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Bevezetés
A témaválasztás indoklása
A Kárpát-medencében élő magyarok történelme, sorsa, helyzete és a lehetőségek
mérlegelése természetesen hosszú évtizedek óta napi téma. Ám a „ki a magyar”, „mi a
magyar” kérdések kitekintve is fontosak. Száműzöttek, kivándorlók, emigránsok,
hontalanok, menekültek, disszidensek, külhoniak, nyugati vagy tengeren túliak…
„magyarok a nagyvilágban”. Vajon ma is érvényes a „nyelvében él a nemzet”? Mit is
jelent magyarnak lenni, magyarnak maradni a tengeren túl? Lehet-e valakinek két hazája?
Kettős identitás – létezik? Miként őrizhető meg, alakítható ki a magyarságtudata annak a
fiatalnak, aki Amerikában, Kanadában vagy Ausztráliában született, születik… Akinek
tehát nem Magyarország a hazája, ám elődein, kulturális és szellemi örökségén keresztül
kötődik, kötődni akar. Disszertációm elkészítését e kérdések megválaszolásának igénye
motiválta. Hiszen szinte nincs ma olyan család, amelynek ne élne rokona külföldön vagy
ne tapasztalta volna baráti, ismerősi körében, hogy manapság a fiatalok hosszabb-rövidebb
időre, tanulás vagy munkavállalás céljából (el)vándorolnak. Ez immár olyan méreteket ölt,
hogy a közbeszédet is meghatározza.
Amikor napjainkban kivándorlásról beszélünk, akkor London vagy Berlin, a mostani
migrációs célterületek jutnak eszünkbe, esetleg 1956… Ám keveset tudunk a II.
világháború utáni menekülthullámról és a történelem homályába vész a XIX. század utolsó
és a XX. század első évtizedében lezajlott gazdasági exodus. A statisztikai jelentések, a
kutató intézeti felmérések anyagain kívül gazdasági és politikai napi- és hetilapok, ún. női
magazinok, televízió- és rádióadások, valamint honlapok és blogok is foglalkoznak a
migrációval; a Nyugaton, tengeren túlon élő magyarokkal. Új jelenség, hogy sorra látnak
napvilágot a magyar közösségeket bemutató dokumentumfilmek, mint például Debrecen
Televízió Kft.: Krisztus vándorai, Üzenem az otthoni hegyeknek, Húngaro – Magyarok
Dél-Amerikában; 56Films: Hazatérés (2006) Inkubátor (2010), Megmaradni (2013); Speak
Easy Projekt: Menjek/Maradjak – New York (2013), Menjek/Maradjak – London (2014)…
Zeneszerzőket inspirálta és inspirálja a jelenség: Hobo Blues Band: Emigráns Blues,
Szökevények hajója, (1990), Quimby: Kivándorló Blues (2013), Tanka László – Fehér
Iréne – Mercy Együttes: Világvándor (2015)…
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2010. május 26-án az Országgyűlés elfogadta a magyar állampolgárságról szóló, 1993. évi
LV. törvényt módosító javaslatot. Az ún. kettős állampolgárságról készült jogszabály
szerint nemcsak születésénél fogva, hanem leszármazással is magyar állampolgárrá lehet
válni, anélkül hogy Magyarországra kellene költözni. Ma kulturális rendezvények
(kiállítások, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, fesztiválok, stb.) sokasága próbálja
felhívni a figyelmet a Kárpát-medencén kívül élő magyarokra és bemutatni
intézményeiket, erőfeszítéseiket, teljesítményeiket. Egyre többet hallani arról, hogy
múzeumok, könyvtárak, levéltárak törekszenek a külföldön található, a magyar művelődésés tudománytörténet szempontjából jelentős hagyatékok és gyűjtemények megszerzésére,
hazahozatalára és elhelyezésére. Könyvek, tanulmányok, kutatások sora dolgozza fel az
amerikai, kanadai, latin-amerikai magyarok történetét. Divatos lett „felfedezni” a tengeren
túli magyarokat. Egyre többet tudunk róluk, de még mindig nem eleget. A törekvések
eredményeképpen, talán már nem mindenkiben él az előítélet velük szemben, amit néhány
évvel ezelőtt, a „Magyarnak lenni” – I. Kanadai Magyar Identitás Konferencia szervezője
így fogalmazott meg: „„A határon túli magyarság kategóriájába nem fértünk bele... Úgy
éreztük, hogy egy előítélet áldozatai vagyunk: elmentetek, meggazdagodtatok, tartsátok el
magatokat….”
A témaválasztás és a kutatás személyes háttere az, hogy diplomás művelődésszervezőként
(Pécs, 2007), a Magyar Kultúra Alapítvány (MKA) értékesítési vezetője voltam. Az MKA
jogutód nélküli megszüntetéséig, 2011 júliusáig, e munkakörben is hasznosítottam a
művelődésszervezés, a reklám és a marketing terén szerzett, korábbi tapasztalataimat és a
tanulmányaim során alaposan feldolgozott szakirodalmat. Gyakorlati munkám a
vállalkozói és a magyar-magyar párbeszédet szolgáló alapítványi rendezvények tartalmi és
szervezési összehangolása volt. Továbbá: a Budai Várban lévő hatalmas épület sokirányú
hasznosítása. Munkámban mindez önálló műfajjá fejlődött, hiszen a profit-orientált és a
nonprofit szempontok harmonizálását végeztem, a szinergia kiteljesítésén dolgoztam.
Ennek jegyében kapcsolódtam be a Panoráma Hazatérők Világklubja létrehozásának
folyamatába. A Panoráma Hazatérők Világklubja, a Panoráma Magazinhoz kapcsolódva, a
Magyar Kultúra Alapítvány keretében működött. A klub a nyugati, elsősorban a tengeren
túli magyar diaszpórának, a hazatérők és itthoniak találkozásának továbbra is nagy
lehetősége. Felelőse voltam a minden hónap második csütörtökjén, 17 órai kezdettel, az
MKA épületében megtartott, Ausztrália Magyar Baráti Köre találkozóinak. A
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rendezvényeken bemutatkoztak ausztráliai és új-zélandi magyar előadóművészek,
képzőművészek, hazatérők és hazalátogatók, valamint Ausztrália kulturális és természeti
szépségei iránt érdeklődő hazaiak. 2006-ban, az MKA munkatársaként szervezője voltam
az 50. évforduló tiszteletére megrendezett, „Magyar származású nyugati képzőművészek I.
világkiállításának”, az „Emigráció hazatér” programsorozat számos eseményének, az „Új
élet – új haza” Tony V. Hauser kanadai fotóművész portrékiállításának és a Kanada és az
1956-os forradalom kapcsolatát bemutató fényképes dokumentumkiállításnak. Számos
tengeren túli festő- és képzőművésznek rendeztem a Budai Várban tárlatot.
Az alapítványi munka tengeren túli programjainak felelőseként megtiszteltetést és nagy
tapasztalatot jelentett az, hogy részt vehettem és előadhattam Ausztráliában, Új-Zélandon,
Kanadában és az USA több városában, magyar identitás témájú találkozókon és
konferenciákon. Különböző fórumokon publikált írásaimmal is készültem arra, hogy
kutatásokkal megalapozott, személyes, gyakorlati tapasztalataimat disszertációban
foglaljam össze. (A dolgozat témakörében megjelent írásokat lásd a Mellékletben)
A kárpát-medencei magyarságra jellemző Kányádi Sándor vers sora: „Vagyunk, amíg
lenni hagynak, se kint, se bent, mint az ablak.” (Kányádi, 2002:8) Ám a diaszpóra
problémája más: felszívódik a szabadságban, ugyanakkor napjainkban is egyre több
harmad-, negyedgenerációs fiatal szeretné felfedezni gyökereit. Az USA-ban, a 2000. évi
népszámlálási

adatok

szerint

1.398.724

fő

(U.

S.

Census

Bureau,

http://factfinder.census.gov, 2015. 04. 04.), a 2006. évi kanadai népszámláláskor 315.510
fő tartotta magát magyar származásúnak. (Statistics Canada, http://www12.statcan.ca/,
2015. 04. 04.) A 2011. évi ausztráliai felmérés szerint 69.160 fő vallotta magát magyar
származásúnak. (Australian Bureau of Statistics, http://www.abs.gov.au/, 2015. 04. 04.)1
Latin-Amerikában a népszámlálás nem részletezi az etnikai hovatartozást, így különböző
becslések vannak. Papp Z. Attila becslési eljárása a latin-amerikai országokban élő
magyarországi születésűekből, a határon túlról származó magyarok és e két csoport
utódaiból áll. Ezek szerint Argentínában mintegy 12 ezer, Brazíliában 8-10 ezer,
Venezuelában 4 ezer, Chilében 2 ezer magyar és magyar származású él. (Papp, 2010) Az
USA-ban tehát mintegy másfél millió magyar vagy magyar származású él, de az

Az adatok ugyan különböző évekből származnak, mivel mindenhol eltérő időpontban tartanak
népszámlálást, ám valamennyi ország esetében ezek a legutóbbi, hivatalos adatok, így ezeket vettem
figyelembe.
1
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otthonában a magyar nyelvet beszélők száma 2000-ben közel 118 ezer volt. Kanadában a
315 ezer magyar vagy magyar felmenőkkel rendelkezők közül 22 ezren beszélnek
magyarul. A 69 ezres magyarság közül Ausztráliában ugyancsak közel 22 ezren használják
a magyar nyelvet. Összességében a vizsgált országokban a magyar vagy magyar
származásúak létszáma közel 1,8 millió fő. (Lásd: 1/a,b. számú ábra, a Mellékletben)
Mindezek alapján, a tengeren túli magyar diaszpórával kapcsolatos munkahipotéziseim
az alábbiak, amelyeket a későbbiekben igazolni kívánok:
 A tengeren túli magyar diaszpórában létezik-e a kettős vagy többes etnikai
identitás?
 Magyar nyelvtudás nélkül is van magyar etnikai identitás.
Disszertációmban azon országokban élő magyarok és magyar származásúak etnikai
identitását és annak megnyilvánulási színtereit vizsgálom, ahol történetileg alakult ki a
diaszpóra. Tehát az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Latin-Amerika (elsősorban
Argentína, Brazília, Venezuela) és Ausztrália a kutatási célterületek. Nem tárgya
kutatásomnak az ázsiai, dél-afrikai magyarság és Új-Zéland esetében is csak kitekintő
megjegyzéseket teszek. A vizsgált időszak: 1849 – 2015. A továbbiakban a tengeren túli
kifejezést tehát az amerikai, kanadai, latin-amerikai és ausztráliai magyarokra alkalmazom.
Disszertációmban gyakran használom a generációs kifejezést. Elsőgenerációsnak nevezem
azokat, akik felnőttként, másodgenerációsnak azokat, akik szüleikkel gyermekként hagyták
el Magyarországot vagy már az új hazában születtek.

A disszertáció szerkezete
A disszertáció első fejezetében az elemzés során felmerülő kulcsfogalmakat értelmezem. A
második fejezetben bemutatom a hét kivándorlási hullám (1849 – 1867, 1867 –
1914/Trianon, két világháború között, II. világháború után, 1956 novembere – 1957
tavasza, 1957 – 1991, 1991-től napjainkig) történetét, főbb jellemzőit. A magyar diaszpóra
történeti hátterének elemzése azért is szükséges, mert ezeknek a kivándorlási hullámoknak,
okozati eltéréseknek nagyon komoly következményei vannak az asszimiláció, a
magyarságtudat, az identitás és a Magyarországhoz való viszony dimenzióiban. Tehát sem
az emigráció, sem a disszidensek csoportja nem homogén és a sokszínűség az utódokra, a
harmad-negyed-ötöd generációra igencsak jellemző. A harmadik fejezetben vizsgálom a
5

magyar etnikai identitás alakulását a kivándorlási hullámokkal összefüggésben,
kronologikus sorrendben. A negyedik fejezetben részletesen bemutatom a tengeren túlon a
magyar és a magyar származású emberek számára az etnikai identitás megnyilvánulási,
megélési tereit, lehetőségeit. Ezek a kivándorlás időpontjától függően a következők:
magyar kolóniák, szervezetek (egyesületek, magyar házak, könyvtárak…), egyházak,
iskolák, sajtótermékek, ünnepek és szokások. Az iskolákkal együtt tárgyalom a(z)
(anya)nyelvhasználatot, a magyar nyelv oktatását, mert e kettő szorosan összefügg. A
harmadik és a negyedik részben vizsgálom a disszertációmban megfogalmazott hipotézist:
van magyar identitás magyar nyelvismeret nélkül. Az ötödik fejezetben a kutatási
eredményeket foglalom össze, továbbá a megfogalmazott munkahipotéziseket igazolom. A
felhasznált irodalomban csak a hivatkozott műveket tüntetem fel, a témával kapcsolatos
bibliográfiám ennél lényegesen bővebb. A Melléklet tartalmazza a megértést segítő, a
jelenségeket alátámasztó ábrákat, táblázatokat, fotókat.

