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sulat módoston alapsza
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Magyar kisebbségek
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ford~ásáról 1864. július

14-tőI1866. április 14~g.

Pest, 1866. 22-23. 1.

A Szent László
Társulat műkiidése
A Szent László Társulat 1861-ben alakult az egész országra kiterje
dő hálózattal. Az alakuló közgyűlésről a Katolikus Néplap 1861.
május Iü-én megjelent 20. száma tudósított. Ugyanitt közölték a
Társulat elfogadott alapszabályát. mely szerint:

"A Szent László Társulat célja a szűkölködő keleti keresz
tényeknek és ezek kőzt kivált az ezen tájakon letelepedett magya
roknak nevelő, oktató- és egyéb jótékony intézetek fölállítására és
fönntartására segítséget nyújtani; a nevezetesebb hazai vállalatokat.
műépítkezéseket,intézeteket gyámolítani, s a katholikus világegy
ház közszükségeinek fedezéséhez hozzájárulni.r'

Az idegenbe szakadt magyarok lelki- és szellemi gondozása és
segítése egyértelműen a szabadságharc után idegenbe kényszerült
politikai emigránsok lelki és szellemi épülését és a velük való kap
csolattartás lehetőségét szolgálta.

A szabadságharc bukása után óriási magyar menekülttömeg szó
ródott szét szerte a világban. Ezek az emberek - akár egyénileg,
akár kisebb-nagyobb csoportokban települtek le új hazájukban 
mindenképpen gyökértelenül, izolálva, sokszor környezetüknek
kiszolgáltatva éltek.

Az emigránsok között, különösen a 19. század második felében,
létszámuk és környezetük sajátosságaiból adódó helyzetük miatt,
különös figyelmet ébresztettek a Törökországban élő magyarok. A
szabadságharc bukását követően a török kormány korrekt és teljes
védelmet ígérő magatartása számos politikai menekültet vonzott
Törökországba. Sokakat Kossuth személyes példája vezetett a szul
tán Közel- és Közép-Kelet óriási térségeire is kiterjedő birodalmába,
de talán még többen voltak azok, akik valamely más, menedéket
nyújtó országból települtek át Törökországba, hogy részt vehesse
nek az előjelekből következtetve már biztosan várt krími háború
ban, a magyar szabadságküzdelmet eltipró cári hatalom ellen. Ezen
szándék tömegméretűvénövekedését nagyban segítette a legendás
Bem tábornok elhatározása, aki az elsők között állt az orosz seregek
ellen felvonuló török erők soraiba.

A krími háború nem a szabadságharcosok várakozásának meg
felelően fejeződött be. A háború végén nagy, ellátatlan és a moha
medán környezetben lelki gondozás nélküli, reményét vesztett tö
meg szorult a lét perifériájára.

E magyaroknak az első - anyagi és lelki - segítséget a Szent
László Társulat nyújtotta. 2 Ez a Társulat volt az első szervezet és közös
ségi mozgalom, amely, mintegy történelmi előrelátással, a nemzeti ki-

825



Gondozás

3A Szent László
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5 U.a.: 10. old.

6A Szent László
Társulat ismertetése.

Budapest, 1934. 3. 1.

7 A Szent László
Társulat 1865. évi,

április 30-án tartott egri
közgyűlésének

jegyzőkönyve. 29.old..

Csángó magyarok
8 A Szent László

Társulat ismertetése.
Budapest, 1934. 3.

sebbségek anyagi- és szellemi kultúrájának gyarapítását vállalta.
A nemzeti kisebbség fogalmilag még meghatározatlan volt, de a

valóságban szerte a világon léteznek - és jobbára sanyarú helyzet
ben - magyar csoportok, akiket a történelmi vihar kergetett az
országhatárokon túlra 1849 után. A határon túl élő magyarok anya
gi és szellemi megsegítése azért is rendkívüli jelentőségű volt a Szent
László Társulat részéről, mert ekkor még nem és nagyon sokáig ez
után sem működött állami intézmény az elszakadt magyarok megse
gítésére. A Szent László Társulat tehát mindazon társadalmi- és ké
sőbb állami szervezet vagy intézmény jogelődjének tekinthető, amely
a külföldre került, rászoruló magyarok segélyezését vállalta.

