
1925-ben alakult meg 
a Párizsi Magyar Egyesület 

Bár az 55. esztendő nem a leghasználatosabb ün-
neplési évforduló, fontossága azzá teheti. A Pári
zsi Magyar Egyesület (Société Hongroise de Paris) 
paradox történelmi helyzet képződménye. Trianon 
után a zsugorodott ország hangoskodó hivatalosai 
gyűlölettel nézték a fény városát, mindent a fran
ciák hagyományos földrajzi és történeti tájékozat
lanságára hárítva, amiben persze sok igazság volt, 
csak azt felejtették el, hogy egy családi mítoszon 
alapuló birodalom oldalán háborúba keveredni 
nemcsak tájékozatlanság, hanem bűnös felelőtlen
ség és keserű következményeit mindig a vesztes 
viseli. Továbbá (bizarr módon pont Bécsen át) a 
magyar progresszió képviselőit Párizs azért mégis 
befogadta, nem először a történelemben. 

Illyés Gyula önéletrajzi regényéből tudjuk, 
hogy Petőfi születésének centenáriumán a Sor
bonne dísztermet bocsátott az ünnepség méltó meg
rendezésére, amelyen Aulard rektor elnökölt, s a 
Marseillaise mellett a magyar Himnusz és a Rákó
czi-induló is elhangzott. Méltó nyitánya volt ez a 
megbékélésnek, a párizsi magyar kolónia megelé
gedésére. Még a hivatalosan kiküldött Pékár Gyu
lát is hajlandók voltak meghallgatni. 

A Szajna partján 48-as emigránsok 1864-ben 
alapították meg a Kölcsönösen Segélyző Magyar 
Egyletet, amelynek többek között Zichy, Munkácsy 
és Návai Aladár voltak az elnökei, s aki Paál Lász
lótól Korányi Frigyesig Párizsban megfordult, en
nek a szervezetnek a segítségére mindig számítha
tott. Párhuzamosan működött vele az Osztrák— 
Magyar Segélyegylet és az Osztrák—Magyar Kór
házegylet, ez utóbbi évkönyveket is adott ki. Az 
I. világháború a párizsi magyarok számára A 
fekete kolostor évei voltak, a szép hagyományú 
egyesületek működését a francia hatóságok be
szüntették, vagyonukat zárlat alá helyezték, kü
lönben is új helyzet teremtődött Közép-Kelet-
Európában. Az osztrák—magyar közösködés elve- (^\. 
szítette értelmét, így a zárolással az osztozkodás- ^J*T 
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háború következtében 50 ezer fővel gyarapodott , 
egy Kecskemét szerű nagy magyar mezőváros tel
jes lakosságával. Az akkori jelentések szerint „kö
rükben a kommunista tanok nagy tér t hódítottak", 
pont ezért szó sem lehetett már újraszervezni a 
régi magyar egyletet. 

Akarva-akara t lan volt abban valami jelképes, 
hogy „szalonképes" személyt bíztak meg 1925 nya
rán a Párizsi Magyar Egyesület megszervezésével. 
A fő irányító báró Korányi Frigyes rendkívüli kö
vet és meghatalmazott miniszter volt, a nagy bel
gyógyász dinasztia kiváló közgazdász tagja. 

