
IX. évf. $%&'/&.IX. évf. $%&'/&.

20

Varga Lujza

Magyar csatlakozás a Nemzetek Szövetségéhez és a genfi 
magyar népszövetségi képviselet ebben vállalt szerepe

Előszó

Az első világháborút követően az Osztrák–Magyar Monarchia szétesett, és Ma-
gyarország csaknem 400 év után először újra önálló állam lett. Az országnak azon-
ban komoly politikai, katonai és gazdasági kihívásokkal kellett szembenéznie – a 
Károlyi-féle köztársaság, majd a Tanácsköztársaság bukása után a határokon táma-
dó seregek közül a románok egészen Budapestig jutottak. Végül az antant beleegye-
zésével Horthy Miklós került az ország élére, akinek érája alatt az egyik legelső, 
sorsfordító lépés a trianoni békeszerződés kényszerű aláírása volt. A Trianon kö-
vetkeztében immáron hivatalosan is megcsonkult és meggyengült ország legfőbb 
külpolitikai célja Magyarország elfogadtatása és felépítése, pillanatnyi elszigeteltsé-
gének mérséklése1 és a későbbi kisantant országainak ellensúlyozása2 volt.

Az 1921. április 14-én hivatalba lépő új kormányfő, Bethlen István jól látta, hogy en-
nek érdekében a legfontosabb első lépés a béketárgyalások során létrejött és a diplomá-
ciát egyértelműen uralni akaró Nemzetek Szövetségéhez való csatlakozás volt,3 amely 
így a magyar külügy legfőbb céljává vált, és amelynek elősegítésére a magyar külügy el-
kezdett egy, a Népszövetség mellett működő képviselet felállításában is gondolkodni.

Várható fogadtatás 

Annak ellenére, hogy a Népszövetség wilsoni alapjai szerint egyértelmű lett volna 
a vesztes államok csatlakozása a szervezethez, a valóságban ezt hosszas tárgyalások 
és találgatások előzték meg. 1920 második felében a figyelem középpontjába került 
a kérdés: vajon felveszik-e a tagok közé a volt központi hatalmakat is, amelyek közül 
először Magyarország és Bulgária adta be az erre vonatkozó kérelmet.4

1 Kollega Tarsoly István (főszerk.): Magyarország a XX. században, Szekszárd, Babits Kiadó, 1996–
2000. mek.niif.hu/02100/02185/html/10.html

2 Peterecz Zoltán: Jeremiah Smith, Jr és Magyarország, 1924–1926: Az Egyesült Államok, a Népszövetség és a 
pénzügyi rekonstrukció Magyarországon. PhD Értekezés Tézisei. Budapest, ELTE BTK, 2009, 1. doktori.
btk.elte.hu/lit/petereczzoltan/tezis.pdf

3 Magyarország csatlakozása a Népszövetséghez jól rekonstruálható a Magyar Távirati Iroda jelentései 
alapján. Az MTI jelentései teljes terjedelmükben elérhetőek itt: archiv1920-1944.mti.hu/Pages/PDF-
Search.aspx?Pmd=1. (2014. 04. 27.)

4 A magyar kormány 1920. február 12-én, levélben kérte felvételét a Népszövetségbe. Lásd: Nagy Elek 
dr.: Magyarország és a Népszövetség, Budapest, Franklin-Társulat, 1925, 7.
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Miközben a magyar csatlakozást ellenzők a rendezetlen határkérdésre5 és a 
Habsburg-restaurációtól való félelemre hivatkoztak, addig fokozatosan megkezdő-
dött Magyarország bevonása a Népszövetség munkájába. Ez utóbbinak oka az volt, 
hogy a Nemzetek Szövetsége úgy rendelkezett: az egyes tárgyalásokra minden, az 
adott kérdésben érintett felet meg kell hívni, abban az esetben is, ha az illető ál-
lam nem tagja a Szövetségnek. Ez a meghívás azonban csupán a tárgyalásokon való 
részvételt jelentette, a döntésekbe beleszólást nem engedett.

A magyar külügy fontosnak érezte tehát, hogy a csatlakozás megtörténtéig is 
létrejöhessen egy, a Népszövetség mellett működő magyar képviselet is, amelynek 
feladata kifejezetten a magyar kormány és a Nemzetek Szövetsége közötti ügyek 
bonyolításának segítése lett volna.