A Szent László Társulat anyagi segítsége természetesen nem
direkt módon, hanem egyházi szervezeteken keresztül jutott el a
rászorultakhoz. A Szent László Társulat által anyagilag támoga
tott fontosabb közel-keleti intézmények az 1860-as években, az
alábbiak voltak: közel-keleti missziós központ, a konstantinápolyi
Szent György Intézet, két drinápolyi katolikus zárda, az aleppói
érseki egyházkerület, a libanonhegyi papnevelde, a boszniai és
hercegovinai magyar szervezet.3

A segélyek összege - különösen a kezdeti időkben - nem
volt olyan mértékű, hogy azokból látványos eredmények szület
hettek volna, de a legégetőbb helyzetekben kétségtelen segítséget
nyújtottak.

Nagyban növekedtek a Társulat anyagi lehetőségei a vidéki
szervezetek kiépülésével. Az 1860-as években a Szent László Tár
sulat legjelentősebb vidéki szervezete Egerben működött. Az itte
ni taglétszám 1862-ben 871 fő volt.4

Az egri közgyűlés újrafogalmazta, illetve szélesebb társada
lmi bázisra építette a Társulat célkitűzéseit. Olyan tagokat igyeke
zett a Társulat céljainak megnyerni, akik önzetlenül tudták "szel
lemi és anyagi tehetségüket a társadalmi sebek gyógyítására for
dítani."s

Jelentős kezdeményezés volt a Szent László Társulat részéről a
pápai állam kiadásaihoz történő hozzájárulás, mivel "az Anya
szentegyház fejét akkor fosztották meg az egyházi állam legna
gyobb részétől.,,6

A Szent László Társulat említett 1865-ös közgyűlése felemelő kül
sőségek mellett zajlott. A Társulat egyházi jegyzője, Mindszenty Ge
deon az alkalomra Szent László himnuszt írt, melyhez Zsass
kovszky Andor komponált zenét. 7 A közgyűlést a Szent László
himnusszal nyitották meg, és ennek hangjaival ért véget a Társulat
történetében oly jelentős egri tanácskozás.

"Soha el nem évülő érdeme a Társulatnak, hogy Bukovinában
és Romániában nem hagyta a magyar katolikusokat a részvétlenség
tengerébe merűlni, hanem részükre papokat, tanítókat képeztetett.
s mindkét helyen a katolikus egyházi és iskolai életet rendszeresen
megszervezte.:"
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9 U.a.: 5-6.

10 U.o.

11 Domonkos Pál

Péter: A moldvai
magyarság. Csíksomlyó,

1931.
12 A Szent László

Társulat ismertetése.
Budapest, 1934. 3. old.

13 U.a.: 11. old.

Magyarok
Vi lágszövetsége

Hazatelepülés

14 Jelentés a Szent

László Társulat 1941.
évi működéséről.

Budapest, 1941. 1.

15 U.o.

16 U.a. 3.

Akkor tudjuk igazán e tevékenység értékét és nehézségeit át
látni, ha korunk kisebbségi, művelődéspolitikai problémáira gon
dolunk. Úgy tűnik, hogy a Szent László Társulat az I. világhábo
rú után hathatósabb eredményeket tudott elérni Romániában és
Erdély területén az oktatáspolitka befolyásolásában. mint korunk
politikusai.