Kutatási módszerek
Munkám során a történeti, speciális szakirodalmi művek áttekintésén kívül,
szépirodalmat, esszéket, statisztikákat tanulmányoztam és hasznosítottam. Vizsgáltam a
helyi közösségek dokumentumait: évkönyveket, jubileumi kiadványokat, újságokat,
fotókat, gyűjteményeket és archívumokat. Összegeztem a mások által végzett kutatások
ismeretanyagát is. A kivándorlási hullámok és az identitás megnyilvánulási színtereinek
történeti feldolgozása során különösen támaszkodtam Kovács Imre (Kovács, 1938, 1989),
Nagy Károly (Nagy, 1984) Puskás Julianna (Puskás, 1982), Rácz István (Rácz, 1980),
Albert Tezla (Tezla, 1987), Várdy Béla (Várdy, 2000), Ruzsa Jenő (Ruzsa, 1940), Torbágyi
Péter (Torbágyi, 2004), Kunz Egon (Kunz, 1997) műveire. Több szerző könyvét,
tanulmányát terepmunka előzte meg. Ezek eredményeit is beépítettem disszertációmba:
Bartha Csilla (Bartha, 1993a, 1993b, 2002), Fejős Zoltán (Fejős, 1987, 1992a, 1992b,
1993), Hoppál Mihály (Hoppál, 1989, 1992, 1996), Kriza Ildikó (Kriza, 1991), Kovács
Nóra (Kovács, 2009). A szépirodalmi művek azért értékes források, mert ugyanarról az
identitásról, identitás-megnyilvánulásról tudósítanak, mint a kérdőív és az interjúk.
Mindezek empirikus kiegészítése volt a 2005 és 2014 közötti kvalitatív terepmunka,
amely során kétszer, 2005-ben és 2008-ban, három hetet Ausztráliában, egy hetet ÚjZélandon, 2009-ben és 2014-ben két-két hetet Kanadában, 2009-ben öt hetet az USA-ban
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töltöttem. Részt vettem többek között magyar identitás témájú konferenciákon,
istentiszteleteken, miséken, különböző ünnepségeken és rendezvényeken, cserkészetfoglalkozáson, hétvégi magyar iskolai órán, színi előadáson, baráti találkozón… A
terepkutatások, résztvevő megfigyelések alkalmával jegyzeteket készítettem, naplót
vezettem.
A terepmunka, valamint a résztvevő megfigyelések és a kutatás során strukturált,
fókuszált mélyinterjúkat készítettem magyar nyelven, a tengeren túli magyar
intézmények tisztségviselőivel, illetve olyanokkal, akik régóta a helyi közösség tagjai vagy
a magyar vonatkozású kérdésekről alapos ismereteik vannak. (A strukturált, fókuszált
mélyinterjúk kérdéseit lásd a Mellékletben) Ötven interjút, közel 20 óra terjedelemben,
hangfelvételen is rögzítettem. Beszélgetőtársaimra, interjúalanyaimra név nélkül
hivatkozom, személyazonosságukat a disszertációban igyekeztem elrejteni. A terjedelmi
korlátok és a személyiségi jogok védelme miatt a nyilvános disszertációban csak a
dolgozat témájához szorosan kapcsolódó interjúrészleteket használom. (Az interjúk
részleteit lásd a Mellékletben)
Az adatközlők lakóhelyük megoszlása szerint 48 %-uk az USA-ban, 30 %-uk Kanadában,
14 %-uk Ausztráliában, 8 %-uk Latin-Amerikában él. Az interjúalanyok vándorlástörténete
eltérő időpontban kezdődött. Volt olyan, aki a II. világháború után fiatal felnőttként,
többen pedig szüleikkel, kisgyermekként hagyták el az országot. Megtalálható volt az
1956-os menekült, az 1970-es években „disszidált”, közvetlen a rendszerváltás előtt,
valamint a 2000-es évek elején és végén kivándorló is. Interjút készítettem olyan
másodgenerációsokkal is, akik már az USA-ban, vagy Kanadában születtek. A nemek
megoszlása szerint 54 %-uk férfi és 46 %-uk nő volt, tehát arányuk közel azonos.
2012 óta, programszervezőként, részt veszek az amerikai Magyar Emberi Jogok
Alapítvány (HHRF) által évente egyszer, az észak-amerikai magyarság fiatal felnőtt tagjai
számára, Magyarországon megvalósuló, „ReConnect Hungary – Magyar Birthright
Program” című képzés megvalósításában. Ennek alapja a tengeren túli magyar, másod-, de
inkább harmad-, negyedgenerációs fiatalok körében tapasztalható igény, hogy felmenőik
származási országával kapcsolatba lépve, családjuk múltját, illetve saját identitásukat
jobban megértsék. Az első program összeállításánál kiemelt viszonyítási pontot jelentett a
külföldi, hasonló jellegű programok példája. A 18-26 év közötti fiatalok döntően angolul
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beszélnek, ám valamennyien büszkék magyar származásukra. Szeretnék felfedezni
nagyszüleik, szüleik szülőföldjét, jobban megismerni a magyarországi kulturális,
társadalmi, gazdasági életet, esetleges nehézségeket. Ezáltal megérteni családjuk történetét,
így saját múltjukat, továbbá saját azonosságtudatukat is. A kutatásom során elemeztem a
2014-ben és a 2015-ben a „ReConnect Hungary – Birthright” képzésre jelentkező 51
Kanadában és az USA-ban élő fiatal, angol nyelven írt esszéjét. 35 %-uk másod-, 49 %uk harmad-, 12 %-uk negyed- és 4 %-uk ötödgenerációs.
2014. június 20. és 2014. december 31. között, magyar és angol nyelvű, on-line kérdőíves
felmérést végeztem.2 (A kérdőívet lásd a Mellékletben) Sehol sem létezett elérhető
adatbázis, ezért e munka keretében, a más forrásokban meglévő hiányos, valamint saját
címtárakat és kapcsolatrendszereket szisztematizáltam. Ennek eredményeképpen 1.000
elemet tartalmazó tengeren túli adatbázist alakítottam ki, amely mások számára és
további kutatásokhoz is használható. Nem csupán egy aktualizált, válogatott címtár
összeállítását végeztem el, hanem a tevékenységek lényegét is jelző, annotált útmutatót
készítettem.3 Az adatfelvétel 2011. december 01. és 2012. június 30. között történt. A
kérdőívet a fenti adatbázisban szereplő, email címmel rendelkező, 658 intézménynek
küldtem el elektronikus levél formájában, magyar és angol nyelven. Több szervezet
vezetője jelezte, hogy a kérdőívet tagjaiknak kiküldte. Interjút készített velem a kanadai
magyar televízió – „Magyar Képek” és az ausztráliai „Magyar Rádió Mozaik Sydney”,
amelyekben a kérdőív kitöltésére kértem a nézőket, a hallgatókat. Éltem a közösségi média
lehetőségeivel is: saját Facebook profilomon, valamint számos tengeren túli szervezet és
Facebook-csoportosulás oldalán megosztottam a kérdőívet.
A magyar nyelvű kérdőívet 107 fő (71 %), az angol nyelvűt 43 fő (29 %), összesen 150 fő
töltötte ki (Lásd: 2. számú ábra, a Mellékletben); 149-en on-line, 1 fő kinyomtatva,
személyesen adta át. (A kor szerinti megoszlás lásd: 3. számú ábra, a Mellékletben) A
magyarul válaszolók 40 %-a az USA-ban, 20 %-a Kanadában, 5 %-a Latin-Amerikában,
13 %-a Ausztráliában és 1 %-a Új-Zélandon él. A beérkezett válaszok 16 %-a irreleváns
volt, mert kitöltőjüknek nem a vizsgált terület a lakóhelye, hanem például az Egyesült
Ez a felmérés egy olyan előkutatás (pilot study) volt, amely alapján megkezdtem a kvalitatív feltárást, az
interjúzást. Ennek a vizsgálatnak az eredménye segített abban, hogy fókuszáltan, koncentráltan kérdezhessem
alanyaimat.
3
Az adatbázist „A tengeren túli magyar diaszpóra közművelődési jellemzői és a hazai intézményes
kapcsolatok” c. tanulmány keretében, a Nemzeti Kulturális Alap alkotói pályázati támogatásával alakítottam
ki. Köszönet érte!
2
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Királyság, Németország. Továbbá 5 %-a nem adta meg, hol él. Az angol nyelvű kérdőívet
kitöltők 42 %-a az USA-ban, 25,5 %-a Kanadában, 4,5 %-a Latin-Amerikában, 28 %-a
Ausztráliában él. Az angol nyelvű válaszok közül valamennyi értékelhető volt.
Összességében tehát a válaszolók 48 %-a az USA-ban, 25 %-a Kanadában, 20 %-a
Ausztráliában, 6 %-a Latin-Amerikában és 1 %-a Új-Zélandon töltötte ki a kérdőívemet.
(Lásd: 4. számú ábra, a Mellékletben)
Az empirikus elemzési egységek tehát az alábbiak voltak:


Egyének: az észak- és dél-amerikai, kanadai, ausztráliai, új-zélandi magyar illetve

magyar származású emberek.


Szervezetek: az észak- és dél-amerikai, kanadai, ausztráliai, új-zélandi magyar

egyházak; iskolák; óvodák; cserkészetek; a szervezetek (magyar házak, könyvtárak,
szövetségek, klubok, egyesületek, alapítványok, stb.); néptánccsoportok.


Társadalmi produktumok (írások): szépirodalmi művek; esszék, ideológiai,

politológiai, művelődéspolitikai, nemzetpolitikai, külpolitikai, gazdasági-statisztikai
mérvadó művek; statisztikák (pl. népszámlálások); DVD filmek; tárgyi és szellemi
kulturális hagyatékok, stb.

Köszönetnyilvánítás
Kutatási feladatom és módszerem ismertetése – elsősorban a terepmunka – érzékelteti,
hogy támaszkodtam a tengeren túli, helyi intézményekre és személyekre, ezért ezúton
szeretnék köszönetet mondani a segítségért.
Köszönöm témavezetőmnek, Dr. Kupa László CSc. habilitált egyetemi tanárnak az
előrevivő javaslatait.
Köszönöm a jogutód nélkül megszüntetett Magyar Kultúra Alapítványnak, egykori
munkahelyemnek a terepmunkáimhoz nyújtott támogatását. Köszönöm Dr. Koncz Gábor
Ph.D. egyetemi magántanár, főiskolai tanár tanácsait a kutatásaimhoz. Dolgozatom nem
készülhetett volna el munkahelyem, a Duna Palota Nonprofit Kft. és Bíró Ildikó igazgató
körültekintő segítsége nélkül.
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Köszönöm kanadai, amerikai, ausztráliai, új-zélandi, brazíliai és venezuelai magyar
interjúalanyaimnak, adatközlőimnek és barátaimnak a feltárulkozást, a tartalmas
beszélgetéseket, a javaslatokat, hogy segítette munkámat: Andrew Boros, Ábel András,
Bálint Elizabeth, Bánhegyi Zoltán, Bika Julianna, Bodoni Ildikó, Csaba Gábor, Csapó
Endre, Cselényi Zsuzsa, Cserepka Barney, Csernay Gizella és György, Csipke Zoltán,
Csukly Andor†, Dér Erzsébet és Ferenc, nt. Drótos Árpád, Dr. Bognár Béla Ph.D., Dr.
Jókay Károly, Dr. Kocsis Attila, Dr. Pándy-Szekeres Dávid, Dr. Tanka László, Elizabeth
Hamre, Ernszt Katalin, Farkas Ákos, Fedor Aliz, Fülöp Marika és Lajos, George Barna,
Gorondi Enikő és János, Gödölley Irén és Mihály, Gyuricza Gábor, Hangay György,
Herédi Mária, Holczer Erzsébet, Horváth Éva, Horváth Gyöngyi, Ilosvay Gusztáv és
Ilosvay-Egyed Katalin, Jókay Károly, Judit Balla Siladev, Kaprinay Éva, Kardos Béla, nt.
Kántor Pál, Kerekes Sámuel, Kereki Katalin, Kerti Éva, Kocsis Anikó, Kosaras Vilmos† és
Mira†, Kozma-Grimm Mária, Krémer Sándor, Lantai Ottó, Latkóczy Emese, Lizik Zoltán,
Ludányi Panni, Ludwig Zóra, Magyar Kálmán, Magyar Hajdu-Németh Ildikó, Magyarody
Szabolcs, Makk Sylvia, Maros Zsuzsi és Zoltán, Marylin Blum, Mészáros László, Mikecz
András, Molnár Ágoston, Nemere László, Nicholas Boros, Oldal Mária, az Ontariói
Független Református Egyház tagjai, nt. Ötvös Zsolt, Paquett Kalotai Mária, Párdány
Miklós, nt. Péterffy Kund, Polyák Levente, Rachidi Mária, Rose Szakal, Sajgó Szabolcs
atya, Sophia Zsuzsanna és Miklós Wass de Czege, Strasz Júlia és László, ft. Szabó Sándor
és Zsóka, Szatmári Friderika, Szász Árpád, Szekeres Szabolcs, Szekeres Zsolt, Szőcs
Klári, Takács Katalin, Telch-Dancs Rózsa, Tormási Judit, Török Tünde, nt. Vass Zoltán,
Várdy Béla, Várdy Huszár Ágnes, Velki Magdolna, Veres Zoltán, Világos István, Wéber
Kálmán, Zámbó Krisztina…
Hálás vagyok a tengeren túli magyar konferenciák, rendezvények, találkozók, előadások
szervezőinek a megtisztelő meghívásért, lehetőségért: Kardos Béla, az Új Dél-Wales-i
Magyar Szövetség tiszteletbeli elnöke; Horváth Gyöngyi, a Gold Coast-i Magyar
Egyesület elnöke; Kaprinay Éva, a Wellingtoni Magyar Fészek Klub elnöke; Takács
Katalin, a Magyarokért Kanadában Egyesület elnöke; Magyar Kálmán, az Amerikai
Magyar Múzeum igazgatója, ft. Szabó Sándor püspök, az Ontariói Független Református
Egyház lelkipásztora és felesége, Zsóka; Dr. Kocsis Attila esperes, a Perth Amboy-i
Magyar Református Egyház lelkésze és felesége; Anikó; Balogh Gyula, az Amerikai
Magyar Szövetség alelnöke; Jane Pesek, a „Thomas Jefferson School” fejlesztési
igazgatója, Sophia Zsuzsanna és Miklós Wass de Czege, Wass Albert író fia és menye.
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Köszönöm a publikálási lehetőségeket többek között a Napút, a Nyelvünk és Kultúránk, a
Panoráma Magazin, a Zempléni Múzsa és a Sárospataki Füzetek folyóiratok
szerkesztőségeinek és természetesen mindazon fórumok szervezőinek, ahol előadhattam és
publikálhattam. Külön köszönöm a külföldi kötetben való megjelenési lehetőséget Dr.
Gerner Zsuzsanna dékánhelyettesnek.
Köszönöm azt, hogy Bokor Béla Ph.D. egyetemi docens úr átfogó, elismerő és ugyanakkor
részletes kritikai opponensi véleményt készített a dolgozat első változatáról. Ugyancsak
köszönöm a Pécsett, 2015. június 16-án megrendezett munkahelyi vitán elhangzott kritikai
véleményeket és biztatásokat, valamint a jegyzőkönyvben foglalt javaslatokat. Mindezeket
figyelembe véve kiegészítéseket készítettem és átdolgoztam az anyagot.