A Népszövetség mellett működő magyar képviselet felállítása

A tervezett magyar képviselet fogadtatásával kapcsolatban 1921. január végén az 
MTI egyik tudósítója, Baranyai Zoltán6 érdeklődött Sir James Eric Drummondnál7, 
a Népszövetség főtitkáránál.8 A Népszövetségen belül nem mindenki látott volna 
szívesen egy ilyen irodát – míg például a szövetség helyettes főtitkára, F. P. Walters9 
támogatta a magyar kérést, addig francia kollégája, Paul Mantoux10 korántsem volt 
ennyire rokonszenvező.11

Az eltérő reakciók ellenére a Népszövetség mellett működő magyar titkárság 
1921 februárjában létrejöhetett, vezetésével pedig Réz Mihályt12 bízták meg,13 aki-
5 Ez elsősorban a nyugat-magyarországi határvitákat jelentette.
6 Baranyai Zoltán 1920. április 1-jétől az MTI genfi tudósítója, 1921. május 7-étől sajtóelőadó a berni m. 

kir. követségnél, majd 1921. május 27-től 1936-ig a genfi titkárság vezetője volt. Ezután a külügyminisz-
térium munkatársa lett, majd 1940–1941 között chicagói főkonzul, és a második világháború után 
a párizsi békekonferencia fődelegátusa volt. 1947 és 1948 között az indianai Notre Dame Egyetem 
tanára lett. Lásd: Baranyai Zoltán adatlapja a Névjegyzékben. Genf, 1923. május 14. MNL K 107 1. cs. 
2. t. 154–155. Vö.: Névpont – Baranyai Zoltán. nevpont.hu/view/2293 (2016. 02. 19.)

7 Sir Eric Drummond hivatásos diplomata, valamint 1919–1933 között a Népszövetség első főtitkára 
volt: wdl.org/en/item/11565/

8 Sir Eric Drummond feljegyzései. League of Nations Archives R 574 (Communications with the Hun-
garian Government) 11/8609x/5742.

9 Francis Paul Walters brit százados a Népszövetség bukása után több, a Népszövetséget be-
mutató könyvet is megjelentetett. Lásd: $e American Science Review, 46, 1952/4. jstor.org/
stable/1952129?seq=1#page_scan_tab_contents

 Vö.: !e Spectator Archive. 1933. február 10., 6.: archive.spectator.co.uk/article/10th-febru-
ary-1933/6/the-league-of-nations-secretariat-with-a-frenchman

10 Paul Joseph Mantoux 1919–1926 között volt a Népszövetség Politikai Osztályának vezetője. Lásd: 
http://biblio-archive.unog.ch/detail.aspx?ID=32559

11 League of Nations Archives R 574 (Communications with the Hungarian Government) 11/8609x/5742.
12 Réz Mihály jogász professzor, 1920–1921 között a Népszövetség mellett működő magyar képviselet 

vezetője volt. Bővebben lásd: Varannai Zoltán: „Réz Mihály nemzetiségpolitikai nézetei.” Európai 
utas, XI. évf. 1. sz. hhrf.org/europaiutas/20004/17.htm (2016. 02. 19.)

13 Gratz Gusztáv, magyar külügyminiszter levele Eric Drummondhoz. 1921. február 11. League of Na-
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nek helyettese Baranyai Zoltán lett. Az újdonsült genfi képviselet a berni magyar 
követség szárnyai alatt jött létre, és működésének tervezetét a képviselet vezető-
je, Réz Mihály írta meg, majd Baranyai Zoltán, valamint a berni magyar ügyvivő, 
Terjékfalvai Parcher Félix és Bánffy Miklós külügyminiszter véglegesítette.14

Az új magyar titkárság feladatai között éppúgy szerepelt a Népszövetségre és 
az ahhoz kapcsolódó különböző szervezetekre vonatkozó kezdeményezések lebo-
nyolítása, mint információk beszerzése és továbbítása, közvetítés a Népszövetség és 
a magyar kormány, valamint további magyar szervezetek (akár civil szerveződésű-
ek is) között, illetve sajtószemle és egyéb sajtómunkák.15

Réz Mihály azonban ekkor már súlyos betegséggel küzdött. Réz helyettese, Ba-
ranyai Zoltán ezért Parcher Félixszel tartotta szorosan a kapcsolatot – így a diplo-
máciai ügyekben ekkor még tapasztalatlan Baranyait Réz mellett Parcher készítette 
fel a későbbi munkára.16