Bukovinában hét csángó falu: Andrásfalva, Boldogfalva, Ha
dik-falva, lstensegíts, Istenfogadj, Józseffalva és Magyarfalva la
kosságát Keletre vándorolt székelyek alkották. A lakosság, mint
egy 300 református vallású személyt leszámítva, katolikus volt.
Szarvas Gábor szerint itt "a katolikus vallást magyar vallásnak
nevezték".9

A hét faluban az első világháború után több, mint 10.000 lélek
élt, és a Társulat által fenntartott magyar iskolákban megközelítő

en 2.000 diák tanult.10

Óriási erőfeszítéseket tett a Szent László Társulat a moldvai
magyarok érdekében is. E népességről sokan azt tartják, hogy ők

az etelközi magyarok ottmaradt része.ll Számuk a 20. század ele
jén 100.000 körül járt, de egyetlen magyar papjuk sem voltY E
hiányt a Társulat magyar könyvek, imakönyvek és vándormisszi
ók13 szervezésével próbálta enyhíteni.

A két világháború közötti időszak kiemelkedő eseménye volt a
Szent László Társulat székesfehérvári közgyűlése 1938-ban. A
közgyűlés helyszínéül ezúttal a Társulat elnökének, Shvoy Lajos
püspöknek a székhelyét választották. A közgyűlésre népes dele
gációk érkeztek azon országokból és területekről, ahol a Társulat
tevékenységet fejtett ki. E közgyűlés kezdeményező szerepet vál
lalt a Magyarok Világszövetségének megalakításában, és a köz
gyűlésen mintegy átadta addigi tevékenységi körének egy részét
a megalakított új szervezetnek, a Magyarok Világszövetségének.

A bukovinai és moldvai magyarokról történő gondoskodás az
1920 és 1941 közötti években - az események által meghatáro
zott igény szerint - volt a legkiterjedtebb. 1940-ben került sor
nagyszámú bukovinai magyar hazatelepítésére. A hazatelepítést a
Szent László Társulat kezdeményezte és gyakorlati lebonyolításá
ban is vezető szerepet játszott. "Egyesületünk életében a legjelen
tősebb esztendő az elmúlt (1940.) év volt. Az egész magyar társa
dalom osztatlan örömmel fogadta a bukovinai székelyek visszate
lepítését, akik csaknem 200 éve éltek idegen környezetben.v'" A
visszatelepítés nyomán 15.831 telepest helyeztek el 28 telephe
lyen, 8.600 holdnyi termőföldön. A termőterület a Kalocsai Érsek-

, b' t káh 15seg H o a oz tartozott.
1941-ben a Szent László Társulat hivatalosan kérte, hogy a

moldvai magyarok számára is nyíljék meg a hazatelepülés lehető

sége, úgy, amint azt az előbbi kormány, Teleki Pál kabinetje, szán
dékozott keresztülvinni. 16
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17 Jelentés a Szent

László Társulat 1942.
évi működéséről.

Budapest, 1942.1.

Római visszhang

18 Jelentés a Szent
László Társulat 1941.

évi működéséről.

Budapest, 1941. 4.

Tengerentúli magyarok

19A Szent László

Társulat ismertetése.
Budapest, 1934. 5.

20 U.a.: 5-10.

A hazatelepítés végrehajtása érdekében 1941 és 1942 folyamán
a Társulat számos beadvánnyal fordult a miniszterelnökhöz és a
belügyminiszterhez, han?súlyozva, hogy közel 100.000 magyar
megmentéséről van szó, l A háborús körülmények azonban meg
gátolták a Társulat e törekvéseinek teljesülését.

A Szentszék is elismeréssel adózott a Társulat műkődésének: "A
Szent László Társulat feladatául tűzte ki, hogy azok lelkében
iparkodjék épségben megőrizni az ősi hitet, akik mostoha körül
ményektől hajtva, hazájukat elhagyták, és kűlönös figyelemmel
szemléli Szentséges Atyánk a Társulat ama törekvését, hogya
vallásosság mellett a hazai föld szeretetét is ébren tartsa szívünk
ben. Vatikánváros, 1939. július 31.,,18

A Társulat szóhasználatában a "nyugati magyarság" azokat a
tömegeket jelölte, akik - főként a századforduló táján és a világ
háború után - gazdasági kényszertől űzve, "kitámolyogtak"
Amerikába, vagy a nyugati országokba, olykor az európai gyar
matosító hatalmak valamelyik tengeren túli birtokán telepedtek le.