Budapest, 2015. augusztus 17.
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1. Elemzési fogalmak
A disszertációmban használt fogalmakat előzetesen definiálom. A témakör széleskörű
szakirodalma, lexikon szócikkek elemzése és internetes tájékozódás alapján tekintettem át
a kulcsfogalmakat. Itt azonban csak az általam kialakított, saját munkafogalmakat rögzítem
úgy, hogy az elfogadott, mérvadó hátteret külön kritikai elemzés nélkül tüntetem fel. Az
identitás fogalma esetében viszont bővebb hátteret idézek, hiszen ez esetben az általam
kiemelten fontos megközelítések egésze vagy egy-egy eleme különösen releváns
témámhoz. Ugyanakkor nem célom, hogy e disszertációban az etnikai identitásról
kialakított különböző felfogásokat, eltérő elemzési álláspontokat tárgyaljak. A migráció,
kivándorlás, emigráció, diaszpóra, identitás, etnicitás, asszimiláció kategóriák fogalmi
hálóba rendezve segítik az értelmezést és elemzést.
Migráció
A latin eredetű szó elmenést, költözést, vándorlást jelent. Olyan lakóhely-változtatást jelöl,
amely során az egyén a településhatárt is átlépi, ideiglenesen vagy tartósan. A lakóhelyen,
vagyis az adott településen belüli költözés nem migráció. Ha egy adott ország
közigazgatási határait nem lépi át, akkor belső migrációról van szó. Az országhatárt is
átlépő lakóhely-változtatás az nemzetközi migráció. (Andorka, 2006) A migrációt többféle
szempont szerint lehet csoportosítani. Megkülönböztethetünk egyéni és tömeges migrációt,
önkéntest és kényszerből választottat. Kiváltó okai lehetnek: gazdasági, társadalmi,
természeti, politikai tényezők.
Kivándorlás
A Pallas Nagy Lexikona szerint: „Kivándorló az, aki egy bizonyos politikai egészet képező
területről (állam, ország, tartomány, stb.) más ily területre költözik, azzal a céllal, hogy ott
új otthont alapítson magának.” (A Pallas Nagy Lexikona, 1894:612)
Magyarországon először 1903-ban határozták meg törvényben a kivándorlás, kivándorló
fogalmát: „…kivándorlónak tekintetik az, aki tartós kereset céljából bizonytalan időre
külföldre távozik.” (Rácz, 1980:77) Az 1909. évi törvény ezt kiegészítette azzal, hogy a
törvény hatálya „nem terjed ki azokra, akik valamely európai államba egy évnél rövidebb
időre meghatározott munkák teljesítése végett távoznak.” (Rácz, 1980:77) Tehát, aki nem
végleges letelepedés szándékával hagyja el szülőföldjét, az nem kivándorló. A Magyar
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Nyelv Értelmező Szótára szerint a kivándorló gazdasági okok miatt költözik külföldre és
telepedik le ott.
Emigrál, emigráció
Az emigráció latin eredetű szó. Az emigrare latin ige többjelentésű szó. A római
császárság korszakaiban különböző volt a jelentéstartalma, ám azokban mindig közös volt
az,

hogy helyváltoztatásra

utalt.

A

harmadik

században

házbérlők

ideiglenes

kilakoltatására használták az emigratio szót. De használták katonai előléptetés értelemben
is. A vulgáris latinban pedig a túlvilágra költözést is jelentette. „…az emigrare szó a
középkori jogi nyelvhasználatban már fellelhető volt az engedély nélküli elvándorlás,
illetve –költözés értelemben is… A legtöbb európai nyelv hasonló jelentéssel vette át... a
magyar nyelv esetében is… a szó legkorábbi ismert előfordulásakor a latinhoz hasonlóan
az engedély nélküli elvándorlás értelmében vált használatossá…” (Torbágyi, 2004:9)
Az emigrál általánosan vándorlást, kivándorlást, kiköltözést, külföldre települést jelent.
Emigrál, tehát elhagyja szülőföldjét és máshol telepszik le. Így a bármely okból történő
elvándorlásra vonatkozik. Ám a fogalmat szűken értelmezve az emigránsok politikai vagy
vallási üldöztetés okán hagyják el hazájukat, mennek önként száműzetésbe. Ám ez mindig
kényszer alatt történik.
Az angol nyelvterület irodalma az emigráció fogalom helyett a „refugee”, vagyis menekült
kifejezést használja azokra, akik politikai meggyőződésből, üldöztetés vagy megtorlás elől
hagyják el hazájukat. Az 1956-os forradalom és szabadságharc után a rendszerváltásig az
országot törvénytelenül, utazási engedély nélkül elhagyókat vagy azokat, akik ugyan
útlevéllel utaztak, de az idegen országban menedékjogot kértek, disszidensnek hívták.
Disszidens vagyis eltérő véleményen van, elszakadó. (Szántó, 1984)
Disszertációmban az emigráció fogalmát, az emigrál igét, valamint az emigráns és
menekült kifejezéseket a politikai okok miatt elmenekülőkre, a kényszerű kivándorlókra
használom. A kivándorlást, a kivándorlót olyanok megjelölésére alkalmazom, akik saját
szabad akaratukból meghozott döntés alapján, gazdasági okokból hagyják el
szülőföldjüket.
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Diaszpóra
A diaszpóra szétszóratást jelent. Egyik ismert, korai példája a görögök kirajzása a
szigetvilágba és a zsidók szétszóródása. Olyan nemzetiségre, etnikumra, vallást követőkre,
közösségekre utal, akik külső kényszer hatására elhagyni kényszerülnek szülőföldjüket.
Majd: más népcsoportok közé szóródva folytatják életüket, őrzik kultúrájukat. Tehát
elsősorban a közösségek nem önként vállalják a diaszpóra létet, hanem erőszak, mint
például kitelepítés, üldöztetés miatt. Ám tágan értelmezve, diaszpórát alkotnak a
kivándoroltak és azok leszármazottai is. Összességében a diaszpóra, Walter Connor
meghatározása szerint: „egy népnek az óhazán kívül élő része.” (Fejős, 2005:20)
„Egy diaszpórát – Fejős Zoltán szerint – a kollektív emlékezet összetartó ereje is
meghatároz. Ez részben a szétszóródást előidéző történeti események ismeretének, a
traumatikus élmények narratíváinak továbbadását szolgálja, részben, tágabb értelemben,
kulturális örökséget jelent, amely gyakran vallási jellegű…” (Fejős, 2005:14)

James

Clifford a diaszpóra főbb jellemzőit az alábbiakban határozta meg: „…a szétszóratás
története, a szülőföld mítosza, emléke, az idegenség érzése a (rossz) vendéglátó országban,
a valamikori hazatérés vágya, a szülőföld további támogatása és e viszony által jelentősen
befolyásolt kollektív identitás.” (Clifford, 2000) Fejős Zoltán is megállapította, hogy a
diaszpórát az emlékezet tartja fenn és ezt a tömegkommunikációs eszközök, az információs
technológia fejlettsége egyszerűsíti, megkönnyíti. (Fejős, 2005)
A menekülőkben, a kivándorlókban mindig van törés, lelki veszteség – a szülőföld
elhagyása, távol élés miatt. Még akkor is, ha kapcsolatot tartanak fenn az óhazával, ha
gyakran hazalátogatnak. Ez a sajátos „lelkiség” függ a kiváltó okoktól és meghatározza az
etnikai identitáshoz való viszonyt is. A diaszpóránál megfigyelhető, hogy tagjai abban a
korban élnek tudatilag, amikor elhagyták a szülőföldjüket. Például sokan még a
rendszerváltás után sem engedték haza gyermekeiket látogatóba Magyarországra, mert
kommunizmus van… De ez az oka annak is, hogy döntően azokat a dalokat, slágereket,
művészeket, írókat szeretik, akik akkor szerepeltek, voltak híresek. Azok az operettek,
játékfilmek, énekesek, stb. nem a leszármazottaik világa. Ez a (generációs)szakadék a
diaszpórában még erősebb és jelentősebb.
A diaszpórában tehát törekszenek a nemzeti és vallási identitás, a hagyományok, a kultúra,
az örökség megőrzésére és átadására. A diaszpóra – értelmezésemben – a leszármazottakat
is magában foglalja.
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Identitás
Az identitás fogalma a (személy- és csoport-) azonosság-tudat, önmagunk definiálására, a
másoktól való különbözőség meghatározására szolgál. Megkülönböztethetünk személyes
és kollektív identitást, vagyis az identitás személyes, illetve társadalmi, csoport
vonatkozású. „A humán identitás, az emberiséghez való tartozás érzése… nemcsak azt
jelenti, hogy én ugyanolyan emberi testtel rendelkezem, miként más emberek, hanem azt
is, hogy önmagamat személyként tételezem, s más emberekkel személyközi kapcsolatokat
létesítek. Rendelkezem tehát személyes identitással, a személyközi interakciók alanyaként
és tárgyaként, különféle csoportok tagjaként egyszersmind szociális identitásom is létrejön,
ez utóbbi pedig elválaszthatatlanul hozzátartozik személyes identitásomhoz.” (Erős,
2001:26)

Gereben Ferenc szerint „…az identitástudat összetett, vertikálisan és horizontálisan
egyaránt rétegzett fogalom. Az önmeghatározás egyik, vertikális mozzanataként az egyén
elhelyezi magát a lépcsőzetes társadalmi erőtérben, tisztázza, hogy milyen kapcsolatot,
milyen kötődéseket épít ki (vagy fogad el) a társadalmi közösségek különböző szintjeivel a
családi, a lokális és szakmai csoportokon, a felekezeti és nemzeti közösségeken át egészen
az emberiségig. Az identitás másik, horizontális megközelítési módja arra törekszik, hogy
a fenti közösségekhez való viszony egymás mellett elhelyezkedő különböző színtereit
mutassa be. Az identitásnak van időbeli dimenziója is, amely a múlttal kapcsolatos tudati
képektől, a jelenen át, a jövőről alkotott elképzelésekig terjed.” (Gereben, 1998:95)