IV. Károly első visszatérési kísérlete

Miközben a genfi képviselet épp csak megkezdte működését, a csatlakozási folya-
matra igencsak rossz hatással volt IV. Károly első visszatérési kísérlete. 1921. már-
cius 26-án ugyanis Magyarországra érkezett, és április 5-éig az országban is ma-
radt IV. Károly, óriási felbolydulást keltve ezzel a restaurációtól korábban is tartó 
szomszédos országokban. Edvard Beneš cseh külügyminiszter a helyzet miatt arra 
utasította a budapesti csehszlovák képviselőt, hogy egy, a jugoszláv kormánnyal kö-
zös ultimátumot adjon át. Erre végül csak április 5-én délután került sor, amikorra 
azonban IV. Károly már elhagyta az országot.17

A magyar állam ezután 1921. május 23-án18 arról tájékoztatta Drummondot, 
hogy 1921 szeptemberében hivatalosan is kérvényezni fogja csatlakozását a Nép-
szövetséghez,19 Bánffy Miklós pedig Apponyi Albertet jelölte meg a Magyar Ki-
rályság Népszövetség előtti képviselőjeként.20 Eközben a genfi képviselet vezetője, 
Réz Mihály elhunyt, így a magyar kormány Baranyai Zoltánt bízta meg a titkárság 
vezetésével.21

tions Archives R 574 (Communications with the Hungarian Government) 11/8609x/5742.
14 Baranyai Zoltán levele Parcher Félixhez. Genf, 1921. május 21. MNL K 107 1. s. 2. t. 45.
15 Réz Mihály első tervezete a N. Sz. mellett működő magyar Titkárságra. Genf, 1921. február 21. MNL 

K 107 1. cs. 2. t. 46–50.
16 Baranyai Zoltán bizalmas levele. Genf, 1921. május 8. MNL K 107 1. cs. 2. t. 336.
17 Ádám Magda: „A királypuccsok és a kisantant.” História 1984/1. tankonyvtar.hu/en/tartalom/histo-

ria/84-01/ch06.html (2014. 05. 05.)
18 NAGY Elek dr.: Magyarország és a Népszövetség, Budapest, Franklin-Társulat, 1925, 9.
19 Az MTI jelentése, Párizs, 1921. május 30.
20 League of Nations Archives R 1453 (Admission of Hungary) 28/13039/12852.
21 Baranyai Zoltán levele Eric Drummondnak. 1921. június 14. Genf. League of Nations Archives R 574 

(Communications with the Hungarian Government) 11/8609x/5742.
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Magyarország csatlakozási kérelme hivatalosan is megérkezett tehát Drummond-
hoz, mivel azonban a legközelebbi közgyűlés szeptember 21-én ült össze, így a ké-
relem elbírálása is csak akkor kezdődhetett meg. Az új csatlakozási kérelmek elbí-
rálásához a Népszövetség közgyűlése bizottságokat hozott létre, amelyek előtt a 
felvételt kérő állam saját kormánya által kijelölt képviselőjének kellett felvilágosítást 
adnia az adott országról és annak céljairól.22

A frissen felállt képviselet szerepe a magyar népszövetségi csatlakozás elősegítésében

A csatlakozási kérelem pozitív elbírálásának reményében 1921. augusztus 18-án Bán-
ffy átadta Drummondnak a magyar kormány memorandumát;23 szeptember 1-jén 
Baranyai Zoltán pedig ismét arról tájékoztatta Drummondot, hogy a magyar kor-
mány Apponyi Albertet bízta meg az ország Népszövetség előtti képviseletével.24

Az ilyen jellegű közvetítés a genfi konzulátus részéről általános volt. 1921. július 
13-án például Baranyai a következőket jelentette Bánffynak: „…egy főtitkárságbeli 
jó ismerősömtől úgy értesültem, hogy a tanácsbeli képviselők között megbeszélés 
tárgyát képezte egy vacsora alkalmával, azonkívül máskor is az a hír, amelyet a N. 
Sz.-be való belépésünk és IV. Károly király ügyének összefüggéséről a német sajtó 
… kezdett terjeszteni. Hallotta, hogy a tanácsi Képviselők és a Főtitkárság pol. osz-
tályán azt a véleményt pertraktálták, hogy – amennyiben e szándék igaznak bizo-
nyul – meg kell akadályozni Magyarország fölvételét. …. aznap este elküldtem egy 
cáfolatot, amely még az ülésszak folyamán meg is jelent.”25

