tak, és a Népszövetség kínálta fórumok segítségével a nemzeteken és államhatáro-
kon átnyúló problémákra globális válaszokat tudtak kidolgozni. Ezek a szakoso-
dott hálózatok és szervezetek átalakulva és fejlődve, de túlnyomórészt a mai napig 
működnek és szervezik a világ tudományos életét. 
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