A Szent László Társulat az amerikai emigráció kezdetétől meg
lehetősen pontos adatokkal rendelkezett a külföldre távozott ma
gyarokról. A Társulat levéltára azonban a világháború után elve
szett, s bár Shvoy püspök vezetésével az 1920-as években meg
kezdődött a Társulatra vonatkozó emlékek és adatok gyűjtése,

mégis sok vonatkozásban, így a nyu~aton élő magyarok számát
illetően is, becslésekre kényszerültek.'

Az 1930-as évek elején, a Társulat becslése szerint az alábbi
számban éltek magyarok az egyes országokban.r''

Az Észak-amerikai Egyesült Államokban
Brazíliában
Argentínában
Kanadában
Franciaországban
Ausztriában (főként Bécsben)
Németországban

600.000 fő

80.000 fő

35.000 fő

80.000 fő

70.000 fő

50.000 fő

18.000 fő

21 U.a. 4.

22 Jelentés a Szent
László társulat 1938 évi

működéséről. 5.1.

A Szent László Társulat 1915-ben 52 amerikai magyar iskolát
látott el tankönyvekkel. Ugyanakkor papokat, apácákat küldött ki
Amerikába, hogy zavartalan legyen a nagyszámú magyar lakos
ság lelki gondozása.21 Később a Társulat megszervezte a papi hi
vatás iránt elkötelezettséget érző amerikai magyar családok ifjai
részére a magyarországi képzést. Az amerikai katolikus családok
fiai a magyarországi képzés révén sokkal hitelesebben, az ó- és új
hazát egyaránt jól ismerve végezhették munkájukat a magyar kö-

.. , kb 22zossege en.
A második világháború idején a hadiállapot beállta Magyaror

szág és az Egyesült Államok között megzavarta, majd lehetetlen-
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23 Jelentés a Szent
László Társulat 1939.

évi műkődéséről.1.

24 U. O.

Rabszolgaság

25Schlauch Lőrinc: A
rabszolgakereskedés
Afrikában. Budapest,

1889.
26L. Schlauch: Der

Sklavenhandel in Afrika.
Budapest, 1889

né tette a Szent László Társulat számára a legnagyobb tengeren
túli kisebbség lelki, szellemi és hazafias gondozását.

A Társulat tevékenységének szűkülése mellett kedvezőtlen vál
tozás jelentkezett a társasági munka hatékonyságában is. A hábo
rú előtti években - különösen Teleki Pál miniszterelnöksége ide
jén, aki 1938-től a Társulat világi elnöke volt - a Szent László
Társulat jelentős állami támogatást, működési kedvezményeket
kapott, és a Társaság törekvéseinek egy része kormányprogram
má is vált. (A bukovinai székelyek és moldvai magyarok hazate
lepítése.)

Amerikában megszűnt tevékenységi körét és energiáját a Tár
sulat a francia gyarmatokon élő több ezer magyar lelki gondozá
sára fordította. A Társulat papokat küldött azon területekre, aho
vá "még soha magyar lelkipásztor nem utazhatotr.f'

A Püspöki Kar a háborús esztendőkben a Szent László Társu
latot kérte fel a Németországban dolgozó, mintegy 15.000 fő me
zőgazdasági munkás lelki gondozásának megszervezésére és ellá
tására.24