Baranyai arról is tájékoztatta Bánffyt, hogy „főtitkárságon hallom, hogy 
kisentente álláspontja fölvétel kérdésében következő lesz: ők Magyarország föl-
vételét általában nem ellenzik. De … a fölvételbe csak úgy egyeznének bele, ha 
Magyarország kijelenti, hogy a Habsburg ház egy tagja sem kerül magyar trónra. 
Bátorkodom javasolni: egyezzék bele a Kormány a fölvétel érdekében ilyen szel-
lemű megoldásba, például – amennyiben a kisentente ellenállása és a közgyűlés 
hangulata szükségessé teszi – jelentse ki, hogy a Habsburg ház bármelyik tagja csak 
a népszövetség Tanácsának hozzájárulásával fog magyar trónra lépni s hangsúlyoz-
za, hogy ez csupán békés szándékának újabb jeléül tekinthető, de nem lemondás a 
nemzet szuverenitásának egy részéről.”26 Baranyai ehhez hasonló tanácsokkal más 
esetekben is ellátta Bánffyt, így folyamatosan segítette a magyar vezetőség informá-
lódását, valamint döntéshozatalát.27

22 AZ MTI genfi jelentései, 1921. június 21.
23 Gróf Bánffy Miklós levele Eric Drummondnak. 1921. augusztus 18. League of Nations Archives R 1453 

(Admission of Hungary) 28/15081/12852.
24 Baranyai Zoltán levele Eric Drummondnak. 1921. szeptember 1. League of Nations Archives R 1453 

(Admission of Hungary) 28/14987/12852.
25 Baranyai Zoltán levele Bánffy Miklósnak. Genf, 1921. július 13. MNL K 107 47. cs. 39. t. 45.
26 Baranyai Zoltán levele Bánffy Miklósnak. Genf, 1921. augusztus 29. MNL K 107 47. cs. 39. t. 40.
27 Lásd pl.: Baranyai Zoltán levele Bánffy Miklósnak. Genf, 1921. augusztus 30. MNL K 107 47. cs. 39. t. 39. 
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A Népszövetség közgyűlésének második, 1921. szeptemberi ülésszaka

A IV. Károly visszatérési kísérletét övező események következtében már 1921 nya-
rán felmerült a magyar csatlakozási kérelem elnapolásának gondolata – ennek el-
döntésére 1921. augusztus 30-án Bánffy Miklós külügyminiszter teljesen szabad 
kezet adott Apponyi Albertnek.28 Bánffy ezen utasításának oka az volt, hogy az 
1921. szeptember 5-én megnyitott ülés előtt már tudni lehetett, hogy Csehszlovákia 
mindenképp Magyarország csatlakozása ellen fog szavazni.29

A felvételi kérelmet vizsgáló albizottság, amelyet szeptember 7-én jelöltek ki,30 
azt vizsgálta, vajon szabályos-e a felvételi kérelem, elismerték-e a magyar kormányt, 
illetve hogy teljesítette-e nemzetközi kötelezettségeit.31 A kisantant ez utóbbi pon-
ton támadta leginkább a magyar kormányt, amely szerinte nem hajtotta végre az 
előírt lefegyverzést. A helyzetet még jobban kiélezte a magyar–osztrák határ körüli 
vita és az a körül fellépő folyamatos incidensek.32 A kisantant tagjai azonban legin-
kább a Habsburg-ház restaurációjától tartottak, ezért igyekeztek mindent megten-
ni annak megakadályozására.

A nemzetközi és a magyar sajtó által is élénk figyelemmel kísért magyar csatlako-
zási tárgyalások következtében Apponyi Albert 1921. szeptember 24-én végül egy 
kérelmet juttatott el a Népszövetség második ülésszaka elnökének, Van Karnebeek 
holland külügyminiszternek. Eszerint a magyar kormánynak továbbra is eltökélt 
szándéka a szövetséghez való csatlakozás, ám az a körül felmerült viták miatt a kér-
dés eldöntésének elhalasztását kérte.33 A kérést a Népszövetség elfogadta, és a felvé-
telről szóló döntést a következő ülésszakra napolta.34