Számunkra azért (is) érdekes, mer t a gyors
segélyezés után első dolga volt az ingyenes orvosi 
rendelő (25, Rue Bobillot), az ingyenes fogorvosi 
rendelő (29, Bd. St.-Martin) és az ingyenes étkezde 
(15, boulevard St.-Germain) felállítása. Nem érdek
telen az ingyenes orvosi rendelő személyzetének 
összetétele sem. Közöttük találjuk Mezei Kornél 
ny. közkórházi ig. főorvost, Papp Karolát, a szegedi 
egyetem tanársegédét, Went István tanársegédet, a 
későbbi híres debreceni fiziológus professzort, aki 
ekkor ösztöndíjasként tartózkodott Párizsban. E 
sorok írója, akinek szerencséje volt még hallgatni 
az ő nagy formátumú előadásait, sohase hallott 
gyakorló orvosi múltjáról. Különösen azok után 
meglepetés, mer t amikor egy medika szigorlat köz
ben kollabált, tanársegédjét „orvosért" küldte el, 
jelezvén, hogy a kutató nem diagnoszta. „Beszer
vezték" a francia orvosokat is. Marcel Galland a 
tbc-seket volt hivatva ellátni, segített még Révész 
Tibor dr., Besnyő Ilona orvos-gyakornok, Béres 
István szigorló. Az ápolónői személyzetben jobb 
volt a franciák aránya. így Mme Lallemand, Mme 
Verrie és Apor Margit, azaz há rman lát ták el a leg
főbb teendőket. A fogorvosi rendelőt Markovics 
Károly stomatológus és Forka Károly asszisztens 
vezették. A helyiségeket a városi hatóság nevében 
Mr. Chatelain osztályvezető adta át. Végeztek him
lőoltásokat, Wassermann-vizsgálatokat, kisebb mű
téteket (a nagyobbakat kórházba utalták, szintén 
ingyenes alapon), a kiadott receptekre térí tésmen
tesen kapták a gyógyszert, a fekvő betegeket rend
szeresen látogatták, naponta átlag 90 reászorulót 
részesítettek orvosi ellátásban. Külön probléma 
volt a venereás és tuberkulot ikus betegek kezelése. 
Igaz, a versailles-i szerződés értelmében a franciák 
megkapták a Salvarsan gyár tásának szabadalmát, 
ám ez a therapia korántsem volt veszélytelen. A 
Pas-de Calais közelében levő Berck-sur-Mer hely
ségben a franciák régóta építettek egy szanatóriu
mot a skrofulás gyermekek részére, Galland dr. jó

voltából a magyar gyermekek részére ugyanit t biz
tosítottak ideális gyógyulási lehetőséget. Probléma 
természetesen a francia kórházak túlzsúfoltsága és 
a magyarok hiányos nyelvi ismerete. Ez utóbbin 
könnyebb volt segíteni, ingyenes nyelvtanfolyamok 
szervezésével. 

Természetesen akadtak illegális gyakorlatot 
folytatók is. Idézzünk megint Illyés könyvéből. 
„Lugosi orvosnövendék volt, s t i tokban máris ren
delt. Ő szedte ki — néha szantimokért — a honta
lanoktól a szuvas fogat és a gonococcust" (Hunok 
Párizsban, Bp. 1970). 

A franciák eddigi segítsége félig-meddig ka
ri tat ív jellegű volt, minden ceremonális körítés 
nélkül. 1913. november 15-én azonban a La Francé 
Illustrée c. tekintélyes napilap kiküldi tudósítóját 
a városházára, hogy szemtanúja legyen az ünne
pélynek. Amint a tudósításból kitűnik, az egye
sületet Edouard Horn segítségével alapították 1864-
ben. Tragikus egybeesés, hogy amikor 1914-ben a 
félszázados jubileumot kellett volna megünnepelni, 
helyette hadüzenet tör tént az összes bennünket 
sújtó következményeivel. Érdekes véletlen viszont, 
hogy 1931-ben az alapító fia, Emilé Horn elnök fo
gadta a magyar kolónia küldöttségét. Beszédében 
emlékeztetett rá, hogy 1848-ban kb. 400 magyar a 
két nép zászlaját lengetve vonult ugyancsak a vá
rosházára, ahol akkor nem kisebb ember mint La-
mart iné fogadta őket, aki emlékezett még magyar
országi út jára („J'ai t raversé vőtre patrie, j ' a i te -
moin des vertus pastorales . . . " ) és tolmácsolta a 
franciák rokonszenvét a magyarok iránt . Felavat
ták a francia—magyar kölcsönös szimpátia szim
bólumot, egy szép kétnyelvű zászlót, Monsieur 
Horn szerint „cetté fraternité n'est pas que sur ce 
drapeau, ellen est dans la tradit ion h i s t o r i que . . .", 
azaz ez a barátság nemcsak zászlón létezik, tör té
nelmi hagyományai vannak stb., a magyarok ré 
széről Szakos János, a társaság alelnöke mondott 
pátoszos köszönetet, ami ilyenkor egyáltalán nem 
fülsértő. 

A múlt század Párizsa Gruby Dávidot, Mandl 
Lajost mondhat ta magáénak, ám akkor más volt a 
politikai konstelláció, a Habsburg-gyűlöleten fel
tétlen egyetértet tünk, s ha a franciák fővárosában 
megmozdult valami, Pest-Budán is nyugtalankod
tak. Mind a rebellisek, mind a kopók. Az I. világ
háború úgy látszott, mindent elrontott. A húszas 
évek közepén mégis feléledt valami a múltból, 
amire jó érzés visszaemlékezni. 

Szállási Árpád dr. 