Az identitás kategóriája Erik H. Erikson nevéhez köthetően, az 1950-es és 1960-as
években jelent meg. Erikson szerint „Az identitás, a társadalmi azonosságtudat
jelenségköre a maga legáltalánosabb alakjában az egyén és a társadalom közötti viszony
pszichikus közvetítésére vonatkozó tények egy jelentős csoportját foglalja magában… A
szociális identitás – szubjektív tartalmát tekintve – önmagunkra vonatkozó tudásunk
meghatározott körét tartalmazza.” (Pataki, 1989:18,22) Ezek észlelhető, objektív
minőségek és minősítések, mint például a korunk, nemünk, de az etnikai hovatartozásunk
is ide tartozik. Erikson ezt identitáselemnek nevezi, míg mások identitáskomponensnek
vagy identitáskategóriának. (Pataki, 1989) A társas, szociális vagy kollektív identitás
valamely csoporttal való azonosulás, csoport-hovatartozás. Az etnikai önazonosság tehát a
kollektív identitás egyik formája. (Hoppál, 1989) Henri Tajfel

a társadalmi
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azonosságtudaton az alábbiakat érti: „…az egyén tudása arról, hogy bizonyos társadalmi
csoportokhoz tartozik, együtt ennek a csoporthoz tartozásnak számára való bizonyos
érzelmi és értékjelentőségével.” (Turner, 1998:331) Hangsúlyozza továbbá, hogy a
társadalomban a csoportok együtt léteznek, tehát az egyén folyamatos összehasonlítás
révén kaphat jelentést. (Turner, 1998)

Erős Ferenc szerint a társadalmi élet nélkülözhetetlen feltétele az identitás, mert enélkül
nem létezhet kommunikáció. Maga a társadalom is feltétele az egyén identitásának, hiszen
„…a személyes énnek, a szelfnek… nincs jelentése a többi emberrel, a társadalom
világával folytatott interakciók nélkül… Az egyének… egész életükben… újra és újra
meghatározzák önmagukat, és egyszersmind folytonosan újradefiniálnak másokat is… Az
identifikáció külső-belső dialektikája az a folyamat, amelynek mentén minden identitás –
az egyéni éppúgy, mint a kollektív – konstituálódik…” (Erős, 2001:23) Hoppál Mihály is
erre a társadalmi kommunikációra helyezi a hangsúlyt: „…az identitás kialakítása állandó
dialógust feltételez, egyrészt az én önmagával (az önazonosítás szakadatlan folyamatában),
másfelől az én és a kultúra között, a társadalom többi tagjával folytatott dialógusát, szintén
az éntudat meghatározása céljából. Ebben a folyamatos interakcióban alakul ki a személyes
identitás, amely ezért nyilvánvalóan társadalmi-kulturális eredetű…” (Hoppál, 1989:70)
Tehát az identitás a „mi” és az „ők” határán, társadalmi csoportosítás révén keletkezik.

„Az énnek nevezett jelenség nem eleve meglévő adottságunk, hanem az ontogenezisben
létrejövő pszichikus alakzat: társadalmi és társas termék… az énrendszer két gyújtópont
körül szerveződik… Az egyik gyújtópont: a személyes (perszonális) én vagy személyes
identitás,

amely individuális

létünk

tényének

és

folyamatosságának,

folytonos

azonosságának pszichikus leképeződése, s amelynek tapasztalati kerete és alapja az egyéni
élettörténet, illetve annak folyamatos szubjektív meg- és átszerkesztése… Az énrendszer
másik gyújtópontja a szociális identitás (szociális én). Míg a perszonális én a személy
egyszeriségének pszichikus reprezentációja… addig a szociális identitás az egyén sajátos
társadalmi minőségének, különösségének a képviselője, vagyis olyan sajátszerűségeké,
amelyekben másokkal osztozik, jóllehet ezt is a maga egyéni módján teszi.” (Pataki,
1989:21-22) Csepeli György az identitás paradox jellemzőjére hívja fel a figyelmet, vagyis
az azonosságtudat magában hordja az elveszítésének és eltűnésének lehetőségét is. „Az
emberi élet alfája és ómegája között tátongó hatalmas idői szakadékot a személyes
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azonosságtudat szilárdnak vélt bizonyossága hidalja át. Rendkívüliek a körülmények,
melyek megszakíthatják ezt a bizonyosságot. A dráma itt feltétlen tragédiába vált át.”
(Csepeli, 1996:33)
A kivándorlás, de még inkább az emigrálás után az egyén rákényszerül identitásának újbóli
meghatározására. Onnantól kezdve, hogy új életet kezd az egy másik, egy új hazában,
illetve egyértelművé válik számára, hogy emigrációja nemcsak ideiglenes, hanem
végleges, mint például a II. világháború menekültjeinek többsége esetében, akkor már nem
határozhatja meg önmagát „csak” magyarként. Hiszen életvitelszerűen zajlanak napjai egy
új országban, amelynek idővel állampolgára is lett vagy lesz, ám mindenképp elindult a
beilleszkedés útján. Tehát identitását újragondolja és magát például amerikai magyarként
határozza meg. Amennyiben ez nem sikerül, akkor következhet be az a komoly
identitásválság, ami esetleg tragédiába válthat át.
Pataki Ferenc szerint az identitástartalmaknak genetikusan és szerkezetileg meghatározható
mélységük van. Ezekre vonatkozó tudásunk alternatív tudást és gyakorlati készséget is
magában hordoz. (Pataki, 1989) „Identitásunk tartalmas elemei nem elszigetelt, egyes
„pontszerű”

ismereteket

hordoznak,

hanem

bonyolult,

összetett,

szerteindázó

tudásegyütteseket, amelyeknek gazdagsága és kiterjedtsége, valamint tudatosságának
mértéke merőben különböző lehet, s jórészt az egyén önreflexív erőfeszítésitől függ.”
(Pataki, 1989:23) A szerző továbbá megállapította, hogy az identitáselemeknek történeti
mélységük is van. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az etnikai hovatartozás antropológiai
identitáselem és egy gyermek is képes magát etnikailag meghatározni, amely ún. „néma
tudás”, amely csak később lesz kidolgozott és tartós. (Pataki, 1989) Vagyis az etnikai
identitást az egyén a szocializáció során sajátítja el és ez tudatosan is létrehozható. Tehát
például az USA-ban vagy Kanadában egy másod-, harmad- vagy negyedgenerációs egyén
felnőttkorban is dönthet úgy, hogy felfedezi gyökereit, etnikai identitását módosítja és
magyarnak vagy magyar származásúnak is vallja magát.
Nagy József szerint: „A hovatartozási éntudat annak önismerete és önminősítése, hogy
mely nemzethez, etnikumhoz, társadalmi réteghez, csoporthoz tartozunk. A hovatartozási
éntudat alapján alakul ki a nemzeti, nemzetiségi azonosságtudat, a réteg- és
csoportidentitás.” (Nagy, 1994:15) Bindorffer Györgyi megállapította: „Az etnikai
identitás tudatos és érzelmi kulturális tényezők interakciós összjátékának terméke…
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folyamatosan változó, újra meg újra konstituálódó tartomány.” (Bindorffer, 2001:28) A
szerző Giles elméletére támaszkodva azt is hangsúlyozza, hogy „Az egyén egyszerre több
társadalmi csoporthoz is tartozhat. Szerepe saját identitása kialakításában a többszörös
kategóriaválasztás

lehetőségével

megsokszorozódik.

Csoporttagságának

megfelelő

társadalmi identitását a csoportelvárásoknak engedelmeskedve, de a tagsághoz rendelt
pozitív és negatív értéktulajdonítások alapján maga szerkesztheti meg.” (Bindorffer,
2001:20)
Fredrik Barth szerint „Az etnikai identitást a társadalmi szerveződés jellegzetes vonásának,
s nem pedig a kultúra valamely ködös kifejeződésének tekintettük… az etnikai identitás
nyilvánvalóan társadalmi csoport kérdése… az etnikai csoportok és ezek jellemzői mindig
sajátos interakciós, történelmi, gazdasági és politikai körülmények között jönnek létre… az
etnikai csoporttagság identitás kérdése, ezért besoroláson és önbesoroláson kell alapulnia.”
(Barth, 2004:261)
Tehát az individuum azonosságtudata nem eleve adott, hanem társadalmilag és
kulturálisan egyaránt meghatározott, tudatos alkotás eredménye. Ez az önmeghatározás
egyszerre jelent azonosulást és elkülönülést is.
Etnicitás
Az etnicitás a görög ethnos szóból ered, ami eredetileg barbárt vagy pogányt jelentett. „Az
ókori görög társadalomszemlélet egyik sajátos kategóriájaként jelent meg. Az ethnos/ethné
a polis vonatkozásában értelmezendő, és a városállamok körüli népességre, azokra a
közösségekre

vonatkozott,

amelyek

szerveződése

a

görög

városállamok

intézményrendszerének viszonylatában fejletlennek (bizonyos értelemben primitívnek)
minősültek. Vagy, ahogyan a Arisztotelésznél megjelenik: a polisz azon emberek
közössége, akiket a közös politikai célok és törvények tartanak össze, az ethnosz a cél és
törvény nélkül együtt élők valamiféle halmaza.” (Horváth, 2006:38) Tehát nem kulturális
különbözőséget leíró fogalomként használták. Az angol nyelvterületen a XIV. közepe és a
XIX. század közepe között szintén az eredeti az értelmében alkalmazták. Ezután a „faji”
vonásokra utaltak a szóval, majd az USA-ban, a II. világháború idején, az Angliából
származó többségi társadalomhoz képest az alacsonyabbnak tartott zsidók, olaszok és írek
megjelölésére használták. Az 1960-as évek eleje óta az etnikai csoport és az etnicitás
egyaránt elterjedt fogalmakká váltak az angol nyelvű szociálantropológiában, ahol a saját
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és a mások véleménye szerint kulturálisan eltérő társadalmi csoportok közötti
kapcsolatokra vonatkoztatták. (Eriksen, 2008) „Az amerikai térségben az etnicitás mint
meghatározó (a korral, nemmel és az osztályhelyzettel azonos értékűnek tartott) társadalmi
változó a XX. század negyvenes éveire helyettesíti be nagyrészt a faj kategóriát, és ezt a
terminológiai váltást W. Lloyd Warner nevével kapcsolják össze.” (Horváth, 2006:39)
Tehát „Az etnicitás társadalmi helyzeteken és találkozásokon keresztül jön létre… és az
etnikai ideológiák jellemzően az etnikai csoport tagjainak közös leszármazását
hangsúlyozzák.” (Eriksen, 2008:15,21) Napjainkban „…az etnikum alatt valamilyen
tradicionálisnak minősülő közösséget értenek, és mindenekelőtt a származási kultúrájuk
egy részét megtartó bevándorló kisebbségek csoportjaira alkalmazzák.” (Horváth, 2006:39)
Barth az etnicitás fogalmát a kulturális különbségek társadalmi szerveződésében ragadja
meg. (Barth, 2004) Vagyis az etnikai csoportot közös kulturális identitástudat jellemzi, az
etnikai kifejezés pedig a többségi kultúrától eltérő megnyilvánulásokat jelzi.
Asszimiláció
„Az asszimiláció a sajáttól eltérő viszonyrendszerhez, kultúrához való, történetileg változó
mértékű funkcionális alkalmazkodási, átvételi, tudatos tanulási és internalizálási folyamat,
’készségelsajátítás,