IV. Károly második visszatérési kísérlete

1921. október 21-én IV. Károly ismét Magyarországra érkezett. A nemzetközi sajtó és 
az antant képviselői egyaránt megdöbbenéssel értesültek IV. Károly kísérletéről,35 
de mire észbe kaptak, a kérdés már meg is oldódott – a Budapest felé induló Ká-
roly ugyanis október 23-án, Budaörsnél fegyveres ellenállásba ütközött, amelynek 
következtében másnap vissza is vonult.36 A felzúdulás azonban így sem maradt el: 
28 League of Nations Archives R 1453 (Admission of Hungary) 28/16125/12852.
29 Az MTI jelentése, Prága, 1921. szeptember 5.
30 Nagy: i. m., 8.
31 Az MTI jelentése, Párizs, 1921. szeptember 11.
32 Az MTI jelentése, London, 1921. szeptember 11.
33 Az MTI jelentése, Genf, 1921. szeptember 24. Az eredeti, angol és francia nyelvű leveleket lásd: 

League of Nations Archives R 1453 (Admission of Hungary) 28/16125/12852.
34 League of Nations Archives R 1453 (Admission of Hungary) 28/16180/12852.
35 Az MTI jelentése, Bécs, 1921. október 22.
36 Keresztes Csaba: Jelen a múlt jövője – IV. Károly visszatérési kísérletei. mnl.gov.hu/a_het_dokumen-

tuma/iv._karoly_visszateresi_kiserletei.html. (2014. 05. 04.)
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Beneš megpróbálta kihasználni a helyzetet, és ismételten a magyar kormányt tette 
felelőssé a visszatérési kísérlet miatt.37 Ezért a magyar nemzetgyűlés 1921. novem-
ber 6-án, az 1921. XLVII. törvénycikkben kimondta a Habsburg-ház trónfosztását.38

Az 1922-es csatlakozási tárgyalások

Mivel a Népszövetségbe való felvételről szóló döntést a magyar kérésnek megfele-
lően elhalasztották,39 így részleteiben 1922 nyarán került csak elő ismét a magyar 
csatlakozás kérdése. Addigra a nemzetközi helyzet is kedvezőbb lett,40 és az a tény 
is a magyar csatlakozás mellett szólt, hogy a csatlakozási kérelem elhalasztása óta 
a Habsburg-ház trónfosztásával, majd IV. Károly váratlan halálával rendeződött a 
Habsburg-restauráció kérdése. Így, habár a kisantant továbbra is minden lehetséges 
alkalommal éles hangnemben tért ki a kisebbségi kérdésre, a lefegyverzésre, vala-
mint az osztrák kérdésre, Magyarország helyzetét javították azok a tények, hogy va-
lóban törekedett a béke betartására és a nyugat-magyarországi kérdés rendezésére, 
miközben IV. Károly visszatérési kísérleteinek is egyértelműen ellenállt.

Mindezekre való tekintettel a magyar kormány 1922 augusztusának közepén ar-
ról tájékoztatta Drummondot, hogy Bánffy Miklós vezetésével ismét megindítják 
a magyar felvételről szóló tárgyalásokat.41 Nagyjából ezzel egy időben személye-
sen is felkeresték Drummondot, és szóban arról is értesítették, hogy amennyiben a 
magyar csatlakozási kérést a gyűlésen nyíltan támadják, akkor a magyar kormány 
őszinte sajnálatára ugyan, de kénytelen lesz visszavonni kérelmét, és nem fog csat-
lakozni a Népszövetséghez.42

A magyar kormány csatlakozást kérelmező levelét eközben a magyar csatlako-
zást támogató G. H. F. Abraham és F. P. Walters segítségével köröztették a népszö-
vetségi tagok között;43 augusztus legvégén pedig a Népszövetség ülésére GenVe 
utazott Bánffy Miklós külügyminiszter, Török Béla követségi tanácsos és Lukács 
Simon külügyminisztériumi osztálytanácsos is.44

37 Az MTI jelentése, Prága, 1921. október 25.
38 Digitalizált formában elérhető a Habsburg-ház trónfosztásáról szóló törvényjavaslat: mnl.gov.hu/a_

het_dokumentuma/iv._karoly_visszateresi_kiserletei.html (2014. 05. 10.)
39 Actes de la Deuxième Assemblée. Séances Plénières et Commissions. Genève, 1921, 575. 
40 Az MTI jelentése, Genf, 1922. április 11.
41 Az MTI jelentése, Genf, 1922. augusztus 19.
42 League of Nations Archives R 1453 (Admission of Hungary) 28/22613/12852
43 League of Nations Archives R 1453 (Admission of Hungary) 28/22613/12852
44 Az MTI jelentése, 1922. augusztus 30.
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A Népszövetség közgyűlésének 3. ülésszaka