A II. világháború után a Magyarországon és a szomszéd álla
mokban uralomra jutott kommunista rendszerek cinikus egyet
értéssei negligálták a valóságos és milliókat érintő problémák so
rából a nemzetiségi- a kisebbségi kérdést. Ily módon a hatalom
által tagadott állapot kedvezőtlen következményeinek enyhítésé
vel senki nem foglalkozott. Még azok sem, akik a megszüntetett
Szent László Társulat hagyományát nem társadalmi szervezett
séggel, hanem egyénileg próbálták volna kiterjeszteni a kisebbsé
gek felé, azok irányában, akiknek e törekvések nyolc évtizeden
keresztül az anyagi- és szellemi kultúra, a magyarságtudat támo
gatását és megerősödését jelentették.

A Szent László Társulat múltjából eredetileg csupán azokat a
kérdéseket kívántam feldolgozni, amelyek szorosan összefüggtek
szűkebb szakterületem, Afrika történetét érintő kutatásokkal,
amelyeket a Szent László Társulat a 19. század végén végzett. Ily
módon a hatalom által tagadott állapot kedvezőtlen következmé
nyeinek enyhítésével senki sem foglalkozott. Az Afrika-kutatások
ban a magyar tudománytörténetnek egy ismeretlen epizódját vél
tem felismerni.

Az 1880-as években a Szent László Társulat akkori elnöke, Dr.
Schlauch Lőrinc szatmári püspök és munkatársai jelentős kutatá
sokat folytattak az afrikai rabszolgakereskedelem történetéről és
jelenlétének formáiról a 19. század végén. Kutatásaik eredményét

25, , t 2ó l blikáltákmagyar' es neme nye ven pu l a a .
Az afrikai rabszolgakereskedelemre vonatkozó kutatásokat

Schlauch Lőrinc a Szent László Társulat 1889. évi, december 14-i
ülésén ismertette.

A 19. század elejétől, főként családi újságokban nagyrészt ide
genből vett fordítások tudósítottak a fekete kontinens viszonyai-
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27Magyar Országos

Levéltár,
Külügyminisztérium

levéltára, 1886: 1202,
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sz. ügyiratok
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Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye

8zinódusának ülésén.

ról. Ezekben Afrika úgy jelent meg az olvasók előtt, mint vad
földrész, ahol az emberek még kőkori körülmények között, ke
gyetlen szokásoknak hódolva élnek. A kontinens valódi megisme
rése háttérbe szorult. A köztudatot befolyásoló egyoldalú és va
lótlan hírek az európai hatalmak "civilizálásának" álcázott gyar
matosítása számára készítették elő a közvéleményt. E helyzet
rendkívüli eszmei jelentősége a valódi afrikai helyzet feltárása és
bemutatása volt. Az európai gyarmatosító hatalmak a 17. század vé
gétől Afrika partjai mentén hídfőállásokat építettek ki, ahonnan
rabszolgákat szállítottak az Újvilágba. A 19. század közepétől na
pirendre került a partmenti sávok kiszélesítése, a belső területek el
foglalása.

Az európai hatalmak afrikai gyarmatosító törekvéseit az
Osztrák-Magyar Monarchia is magáévá tette, és vette ki részét a
Kongó-értekezlet néven ismert berlini konferencia munkájából,
1886-ban.27

A Szent László Társulat és elnöke által végzett Afrika-kutatásokat a
berlini konferenciától megfertőzött közvélemény befolyásolásának
igénye váltotta ki. Schlauch Lőrinc püspök azért ismertette 1889
ben, elnöki megnyitóként az afrikai rabszolga-kereskedelem törté
netét, hogy a fekete kontinens kiszolgáltatottságának e tragikus
eseményén keresztül a hazai és a külföldi közvélemény elé tárja a
valóságot.

Schlauch püspök tanulmánya - a Szent László Társulat nevé
ben - tudományos, mélységesen emberi és keresztény válasz
volt a gyamlatosítás tébolyában tomboló nagyhatalrnaknak és poli
tikusainak.
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