orientálódás

és

értelemtulajdonítás’…

Egyúttal

közeledés

és

határátlépés, amely során a többség és kisebbség életmódjának, viselkedésének eltérő
aspektusai közti kulturális távolság csökken. A kisebbség tagjai egy szükségszerű
adaptációs stratégia részeként átveszik a többségi etnikum emlékeit, értékítéleteit,
érzelmeit, attitűdjeit és a közös kulturális, gazdasági és politikai univerzumnak, ezáltal egy
másik csoport tudásának, értékelési mintáinak és attribúcióinak.” (Bindorffer, 2002:11)
Tehát az asszimiláció egy adott társadalomba való integrálódás, amelynek vannak
kulturális, nyelvi, szociális, politikai, értékrendi, attitűdbeli dimenziói. Az asszimiláció
folyamata egyéni és csoport szinten is értelmezhető. Disszertációmban az individuális
beilleszkedést tárgyalom.
Az asszimilációnak különböző szakaszai vannak, általában nem történik meg azonnal és
nem mindig megy teljesen végbe. Milton Gordon dolgozta ki az egyik, napjainkban is
leginkább alkalmazott elméletet. E szerint az integráció első fokozata a kulturális
asszimiláció, más néven az akkulturáció, amikor a befogadó társadalom egyes kulturális és
viselkedési mintáinak, tárgyi-anyagi világának átvételére kerül sor, továbbá egyfajta
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érintkezés, kapcsolat indul meg, ám ehhez bizonyos nyelvtudás szükséges. Ennek a
szakasznak nincsenek időbeli korlátai. A második lépcsőfok a strukturális asszimiláció,
amikor a befogadó társadalom különböző intézményeibe, mint például iskola, munkahely,
stb. bekerülnek a bevándorlók. A harmadik fokozat a maritális asszimiláció, amikor
házasságra lépnek a befogadó társadalom tagjaival. A negyedik szakasz az identifikációs
asszimiláció. (Bindorffer, 2001) Ekkor a többségi közösség is elfogadja, befogadja az
egyént.
John Kosa a beilleszkedésnek két lépcsőfokát különbözteti meg: az alkalmazkodást és az
asszimilációt, a hasonulást. Az alkalmazkodás során az egyén érintkezik a számára új,
idegen környezettel, körülményekkel. Ha dolgozik, valószínűleg megtakarít, biztonságban
tudja magát, átveszi a többségi társadalom igényeit, életformáját és a magáét is ehhez
alakítja. A második szakaszban arra törekszik, hogy többségi társadalomhoz hasonlóan
éljen. (Szántó, 1984)
Stephen Eszterhas, aki a II. világháború után, 1950-ben telepedett le az USA-ban, Terez D.
Striban angol nyelvű, a Cleveland-i magyaroknak emléket állító regényhez írt előszavában
tárgyalja az asszimilációt. Szerinte a teljes asszimilációhoz vezető folyamat első lépcsőfoka
a munkahely. Sok bevándorló élete bizonyítja, hogy van, aki nem jut tovább ennél. Mint
például a vendégmunkások, akik pénzt szeretnének gyűjteni és hazatérni szülőföldjükre.
Ők nem is akarnak a beilleszkedés további fokaira lépni. A második lépcső az
állampolgársági eljárás alkotmányos jogával kezdődik. A magyar vendégmunkás amerikai
állampolgárrá válik, ám még a saját etnikai környezetében, a magyar negyedben él.
Eszterhas ezt érzelmi kolóniának nevezi. Az asszimiláció egyik fontos állomása, igazgatási
és jogi dimenziója tehát a naturalizáció, vagyis az állampolgárság megszerzése. A
harmadik szint az intellektuális asszimiláció, a kulturális dimenzió. Mindazokra igaz ez,
akik el akarják sajátítani az amerikai életmódot. Itt találhatók az iskolák, egyetemek, esti
tagozatok, újságok, könyvtárak, könyvek, szakmai és kereskedelmi továbbképzések.
Reményi József ezt intellektuális (szellemi) állampolgárságnak hívja. A politikai
állampolgárságot követi. A negyedik állomás pedig az, amikor az állampolgárrá vált és
képzett új amerikait amerikaiként elfogadja az amerikai társadalom. Ekkor a bevándorló
elhagyja az érzelmi kolóniát és új lakhelyen telepedik le, ahol összekeveredik, beleolvad a
szomszédsági társaságba. (Striban, 1961)

20

2. A diaszpóra története: a kivándorlási hullámok
A magyar diaszpóra történeti hátterének elemzése azért is szükséges, mert ezeknek a
kivándorlási hullámoknak, okozati eltéréseknek nagyon komoly következményei vannak az
asszimiláció, a magyarságtudat, az identitás és a Magyarországhoz való viszony
dimenzióiban. Tehát sem az emigráció, sem a disszidensek csoportja nem homogén és a
sokszínűség az utódokra, a harmad-negyed-ötöd generációra igencsak jellemző. A
kivándorlás okának még akkor is van politikai dimenziója, ha elsősorban a gazdasági
tényezők kényszerítik az egyént a szülőföld elhagyására. A határ megnyitása vagy
lezárása, továbbá a befogadás mindig politikai kérdés, mert a humanitárius szempontokat
is behálózza a napi politika. Azt, hogy az olcsó munkaerőt fogadják be – amint a XIX.-XX.
század fordulóján tette az USA – vagy a szakképzetteket – ahogyan Kanada vagy
Ausztrália adott új otthont a II. világháború menekültjeinek –, a mögött is az adott ország
(gazdaság)politikai szempontjai vannak. A beilleszkedés erőszakos elvárása vagy segítése,
vagyis a bevándorlás utáni integráció ugyancsak politikai dimenziók által befolyásolt.
Fredrik Barth hívja fel a figyelmet arra, hogy az etnicitás, az etnikai identitás vizsgálata
során az államot, mint aktort kell elemezzük: „…más-más politikához folyamodnak az
általunk ellenőrizni kívánt népességen belüli etnikai kategóriákkal és mozgalmakkal
szemben… az identitás fenntartása, az etnikai közösség formálódása, a törvények és a
közösségi politika, a rezsim érdekei és intézkedései, valamint a globális folyamatok
együttesen alakítják ki a politikai és kulturális folyamatok komplex mezejét.” (Barth,
2004:268)

4.1. A nulladik hullám (1849 előtt): katonák, misszionáriusok, utazók és
kalandvágyók
Az 1849. augusztus 13-i világosi fegyverletételt megelőzően politikai okokból menekültek a
Habsburgok ellen folytatott szabadságharcok vezetői és katonái, így például Thököly Imre
és Rákóczi Ferenc, valamint kísérőik. Rajtuk kívül csak néhány kalandvágyó vándor élt
távol Magyarországtól.4

Azért nevezem nulladiknak, mert ez ugyan nem volt tömeges, de mégis kivándorlás volt és néhányuknak
jelentős szerepe volt Amerika fejlődésében.
4
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Amerikában például Kováts Mihály óbester, gróf Benyovszky Móric, Pollereczky János
huszárőrnagy, akik részt vettek az amerikai szabadságharcban is. Haraszthy Ágoston az
1770-es években telepedett le és alapította meg az amerikai szőlészetet. A magyarországi
magyarok közé beolvadt zsidóság jeles képviselői közül is, akik magyar zsidóként
határozták meg önmagukat, számosan útra keltek.5 Többek között Spitzer Benjámin,
Krajtsir Károly tudós, Löw Vilmos, a Heilprin család.
Latin-Amerikában magyar jezsuita misszionáriusok szolgáltak: Brazíliában Fáy Dávid
Alajos, Szluha János, Kayling József, Szentmártoni Ignác, Bretán Károly, Chilében Herre
Márton, Hedry Márton; továbbá más országokban Éder Xavér Ferenc, Limp Ferenc, Orosz
László, Asperger Zsigmond. Az 1700-as évek elejétől jellemzően tízesével indultak útnak
a spanyol és a portugál missziós házakba egyaránt, döntően a nagyszombati rendházból. A
magyar papok magas tudományos műveltségüknek köszönhetően nemcsak a hit hirdetői
voltak, hanem egyetemi professzorok, geográfusok, csillagászok, botanikusok és másfajta
tudósok, akiknek munkája nyomán virágzó egyetemek létesültek. Tehát egyetemszervező,
geográfusi, etnográfusi, oktatói tevékenységük a mai Brazília, Argentína, Peru, Paraguay,
Bolívia történetében jelentős szerepet foglal el. (Ács, 1944; Anderle, 2008)
Ausztráliában szintén csak néhány magyar élt ekkor. Például Friedman Izsák, aki többek
között ruhakereskedő volt Sydney-ben, majd jelentősen hozzájárult a tasmániai Hobart
város zsinagógájának építéséhez. A Birnstingl ezüstműves-ékszerész testvérek kiemelkedő
aranyexportőrei voltak a kontinensnek az 1830-as és 1840-es években. Wortmann Ignác
pedig gyufák és légypapír árulásával tett szert ismertségre. (Kunz, 1997)

4.2. Az első hullám (1849 és 1867 között): politikai emigránsok
Az 1849. augusztus 13-i világosi fegyverletétel és az 1867-es kiegyezés között
megközelítőleg 3-4 ezer magyar menekült el hazájából, a politikai megtorlás elől.
Többségük a Balkánon keresztül először az Oszmán Török Birodalomba, majd onnan
Nyugat-Európába, de döntően az USA-ba és Ausztráliába. (Várdy, 2000)

A XIX. századi magyar zsidók kivándorlásáról, életformájuk és identitásuk alakulásáról az USA-ban lásd.
Perlman, 1991
5
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Kossuth Lajos és mintegy ezer katonájatekinthető a XIX. század első politikai emigráns
csoportjának. Többségük az USA-ba hajózott, míg másokat a victoriai aranyláz
Ausztráliába vonzott. 1851 és 1867 között körülbelül 70-100 magyar járt az ötödik
kontinensen. Néhányan letelepedtek Sydney-ben, Melbourne-ben vagy az aranymezőkön
kinövő településeken. (Kunz, 1997) Latin-Amerikában is közel kétszáz honvéd, jól
képzett, nyelveket beszélő tiszt – mint például Czetz János, Prágay János, László Károly,
Schlesinger Lajos, Décsy János – telepedett le ekkor.

4.3. A második hullám (1867 és Trianon között): gazdasági „kitántorgók”
Trianon előtt, 1867 után, tehát a kiegyezést követően indult meg és az 1880-as, 1890-es
években vált tömeges méretűvé, illetve a századforduló utáni években, 1906-1907-ben
érte el csúcspontját ez a hullám. Magyarország tulajdonképpen abba a nagy migrációs
hullámba kapcsolódott be az 1880-as és 1890-es években, amelyben Nyugat-Európa
országai, döntően Németország, Írország, a skandináv államok az 1840-es évektől vett
részt. Tehát Nyugat-Európa után Közép-, Dél- és Kelet-Európát, Olaszországot, a lengyel
területeket, az Osztrák-Magyar Monarchiát és Oroszországot is elérte a tengeren túlra
vándorlás hulláma. „1800-tól 1914-ig, a világháború kitöréséig 50 millió ember hagyta el
Európát… 32 millió egyenesen Észak-Amerikába ment… a többi szétszóródott a
nagyvilágban.” (Kovács,1938:13)
Elsősorban a nehéz megélhetés, a nyomor miatt a peremvidékekről, főleg észak-keletről
(Sáros, Borsod, Ung, Zemplén, Hajdú, Szabolcs megyékből) vándoroltak ki tömegek,
döntően az Amerikai Egyesült Államokba. Ausztráliába csak szórványosan érkeztek,
főként magányos

férfiak, akik ausztrál nőkkel kötött házasság révén hamar

asszimilálódtak.6 Latin-Amerikába, főleg Brazíliába, Argentínába vándoroltak ki,
elsősorban földművesek.
A kivándorlási adatok igen eltérőek: mást mond a magyar, mást a német (kikötői) és mást
a befogadó ország, döntően az amerikai statisztika. Thirring Gusztáv összevetette az 1871
és 1893 közötti amerikai és a német statisztikai adatokat. (Lásd: 1. számú táblázat, a
Mellékletben) „Hivatalos magyar útlevél-statisztikák szerint 1899 és 1913 között összesen
1 400 000 ember hagyta el Magyarországot, akiknek nyolcvan százaléka az Egyesült
6

Erre lásd például: Kupa, 2004:70. és Kupa, 2006:182.
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Államokba távozott; a magyar Statisztikai Hivatal jelentése szerint 1910 és 1913 között
1 196 477 kivándorló utazott a tengerentúlra. Az amerikai Bevándorlási Hivatal
feljegyzései szerint 1871 és 1913 között 1 815 117 magyarországi lakos érkezett az
Egyesült Államokba…” (Tezla, 1987: 216) Ám sokan útlevél nélkül mentek el, amit
alátámasztanak a vasúton vagy a kikötőkben okmány nélkül utazók ellenőrzéséről,
visszatoloncolásáról szóló, korabeli sajtóhírek, fényképek.7
„1886 és 1895 között a Monarchiát évente 25 000 ember hagyta el, s a számok
folyamatosan növekedtek egészen a század elejéig, 1903-ban a 120 000-et is elérve. Az
Egyesült Államok bevándorlási statisztikái ugyancsak jelentős arányúnak mutatják a
Monarchiából érkező csoportokat 1898-1899 és 1912-1913 között: 423 000 szlovák,
402 000 magyar, 219 000 német, 47 000 román és mintegy 30 000 szerb települt át egyedül
Magyarországról, ami másfél évtized alatt mintegy 1 121 000 embert jelentett.” (Frank,
1981:140)
Az Osztrák-Magyar Monarchia területéről menekültek nemzeti hovatartozására vonatkozó
felmérések is hiányosak, mert az első években nem is tettek fel ilyen kérdést, továbbá az
adott válasz sem mindig volt pontos. Sok esetben a kivándorló nem rendelkezett szilárd
etnikai tudattal és nemzetiségi hovatartozása helyett, az országot nevezte meg. (Puskás,
1982) Például az Osztrák-Magyar Monarchiából kivándorlókat Latin-Amerikában,
elsősorban Argentínában más nemzetiségű bevándorlókhoz, horvátokhoz, szerbekhez,
lengyelekhez, szlovákokhoz, németekhez és ruténokhoz hasonlóan, az osztrák (austriacos)
vagy az azzal megegyező, osztrák-magyar (austro-hungaros) kategóriákban tüntették fel.
(Kovács, 2009) Tehát az eltéréseket valószínűleg az okozza, hogy nem tudták egyértelműen
megállapítani a nemzetiséget, a honosságot.
Összességében tehát 1867-től 1914-ig, főleg az USA-ba, a kivándorlók száma 1,5-1,8
millió fő közé tehető. (Lásd: 2-4. számú táblázatok, a Mellékletben)