A Népszövetség közgyűlésének 3. ülésszaka 1922. szeptember 4-én nyílt meg.  
A csatlakozási kérelmet először szeptember 6-án tárgyalták a 6. sz. bizottságban. 
A kérdés megvizsgálására felállítottak egy albizottságot, amelynek Olaszország, 
Csehország, Anglia, Franciaország, Venezuela és Svájc volt a tagja, és amelynek el-
nöke a bizottságban is elnöklő Loudon lett. Az albizottság feladata volt megvizs-
gálni, hogy Magyarország teljesíti-e az 1. cikkely által előírtakat, majd a vizsgálat 
befejeztével javaslatot kellett tennie a bizottságnak a felvételt illetően. Ezután a 
bizottság jelentést tett, amelyet a gyűlésnek kellett jóváhagynia – ez utóbbi lépés 
azonban már csupán formális volt.45

1922. szeptember 14-én a népszövetségi ülés 6. bizottsága, az albizottság javasla-
ta alapján, úgy határozott: javasolni fogja Magyarország felvételét a Népszövetség 
ülésének.46 Így tehát 1922. szeptember 18-án, a Népszövetség teljes ülésén megsza-
vazták Magyarország felvételét a Nemzetek Szövetségébe, és Bánffy a szavazás után 
azonnal elfoglalhatta helyét a népszövetségi delegátusok között.47 A magyar par-
lament a csatlakozásról szóló törvényjavaslatot 1923. január 30-án tárgyalta, majd 
annak elfogadása után mint az 1923. évi XII. tc-et cikkelyezték be.48

Összegzés

A Népszövetséghez való magyar csatlakozás a magyar külpolitika legfőbb céljaként 
fogalmazódott meg az 1920-as évek elején. Hosszas tárgyalások és diplomáciai ma-
nőverek segítségével, valamint a csatlakozás útjában álló két legfontosabb kérdés 
– a határviták rendezése és a Habsburg-ház trónfosztása – megoldásával az ekkor 
épp csak felálló új magyar külügy elérte első nagy sikerét. Tagja lett egy olyan nagy, 
nemzetközi intézménynek, amely uralni kívánta a korszak nemzetközi politikáját 
– ezzel pedig Magyarország számára is fórumot nyújtott panaszos ügyeinek felter-
jesztésére és reménybeli rendezésére. A GenVen működő magyar népszövetségi 
képviselet felállítása és az ott működő Baranyai Zoltán – elsősorban információ-
szerzés és közvetítés szempontjából – fontos szerepet játszott a tárgyalások alatt.

Magyarország 17 éven át volt tagja a szövetségnek, amelynek hiányosságaival 
ugyan már a csatlakozás idejében is tisztában voltak, ám amelynek hatékonyságá-
ban az 1920-as években mégis bíztak. A szervezetnek Magyarország 1939-ig volt 
tagja, azt csupán a második világháború kitörése előtt néhány hónappal hagyta el.

45 Az MTI jelentése, Genf, 1922. szeptember 7.
46 Actes de la Troisième Assemblée. Séances Plénières et Commissions. Genève, 1922. Annexe 6. 123–

124. 
47 Az MTI jelentése, Genf, 1922. szeptember 18.
48 Irk Albert: A Nemzetek Szövetsége. [Pécs] Danubia, 192., 40. 
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Abstract

Hungary’s Admission to the League of Nations and the Hungarian Representation to Geneva 

A'er World War I and the Treaty of Versailles that followed, Hungary lost a significant part of 
its territories and was in a difficult economic and political situation. One of the major goals of 
the Hungarian government, whose main aim in foreign policy was to return to prominence in 
European diplomatic circles, was to achieve the addition of Hungary to the League of Nations. 
At the same time the Hungarian government established a representation operating under 
the League of Nations, which also took part in the negotiations. $e Hungarian request to join 
the League of Nations arrived to the organisation during the summer of 1921, yet – owing to 
the difficult political situation in Hungary and its problematic relations with its neighbours – 
Hungary’s admission to the League of Nations was accepted only on 18 September 1922.


