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A Marosy-iratok. Magyar
királyi követség Madridban
1948-1957
Összeállította és szerkesztette Anderle Ádám

A szegedi egyetem hispanisztikai tanszéké-
nek történész vezetõje, Anderle Ádám ki-
fogyhatatlan a térséget bemutató összefogla-
lások megírásában csakúgy, mint a spanyol-
magyar kapcsolatok eddig ismeretlen forrásai-
nak bemutatásában. E kötetben is egy ilyen
érdekességet találunk. Ezúttal a madridi (még
horthysta) magyar követséget vezetõ Marosy
Ferenc jelentéseit az 1945 után alakult emigrá-
ciós szervezethez, a New Yorkban székelõ
Magyar Nemzeti Bizottsághoz. (A horthysta
követség 1969-ig mûködött Madridban, a ma-
gyar állam csak késõbb vette fel a diplomáciai
kapcsolatot  Spanyolországgal.) Marosy 1921-
tõl állt magyar diplomáciai szolgálatban. 1946-
ban került Madridba, 1949-tõl kezdve gyakor-
latilag õ volt a követ. A második világháború
után a nemzetközi szinten szinte teljesen
elszigetelt Franco-rezsimnek jól jött a magyar
követség léte. Habsburg Ottó, aki ekkoriban
nagy diplomáciai tevékenységet folytatott,
támogatta a követséget. Marosy egy ideig
még Horthy képviselõjének tekintette ma-
gát, ám idõvel kezdett átállni Ottó oldalára.

A Franco-rendszer fokozatos szalonké-
pessé válásával a magyar követség léte már
nem volt fontos, 1969-ben be is szüntette
tevékenységét (anyagi okokból is). Az irato-
kat a Magyar Országos Levéltár vette meg.
Anderle itt majdnem az egész anyagot közre-
adja, a szükséges magyarázatokkal, tárgyi
csoportosításban. Az elsõ fejezet az elszige-
teltségbõl való fokozatos kikerülésrõl szóló
beszámolókat közli, azután a spanyol belpo-
litikára vonatkozó adatokat, a monarchikus
államformára történõ áttérés elõzményeit.
A legitimnek számító Juan Carlos (a mai János
Károly) mellett egy karlista herceg is szóba
került. A további fejezet a nyugati magyar
emigrációról, valamint az 56-os magyar forra-
dalom körüli bonyodalmakról számol be.
Néhány jelentés egyéb kelet-európai emig-
ráns csoportokról szól (itt a nevek rosszul
vannak írva, vagy bizonytalanok), Anderle
az illetõ országokból sem tudott róluk kellõ
információt beszerezni. Szó esik a vasfüggö-
nyön túli országok emigránsainak 1954-re
tervezett, de végül megvalósulatlan kon-
gresszusáról. Szakmai szempontból fontos, de
olvasmánynak is érdekes. (Összeállította és
szerkesztette Anderle Ádám: A Marosy-ira-
tok. Magyar királyi követség Madridban 1948-
1957. Hispánia, Szeged, 2002, 215 p.)
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Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat
fogad el közlésre, amelyek  a tudomány egészét
érintõ, vagy az egyes tudományterületek sajátos
problémáit érthetõen bemutató témákkal fog-
lalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló, magas
szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy tudo-
mányterület újabb eredményeit bemutató ta-
nulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal
kapcsolatos eseményeirõl szóló beszámolókat,
tudománypolitikai elemzéseket és szakmai
szempontú könyvismertetéseket.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg a
30 000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul-
mány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz,
a terjedelem 20-30 százalékkal nagyobb lehet.
Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem
ne haladja meg a 7-8 000 leütést. A teljes  kézira-
tot .rtf formátumban, mágneslemezen és 2 ki-
nyomtatott példányban kell a szerkesztõségbe
beküldeni.

3. A közlemények címének angol nyelvû
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle-
ményhez. Itt kérjük a magyar nyelvû kulcsszava-
kat (maximum 10) is. A tanulmány címe után a
szerzõ(k) nevét és tudományos fokozatát, a
munkahely(ek) pontos megnevezését és – ha
közölni kivánja – e-mail-címét kell írni. A külön
lapon kérjük azt a levelezési és e-mail címet, tele-
fonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt álta-
lában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (esetleg
félkövér – bold) betû alkalmazható; ritkítás,
VERZÁL betû és aláhúzás nem. A jegyzeteket
lábjegyzetként kell megadni.

5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzõket:
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér;
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne
használjanak színeket. Általában: a grafikonok,
ábrák lehetõség szerint minél egyszerûbbek le

gyenek, és vegyék figyelembe a megjelenõ olda-
lak méreteit. A lemezen vagy emailben érkezõ
ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif vagy .bmp
formátumban kérjük; értelemszerûen fekete-
fehérben, minimálisan 150 dpi felbontással, és
a továbbítás megkönnyítése érdekében a kép
nagysága ne haladja meg a végleges (vagy annak
szánt) méreteket. A közlemény szövegében tün-
tessék fel az ábrák kívánatos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a köz-
lemény végén, abc sorrendben adjuk meg, a
lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek az
irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve). Ha azo-
nos szerzõ(k)tõl ugyanabban az évben több
tanulmányra hivatkozik valaki, akkor a közle-
ményeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük
megkülönböztetni mind a szövegben, mind az
irodalomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak külö-
nös figyelmet a bibliográfiai adatoknak a
szövegben, illetõleg az irodalomjegyzékben való
egyeztetésére! Miután a Magyar Tudomány nem
szakfolyóirat, a közlemények csak a legfonto-
sabb hivatkozásokat (max. 10-15) tartalmazzák.

7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben
kérjük.  A tételek formája a következõ legyen:

• Folyóiratcikkek esetében:
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group
Selection, Altruism and the Levels of Organiza-
tion of Life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474

• Könyvek esetében:
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture. Hough-
ton Mifflin, Boston

• Tanulmánygyûjtemények esetén:
von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical Models in
Biology and Psychology. In: Krech, D., Klein, G. S.
(eds) Theoretical Models and Personality Theory.
155-170. Duke University Press, Durnham

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány
kefelevonatot nem küld, de az elfogadás elõtt
minden szerzõnek elküldi egyeztetésre közlemé-
nye szerkesztett példányát. A tördelés során
szükséges apró változtatásokat a szerzõ egy
adott napon a szerkesztõségben ellenõrizheti.
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