Lásd például Vasárnapi Hírek; Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár gyűjteménye, Puskás Julianna,
1980.
7
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Mivel Magyarország soknemzetiségű ország volt,8 nemcsak a magyarok, hanem más
nemzetiségek is vándorbotot ragadtak: németek, szlovákok, románok, rutének9, horvátok,
szerbek. Rácz István és Puskás Julianna számításai szerint az összes kivándorló
egyharmada volt magyar. (Rácz, 1980; Puskás, 1982). Magyarországon először a Kárpátok
területén élő szlovák és rutén nemzetiségek vándoroltak ki. (Kovács, 1938)
Váralljai Csocsán Jenő a korabeli statisztikai adatokat elemezve, összefüggést mutatott ki a
nemzetiségek kivándorlása és a különböző termények – búza, árpa, rozs, kukorica,
burgonya – termelési mennyisége és jövedelme között. Megállapította, hogy minél
magasabb volt a búza jövedelme, annál kevésbé vándoroltak ki a magyarok. Ha az árpa ára
emelkedett az állattenyésztés drágult és ezért több német indult útnak. Ám ha a rozsból
való jövedelem emelkedett, kevesebb német vándorolt ki. Amennyiben a burgonyából
származó jövedelem csökkent, a szlovákok és a rutének látták a megoldást a
kivándorlásban. A horvátok és a szerbek jellemzően nem kereskedtek, így a kivándorlási
hajlandóságuk a burgonya termésével volt összefüggésben. A románok pedig az egyik
legfontosabb élelmiszerük, a kukorica árának változására reagáltak érzékenyen. (Váralljai,
1974)
A gazdasági indokok – mezőgazdasági munka hiánya, hazai városok és az ipar felszívó
hatásának korlátozottsága, árvíz, sertés- és filoxéra-vész miatti szűk esztendők – mellett,
társadalmi okai is voltak a kivándorlásnak. A nyomoron és a nehéz megélhetésen kívül,
menekültek az elnyomás, a megalázó bánásmód, a halmozódó szociális feszültségek, a
népességnövekedés, a belső mobilitás szűk lehetőségei miatt és elől, valamint az emberibb
életmód utáni vágytól vezérelve. (Várdy, 2000; Rácz, 1980)
Ugyanakkor az 1870-es évektől, az USA-ban, komoly igény volt a munkásokra a
bányászatban és az acéliparban, ezért toboroztak – ügynökök és ügynökségek,
sajtóhirdetések, propaganda anyagok útján – kétkezi munkásokat. A XIX. század második
felében, Közép-, Dél- és Kelet-Európából útnak indulókat Észak-Amerika iparosítása
nyomán fellépő munkaalkalmak, magasabb bérek csábították. Latin-Amerikában, döntően
Brazíliában is a kormányok és az ügynökök ígértek földet a letelepedőknek. Tehát a
migrációnak egyaránt voltak ún. „push” (taszító) és „pull” (vonzó) tényezői.

Magyarország soknemzetiségű összetételéről, az országba történő folyamatos bevándorlásról lásd bővebben
például C. Tóth, 2010; Frank, 2015.
9
A rutének kivándorlási stratégiájára vonatkozóan lásd például Kupa, 2004:73 és Kupa, 2006:185-186
8
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Thirring Gusztáv megállapítása is alátámasztja ezt [az eredeti helyesírást megtartottam]:
„Az amerikai jelentésekből kitűnik, hogy valamennyi bevándorló közt a magyarok hoznak
magukkal legkevesebb pénzt, New York-ban 1892. év első felében 13 149 magyar kötött
ki, ezek közül csak 150-nek volt több mint száz dollárja, tizenháromezer ennél kevesebb
pénzzel érkezett Amerikába, és mert sokaknak semmije sem volt, az egy főre eső átlagos
pénzmennyiség nem rúgott többre 11,42 dollárnál, míg a franczia kivándorlók átlag 56, a
németek 35, az angolok 26 dollárral rendelkeznek kikötéskor s egy tizedrészök száz
dollárnál nagyobb vagyont hoz magával.” (Thirring, 1896:33)
A kivándorlók jelentős többsége földnélküli zsellér, szegény paraszt, néhány holddal
rendelkező kisgazda, kisiparos, városi munkás és cseléd volt. (Várdy, 2000) Ám később az
„Amerika-láz” elterjedt a módosabb parasztok, iparosok és kereskedők körében is, NyugatMagyarországon, a Délvidéken, Erdélyben és a fővárosban egyaránt. Ekkor még
viszonylag kis létszámban emigráltak értelmiségiek és művészek.
Az Amerikai Bevándorlási Hivatal 1906-ban és 1907-ben ügynököket küldött az OsztrákMagyar Monarchiába. Dobler és Semsey őrnagy megfigyelte az Amerikából érkező rokoni
levelek gyújtó hatását. „Amint egy-egy faluban híre megy, hogy az alig hat-nyolc hónapja
Amerikába utazott férj vagy fiú 300-500 koronát, azaz mintegy 60-100 dollárt küldött, a
család háza az egész férfilakosság zarándokhelye lesz, és az Amerika előnyeit ecsetelő
levelet addig olvassák újra meg újra, amíg a tartalmát szinte szó szerint tudják. Lehetne-e
ékesebben szóló argumentumot találni, amely e szegény szerencsétleneket jobban
ösztönözné kellemetlen környezetük elhagyására, s a fáradságos utazásra, hogy az új
országban állandó otthont teremtsenek. Szorozzák be ezeket az eseteket ezrekkel, és
megértik a súlyos kelet-európai kivándorlás ösztönzőit.” (Frank, 1992:81-82)
A második hullám emigránsai döntően pénzt akartak keresni és haza akartak jönni.
Tehát a kivándorlásnak nem politikai, hanem elsősorban gazdasági, másodsorban
társadalmi okai voltak. Tőkét szerettek volna összegyűjteni, hogy majd visszatérve
hazájukba, földet vehessenek, stb.
Ez magyarázza azt, hogy viszonylag kevés volt a családos kivándorlás; döntően fiatal,
férfiak mentek. 1910-ig a statisztikai adatok szerint az emigránsok 70 %-a férfi volt. „A
kivándorló nők, akik a magyar statisztikák szerint a kivándorlótömeg egyharmadát
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alkották, szintén fiatalok voltak, az amerikai statisztikák szerint általában tizennégy –
huszonkilenc évesek. A nagy kivándorlási hullám elején még nagyon alacsony volt a nők
száma, csak később jöttek tömegesen, férjük vagy vőlegényük után, s 1908-ban már 30 %át tették ki az újonnan érkezőknek, 1913-ban pedig 52,1 %-kal ők alkották a többséget.”
(Tezla, 1987:34) A nők alacsony kivándorlási létszámát az akkori magyar társadalmi
viszonyok is magyarázzák: nem voltak egyenjogúak és nem dönthettek szabadon.
A kivándorlás gócpontjai azok a vármegyék voltak (Zemplén, Sáros, Ung, Borsod, Bereg,
Szepes, Bács-Bodrog, Temes, Gömör-Kishont, Szabolcs, Abaúj-Torna, stb.), ahol sok volt
a nagybirtok és ebből következően a nincstelenek tömege is. (Lásd 2-4. számú táblázatok
és 5. számú ábra, a Mellékletben) A kivándorlás „… a Tisza felső folyásának vidékén a
természetes szaporodás 150-200 %-át tette ki… 1905-ben ezer lélekre országosan átlagban
8,2 kivándorló jutott.” (Kovács, 1989:42) Thirring Gusztáv megvizsgálta, hány fő
kivándorló jut 100 ezer lakosra az 1861 és 1893 között. (Lásd: 4. számú táblázat, a
Mellékletben)
Bergstein doktor, Sáros megye körzeti egészségügyi felügyelője szerint 700 sorköteles
katona közül csak 200 férfi jelent meg, a többi a rokonok elmondása szerint Amerikába
vándorolt ki. Ugyancsak Bergstein doktor megfigyelései szerint, 1905-ben, a kivándorlás
miatt, 600-zal kevesebb gyermek született a megyében, mint az előző évben. (Frank,
1992)
Abaúj-Torna, Borsod, Bereg, Gömör és Kishont, Sáros, Szepes, Ung és Zemplén, tehát a
felső- és északkeleti magyarországi megyékben a kivándorlás következtében a népesség
1,6 – 9,4 %-kal csökkent 1905-ben, a hivatalos statisztikai adatok szerint. (Frank, 1992)
Tehát a kivándorlás a felvidéki területekről (Zemplén, Sáros, Ung, Szepes, Abaúj-Torna,
Bereg, Máramaros, Gömör-Kishont, Trencsén, Nyitra, Árva, Turóc, Zólyom vármegyék)
indult ki, lehúzódott a Dunántúlra (Veszprém, Vas, Somogy, Tolna és Fejér vármegyék),
majd délre (Bács-Bodrog, Temes, Torontál, Krassó-Szörény, Fiume, Zágráb) és Erdélybe
(Nagyküküllő, Kisküküllő, Szeben), végül az Alföldre (Arad, Bihar, Heves, Szatmár).
(Lásd: 2-4. számú táblázatok és 5. számú ábra, a Mellékletben)
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A tömeges méreteket öltő kivándorlásnak a magyar parlament szeretett volna véget vetni,
ezért 1881-ben megszületett a kivándorlási ügynökök tevékenységéről szóló, majd 1903ban az ún. kivándorlási törvény, amelyben többek között korlátozták az útlevélhez jutást.
Ezt 1909-ben tovább szigorították. 1903-ban felállították a Belügyminisztériumon belül a
Kivándorlási Tanácsot, kivándorlási biztost neveztek ki és létrehozták a kivándorlási
alapot.
Tehát nem az okokat akarták megszüntetni (többek között például földreform
végrehajtásával), hanem a „tüneteket kezelték”, vagyis a kivándorlást próbálták rendészeti
úton megfékezni. Az utóbbi jogszabály elfogadását hosszas parlamenti vita előzte meg. A
disszertáció terjedelmi korlátai miatt, itt most csak a legérdekesebb hozzászólásokból
idézek néhányat.
Csernoch János: „…a legtöbben felvidéki honfitársaink közül hagyják el hazájukat.
Nemcsak azért, mert ezen vidéknek földje aránylag a legszegényebb; nemcsak azért, mert a
Felvidéken aránylag a legkevesebb gyár van... hanem főleg azért, mert megunja a
közigazgatási tisztviselőnek zsarnoki, hogy ne mondjam, basáskodó bánásmódját...” Artim
Mihály: „…a szegény nép azon területeit, amelyet ő az emberi emlékezetet meghaladó idő
óta legelőül használt, már most erdősítik és fásítják. Annak a szegény embernek nincsen
hová kibocsátania a marháját, az erdő kezdődik mindjárt a házánál.” (Tezla, 1987:35,43)
A kivándorlókat is foglalkoztatta a fenti probléma. Az „Amerikai Nemzetőr” 1895-ben, a
„Kivándorlási Értesítő” 1904-ben és a „Szabadság” 1909-ben is közölt cikkeket. Ez utóbbi
pályázatot hirdetett meg, „Miért jöttem ki Amerikába?” címmel. Az írások között szinte
azonos számban nevezték meg indoknak válaszként a feltett kérdésre a nehéz megélhetést,
a szó szerinti nyomort és a társadalmi elnyomást.
Bányász János leveléből idézek: „Az adót rőffel lehetett mérni, a munkánkért azonban csak
bagó volt a fizetés. Az úr bankóval gyújtott rá a pipájára, a szegény embernek az is
ünnepnapja volt, ha rézpénzen rágódhatott. Ne mondja hát senki, hogy azért jöttünk ki,
hogy meggazdagodjunk. Azért jöttünk, hogy megéljünk… Joós Lajosné az ispánt emlegeti:
„…kerül húsra és sörre bőven, és itt nem reggel 3 órától este 9 óráig dolgoznak, meg botos
ispán sincsen. Itt az úr úgy dolgozik, mint a munkás, itt van egyenlőség… Ismétlem, a rang
egy az úr és a munkás között.” (Tezla, 1987:287,111)
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A Passaic-en élő Neumann Jenő javaslata a kivándorlás megakadályozására: „Biztosítsák
csak Magyarország munkabíró elemeit a megélhetésről, találjanak utat-módot, hogy a
dolgozni akarók éhen ne vesszenek, adják meg a tisztességes és megérdemelt fizetést a rá
hivatottaknak – adjanak szólásszabadságot, ne lökdessenek ki hivatalaikból, ha nem mi
okozta műveletlenségünk miatt kalappal megyünk közébük, ne törjenek ránk rendőr,
csendőr, katonasággal, ha szavunkat fel merjük emelni igazságtalanságok miatt, és adjanak
vissza legalább egy darabkát abból a sok, egész kenyérből, mit mi munkások nehezen
megdolgozva előteremtünk.” (Tezla, 1987:112)
A kivándorlókat három nagy hajóstársaság, az öt legnagyobb európai vállalatot tömörítő,
ún. Continental Pool, az amerikai International Mercantile Marine Company és az angol
Cunard Line szállította. A magyarországi kivándorlók utazásából származó hasznot a
magyar kormány is szerette volna lefölözni, ezért szerződést kötött 1904-ben a Cunard
Line céggel, hogy Fiume-New York útvonalon közvetlen gőzhajójáratot üzemeltessen. A
legtöbb kivándorló Bréma és Hamburg kikötőiből kelt útra, ám e szerződés megkötése
után, hivatalosan, jogi eszközökkel, Fiume felé terelték őket.
A kivándorlók tehát a Cunard Line Slavonia, Pannonnia, Carpathia, Ultonia vagy a
Caronia hajója fedélközén utaztak. Jelen disszertációban nem tárgyalom a kiutazás
körülményeit. Ezt jól mutatja be többek között Kmeczkó István, Tezla, Albert, Tonelli
Sándor, Berta István, Singer Mihály, Bilkei Ferenc írása.10
Az elsők között érkezetteket még Manhattan déli részén, a Battery Park-ban található,
Castle Garden-ban – eredeti nevén Castle Clinton – fogadták, majd 1892-től 1954-ig Ellis
Islandon. Sikeres orvosi vizsgálat és a bevándorlási hivatal ellenőrzése után kaptak
bebocsátás az Amerikai Egyesült Államokba. „Ellis Island az utolsó állomás, mely
visszakényszeríthet Magyarországra. Ha ezt elhagyta, abban a pillanatban Amerikáé, s régi
hazájának már csak mint statisztikai adat szerepel.” (Tezla, 1987:212)
Kmeczkó István [2006]: Volt egyszer egy Amerika. Lilium Aurum Kiadó, Dunaszerdahely, 125 old.; Tezla,
Albert (szerk.) [1987]: „Valahol túl, meseországban…” Az amerikás magyarok 1895-1920. I-II. kötet,
Európa Könyvkiadó, Budapest, 457+427 old.; Tonelli Sándor [1908]: Utazás a magyar kivándorlókkal
Amerikába. In: Közgazdasági Szemle; Tonelli Sándor [1929]: Ultonia. Egy kivándorló hajó története. Királyi
Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 201 old.; Berta István [1973]: Egy kivándorló szegény ember
emlékkönyve. Folia Historica 2.; Singer Mihály [1904]: A Cunard vonal és a kivándorlás Magyarországról.
New York; Bilkei Ferenc [1909]: Túl az Óceánon: öt hét a tengeren, öt hét az Egyesült Államokban.
Egyházmegyei Nyomda, Székesfehérvár.
10
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A bevándorlókat sokszor már Ellis Island-on várták a munkaközvetítők. Tehát: jogilag
garantált volt a munkavállalás lehetősége. Jó néhányan áldozatául estek a csalóknak, akik
mindenfélét ígértek a tudatlan menekülteknek… Később, az 1910-es években, az amerikai
magyar újságok, menházak már az érkező honfitársak segítségére siettek. Tehát: az
egyházak, egyesületek, újságok működésének szabadsága ugyancsak tágabb jogi garanciát
jelentett. Továbbá sokan a rokonok, barátok, ismerősök, falubeliek levelei, beszámolói,
hívásai után kerekedtek útra. Őket már várták, segítették a magyarlakta helyeken. Ezt
illusztrálja Ady Endrének a Budapesti Naplóban megjelent cikke is: „Falvak egész
lakossága indult útnak, és nem lehetett ritka a főváros utcáin az a látvány, amivel Ady
Endre találkozott 1907-ben. ’Tegnap egy falu népe vonult át Budapest vasárnapi népű
körútjain. Nem bámészkodtak, nagyon komolyak voltak, s őket is alig vették észre. De
akik észrevették és megkérdezték, azoknak válaszolt szívesen a vándorló csapat vezére: Ez
itt Mezőcsát, az egész falu, megyünk Amerikába!” (Bakó, 1988:17)
A cél-területek: New Brunswick, Passaic, Trenton, Perth Amboy (New Jersey), Pittsburgh,
Bethlehem, Johnstown, Unitown, McKeesport (Pennsylvania), Cleveland, Akron,
Youngstown, Toledo (Ohio), Bridgeport (Connecticut), Chicago (Illionis), South Bend
(Indiana), Flint, Detroit (Michigan), továbbá West-Virginia és Missouri államok is. Abban
az időben aránylag kevesen választották a nyugati parton Kaliforniát, továbbá Floridát,
Texast. (Lásd: 6. számú ábra, a Mellékletben)
A visszavándorlási adatok is meglehetősen eltérőek. A befogadó országok és az európai
kikötők nem tartották nyilván a visszavándorlókat, csak a magyarországi törvényhatóságok
és a községek adatgyűjtéseire lehet támaszkodni. Ám ezek nagyon hézagosak. Albert Tezla
hívta fel a figyelmet arra, hogy a statisztikák visszavándorlókként azokat is regisztrálták,
akik csak látogatóba tértek haza. (Tezla, 1987) A településeknek a kivándorlás
kicsinyítése, a visszatelepülés felnagyítása volt az érdeke, hiszen a kormány különböző
intézkedésekkel, mint például az „Amerikai akció”, próbálta ösztönözni a hazatérést. A
magyarországi statisztikai kimutatás szerint, 1899 és 1913 között, 290 145 fő jött vissza,
vagyis a kivándorlók 21 %-a. (A magyar szent korona országainak kivándorlása és
visszavándorlása 1899 – 1913., 1918:38) Rácz István szerint viszont a kivándorlók
negyede tért vissza. (Rácz, 1980) Puskás Julianna azt állapította meg, hogy az Amerikába
elmenők 33 %-a települt haza. (Puskás, 1982) Thirring Gusztáv szerint a kivándorlók 1517 %-a, illetve valamivel több, mint ötöde tért vissza. (Thirring, 1904) Szántó Miklós 3030

31 %-ra, Albert Tezla 37 %-ra becsülte a visszavándorlók arányát. (Szántó, 1984; Tezla,
1987) Frank Tibor tanulmányában, C.A. Macartney-re hivatkozva, a visszavándorlók
arányát 20-25%-ra tette. (Frank, 1981)
A visszatérők ugyan jelentős összegeket hoztak haza, de a rengeteg munka, az élet- és
munkakörülmények felemésztették erejüket, egészségüket.
A vándorlási folyamathoz hozzá tartozott a megtakarítások rendszeres hazaküldése is. Az
1890-es években kb 10 millió koronára, az 1900-as évek elején 50 millió koronára és a
háborút megelőző években közel 200 millió koránra tehető az amerikai magyarok által a
családjuknak hazaküldött pénz összege. (Puskás, 1982) Sokan ingáztak; többször
megtették a hosszú, kalandos utat az óceánon át.11
Ám aki egyszer megtapasztalta az amerikai szabadságot, életformát, már nem tudott
visszailleszkedni. „…a visszavándorl … sokkal jobban érzékeli a szakadékot, amely az
amerikai munkás magasabb anyagi jólétét és jobb társadalmi állását elválasztja a magyar
paraszt szegényes életétől és attól a rossz vagy legalábbis társadalmilag egyenlőtlen
bánásmódtól, amelyben a hatóságok részesítik.” (Tezla, 1987, I.:396)
A fentieket erősíti meg a Kmeczkó Mihály elbeszélése is, aki 1899-ben, 17 évesen,
Buzitáról vándorolt ki. 1911-ben történt hazalátogatásakor így írt: „Ekkor éreztem, hogy én
már nem tudnék itthon gyökeret verni, e számomra már távoli ’másmilyen’ emberek
között.” (Kmeczkó, 2006:114)
Gróf Vay Péter atya többször járt 1899 és 1909 között Amerikában és Kanadában,
hosszabb időt eltöltve ott. Hol a Slavonia, hol a Carmania, hol a Pannonia hajón utazott és
lelkipásztorkodott. Jegyzeteit 1909-ben vetette papírra. Amikor a Pannónia hajón utazott és
tartott szentmiséket, istentiszteleteket, ezt tapasztalta: „…még se tér haza többé egyik sem.
Mentül többet vagyok ez emberek között, annál jobban tapasztalom, hogy még azok is,
A századfordulón a kivándorlás olyan méreteket öltött, hogy a közbeszédet is meghatározta. Rácz István
tanulmányában (Rácz, 1980) 40 országos és helyi hírlapot elemzett és egyet sem talált közöttük, amelyik ne
foglalkozott volna a kivándorlás valamelyik aspektusával. Rácz ugyanitt idézi Tisza István miniszterelnököt,
aki megállapította, hogy 1904-ben egyre több kivándorlási hirdetés jelent meg a lapokban. Két lapot is
alapítottak kifejezetten a kivándorlás mellett döntők részére: a Kivándorló-t és a Kivándorlási Értesítőt. A
magyar írókra, költőkre is nagy hatást gyakorolt a ki- és a visszavándorlás, az ingázás. Többek között Tompa
Mihály, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, József Attila, Ady Endre, Dutka Ákos, Hunyadi Sándor,
Molnár Ferenc, Reményik Sándor foglalkozott egy-egy művében a témával.
11
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akik visszautaznak a hazába – hosszabb-rövidebb idő után ismét csak kijönnek ide az
újvilágba. Elszokott hazulról, mint mondja… nem találja több magát bele a viszonyokba…
Más a gondolkozás, eltérő az életmód. Egyszóval más az egész cultura. Az ok lényege –
ezen körülményben rejlik.” (Vay, 1910:102-103) Többen tehát ingáztak és többször is
megtették a hosszú utat. Őket nevezték „vándormadaraknak”. (Tomsics, 2005; Tezla,
1987)
A fentieket figyelembe véve és elemezve, arra a következtetésre jutottam, hogy a
kivándorlók cca 20-25 %-a települt vissza.
Ebben az időszakban sokan telepedtek át az USA-ból Kanadába azért, hogy ne
bányászként, hanem földművesként dolgozhassanak. Döntően Közép- és Nyugat-Kanada,
Alberta és Saskatchewan tartományok voltak a célpontok, mert itt olcsón és könnyen
jutottak földhöz. Az 1900-as évek elején, Esterházy Pál kivándorlási ügynök buzdításának
köszönhetően már az egész Kárpát-medencéből is sokan útra keltek. Az első telepesek
irtották az erdőt, művelhetővé tették a területeket és magyar nevű településeket hoztak
létre. (Lásd: 7. számú ábra, a Mellékletben)
Latin-Amerika országainak kormányai is csábították a földnélküli magyarokat. Brazíliába,
elsősorban Santa Catarina és Rio Grande do Sul államaiba, ugyancsak a német és az olasz
kikötőkön át, közel 10-12 000 kivándorló érkezett. Ők voltak azok a földművelők, akik az
őserdőkben tisztították, termővé tették a földeket és megalapították az első magyar
kolóniákat. (Lásd: 8. és 9. számú ábra, a Mellékletben) Ide is a pénzgyűjtés és hazatérés
szándékával érkeztek a magyarok. 1906 táján egy osztrák utazó írta a következőket: „…a
bábeli zagyvaságú nemzetiségekből törekvő szorgalmával, tisztaságával leginkább a
magyar válik ki. A magyar… igen szorgalmas és takarékos. Igyekezete az, hogy minél
előbb összehozzon 1 500 – 2 000 koronát, hogy azután Magyarországra visszatérve
eszményképét, a saját földön való gazdálkodást elérhesse.” (Boglár, 1996:20)
A magyaroknak a századfordulón elsősorban Argentínában, Uruguayban és Mexikóban
rossz volt a híre, mert többnyire a magyarországi (vándor) cigányok, örömlányok éltek ott
és cirkuszok, valamint leánykereskedők tevékenykedtek. Ezért tehát Latin-Amerikában a
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„húngaro/húngara”12 sokáig negatív, pejoratív jelentésű volt. (Anderle, 2008) Az
értelmiségiek, orvosok, mérnökök, tanárok, bányamérnökök és persze a szakmunkások a
városokban telepedtek le. Az első világháború előtt néhány tízezer magyar élt LatinAmerikában. (Anderle, 2008; Torbágyi, 2004)
A kiegyezést követően élénk gazdasági kapcsolat volt Ausztrália és az Osztrák-Magyar
Monarchia között. Például a Ganz és Társa Cég fiókirodát is nyitott; közel 600
hengermalmot adtak el, központi áramfejlesztőt létesítettek Sydney-ben és Melbourne-ben,
amivel hozzájárultak a két város fejlődéséhez. A letelepedni vágyók csak szórványosan kb.
150-500-an érkeztek, döntően magányos férfiak; földművesek, iparosok, szakemberek
voltak. Az I. világháború kitörésekor közel 300 magyar élt Ausztráliában. (Kunz, 1997)

4.4. A harmadik hullám (Trianon után, a II. világháború előtt): menekültek
Trianon után, a II. világháború előtt politikai13, világnézeti és egzisztenciális okokból
vándoroltak ki, részben a polgári értelmiség (ügyvédek, orvosok, tudósok, mérnökök) és a
művészek soraiból. A magyarországi zsidóság kis hányada – az 1930-as évek nemzetközi
migrációs mélypontja után, főként az 1938-as törvények következtében –, valamint az
utódállamok magyar földművesei, városi értelmiségiek és izraelita vallásúak emigráltak.14
(C. Tóth, 2001) Ekkor a kivándorlás gócpontja a főváros és az ipari városok lettek. A vidék
tekintetében nincs változás: még mindig északkeletről – Abaúj, Zemplén, SzabolcsSzatmár megye – vándoroltak ki a legtöbben.
Kanadába és Latin-Amerikába – elsősorban Argentínába és Brazíliába – ekkor indult
meg a tömeges kivándorlás, döntően az amerikai 1921. évi „Emergency Quota Act” és a
1924. évi, még szigorúbb, „Immigration Act” – bevándorlási törvény – elfogadásának
következtében, mivel ez utóbbi évi ezer főben limitálta a magyar bevándorlók számát. Az
adatok szerint az USA-ba 1922-1927 között 28 ezren vándoroltak.

Jelentése: magyar
Az 1919-es Tanácsköztársaság vezetői, kommunista és szociáldemokrata politikusai menekültek az osztrák
fővároson keresztül Szovjet-Oroszországba, Bécsbe, Berlinbe, Párizsba vagy más nyugati országba, ahol
ideiglenes otthonra találtak. (Kunz, 1997)
14
Erre lásd például Kupa, 2007a: 69-71. és Kupa, 2007b: 317-319.
12
13
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Az I. világháború befejezése után, Délvidékről és a Mura mentéről mentek a magyarok
Ausztráliába, ám az 1930-as évek elején a létszámuk még mindig csak a 300 felé közelít.
Az évtized végén közel 800-an, döntően zsidó származásúak menekültek az ötödik
kontinensre.
Kanadába mintegy 60-80 ezren telepedtek le. A kanadai állam is szorgalmazta a
bevándorlást, a letelepedést. Sokan érkeztek a trianoni határok következtében létrejött
utódállamokból, döntően a férfiak, családjuk nélkül, többen jómódúak. A nők, gyermek
később követték őket.
A húszas években érkezett bevándorlók között kevesebb volt a vagyontalan, a zsellér,
döntően

kisiparosok,

jobb

módú

földművesek

és

szakképzettek,

továbbá

a

Tanácsköztársaság politikai menekültjei keltek útra.
A mezőgazdasági munkások ugyancsak Közép- és Nyugat-Kanadába mentek, tehát
Alberta, Saskatchewan, Manitoba tartományokba. Ám a rendkívül hideg és zord időjárást
kevesen bírták elviselni, megszokni, ezért hamar tovább vándoroltak. Sok bevándorló
pedig már érkezésekor városokban igyekezett elhelyezkedni. Ők Ontario tartományban, a
dohányiparban kaptak munkát. A vándorlást a gazdasági válság miatti munkanélküliség is
elősegítette, erősítette. Ontario és Québec tartományok, Torontó, Winnipeg, Delhi,
Niagara Falls, Welland, Brantford, Hamilton és Montréal városok voltak a fő célpontok.
Latin-Amerika, döntően Argentína és Brazília, valamint az USA-hoz közeli Mexikó és
Kuba vált elsődleges célterületté az 1920-as években, ahová főként a határon túlra került
térségekből menekültek: Felvidékről, Erdélyből, Vajdaságból.15
„…egy a brazíliai magyar kolónia által saját magáról megjelentetett 1938-as munka az
utódállamokból származó magyarok részarányát 90%-ban állapította meg… dr. Fernando
Callage… különböző adatokra hivatkozva megállapította, hogy 1908 és 1929 között
összesen 56 716 magyar nemzetiségű bevándorló érkezett Brazíliába, akik közül csupán
6501 személy (11,46%) rendelkezett magyar útlevéllel...” (Torbágyi, 2004:43,266)

Jellemzően a Trianon utáni kivándorlással a határon túlra került országrészekben született írók, költők,
mint például Dsida Jenő, Tamási Áron, Zilahy Lajos, Harsányi Zsolt, foglalkoztak szépirodalmi műveikben.
15
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Brazíliában a magyarok vidéken a kávé-, a gyapot-, a rizs-, a bab- és a kukoricaföldeken
dolgoztak. Voltak családok, akik maguk próbálkoztak cukornádat, dohányt, gyümölcsöt,
pamutot termeszteni és állatot tenyészteni. São Paulo és Rio Grande do Sul államokban,
São Paulóba, Rio de Janeiróba és Porto Alegrébe nagyvárosokban találunk jelentősebb
kolóniákat. Argentínában Buenos Aires-ben és Santa Fe tartományban telepedtek le a
magyarok.

Uruguay-ban

Montevideo-ban

koncentrálódtak

a

magyar

bevándorló

földmunkások, munkások, kisiparosok. Mexikóban a nagyobb városokban és a vidéki
bánya- és kőolajtermelő városokban telepedtek le. (Lásd: 8., 9. és 10. számú ábra, a
Mellékletben)
Ács Tivadar szerint az 1920-as években a Latin-Amerikában élő magyarok száma
meghaladja a 250.000 főt. Nagyobb tömegben éltek Buenos Aires-ben, Montevideo-ban,
São Paolo-ban és környékén. Túlnyomó többségükben fizikai munkások, iparosok és
földművesek voltak, de ugyanakkor építészek, mérnökök, valamint a mezőgazdasági
termesztés és repülőgépgyártás területén is voltak jó képzettségű magyar szakemberek
Uruguay-ban, Brazíliában, Chile-ben, Mexikóban. (Ács, 1944)
Ausztráliába nem volt tömeges a kivándorlás, noha a korábban említett amerikai
bevándorlási törvény és kvóta következtében, politikai menekültek és kalandvágyók
egyaránt az ötödik kontinenst választották. Például 1924-ben a Jugoszláviához csatolt
Muraközből öt fiatalember indult útnak, hogy a távoli Ausztráliában boldoguljon. A
szorgalmas férfiak a Victoria államban lévő Mildura vidékén hamar önálló farmerek lettek.
Bátorító leveleiknek köszönhetően, a rokonaik, a falubeli barátok, mintegy 200 férfi és 100
nő, szlávok és magyarok, utánuk mentek. Ez egy szép és klasszikus példája a láncmigrációnak. (Kunz, 1997)
Kunz Egon a harmincas évek végén, többségében zsidó menekülők kapcsán, döntően
Anglián keresztül Ausztráliába tartók két csoportját különböztette meg: a „bajtelőző” és
„akut veszélyből menekülők”-ét. Rámutatott arra, hogy a „bajtelőzők” idejében felmérték a
helyzetüket, szellemi képességük és anyagi lehetőségük is meg volt arra, hogy elhagyják
szülőföldjüket. Az „akut veszélyből menekülők”-kel ellentétben, ők az útra, az új élet
megkezdésére felkészültek, megtanultak angolul és ismereteket szereztek Ausztráliáról.
Vihettek magukkal értékeket és készpénzt is. Esetükben a családfő már középkorú volt és
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foglalkozásában fel tudott eredményeket mutatni. Ez a csoport előnyökkel rendelkezett az
új hazában az élet megkezdésekor; hamar megtalálták helyüket. (Kunz, 1997)
Új-Zélandon az 1920-as években mindössze 14 magyart regisztráltak. Az 1930-as években
számuk 30-40 fő közé tehető. (Nagy, 1935)

4.5. A negyedik hullám (a II. világháború után): emigránsok – „dípík”
A II. világháború után körülbelül 1-1,5 millió ember politikai vagy más okokból nem akart
szülőföldjére

visszatérni

Németország

és

Ausztria

nyugati

zónájából

valamint

Olaszországból. A befogadó országok megnyitották kapuikat, ám jellemző volt, hogy
szigorúan válogattak gazdasági és politikai igényeik szerint. Ezzel a nemzetközi
migrációban új korszak vette kezdetét. Az ENSZ égisze alatt 1947-ben megalakult a
Nemzetközi Menekültügyi Szervezet (International Refugee Organization – IRO), amely
1 038 750 személy letelepítését koordinálta 1947. július 1. és 1951. december 31. között.
(Puskás, 1991)
Ebben az időszakban, az Amerikai Egyesült Államokba kb. 21-26 ezer, Kanadába közel 15
ezer, Ausztráliába ugyancsak 15 ezer körüli volt a politikai menekült és kivándorló
magyarok száma. További 16 országba 17 ezren, Ausztriába kb. 60 ezren mentek, így
összesen megközelítőleg 150 ezren hagyták el Magyarországot.
Két nagyobb hullámban történt a menekülés: 1945-ben és 1947-1948-ban. Ez a két csoport
nemcsak a korábbi kivándoroltaktól, hanem egymástól is lényegesen különbözött, ráadásul
a negyvenötösöket még belső politikai megosztottság is jellemezte.
Az 1944-45-ben menekültek nyitott határon át, útlevéllel, vonaton hagyták el az országot.
Az 1947-48-ban emigrálók illegálisan, döntően gyalogosan, vagy kalandos úton (például
vonat alá felkapaszkodva, stb.) lépték át a határt. Kunz Egon „határátugrók”-nak nevezte
őket és megállapította, hogy többnyire fiatal férfiak, gyermektelen vagy csecsemővel
rendelkező házaspárok vállalták a menekülés veszélyét és fizikai megpróbáltatásait. Ezért
is volt közöttük sok az egyetemista vagy olyan, aki nem rég fejezte be felsőfokú
tanulmányait. (Kunz, 1997)
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Az 1945-ben menekültek között megtalálhatók voltak a magyar arisztokrácia, nemesség, a
jómódú középosztály képviselői, kormánytisztviselők, csendőrtisztek, tanult emberek, de
ugyanakkor a szélsőjobboldaliak is. Döntő többségük az 1940-es évek elejétől, osztrák,
német- és olaszországi menekülttáborokban élt.
Az Amerikai Kongresszus 1948-ban és 1950-ben elfogadta a „Displaced Persons” (DP)16,
1952-ben a „McCarran-Walter Immigration and Naturalization Act” törvényeket, így
szigorú politikai kontroll mellett, de lehetővé vált a menekülők befogadása.
Kanadában, ugyancsak politikai ellenőrzés után, elsősorban a bányászokat, fakitermelőket,
mezőgazdasági munkásokat részesítették előnyben. A kanadai miniszterelnök álláspontja
az volt, hogy a külföldieknek a bevándorlás nem jog, hanem kiváltság. (Puskás, 1991)
Közel 15 ezer magyar választotta ekkor új hazájának az észak-amerikai országot.
Az ausztrálok életkor és családi állapot szerint szelektáltak a fiatal egyedülállóak javára,
továbbá szerződés aláírásával kötelezték a bevándorlókat arra, hogy két évig az országban
dolgozzanak. (Puskás, 1991) A magyarok első nagyobb kivándorlási hulláma
Ausztráliába az 1948-1953 közötti időszakban kezdődött. Fő célpont, a munkalehetőségek
függvényében, Adelaide, Melbourne, Newcastle, Perth, Sydney volt. (Lásd: 11. számú
ábra, a Mellékletben)
1949-50-ben mintegy 10 500-an, 1951-ben több mint 1 000-en érkeztek Magyarországról.
Körülbelül 4 000 lehet a száma a Trianon következtében határon túlra került területekről
menekültek száma. (Kunz, 1997)
A latin-amerikai országok elsősorban népesedési és gazdasági szempontjaikat vették
figyelembe és kevésbé foglalkoztak a menekültek a politikai hovatartozásával: a
mezőgazdasági munkásokat (halászokat, földműveseket) és a szakmával rendelkezőket
(mérnököket, állatorvosokat, orvosokat, gyógyszerészeket, szakmunkásokat) fogadták
szívesen. (Puskás, 1991; Torbágyi, 2004)

Innen ered a negyvenötös és negyvenhetes menekültek „beceneve”: dípí. Míg a magyarországi
kommunista rendszer, valamint az akkori hazai sajtó és közvélemény „nyugatosoknak” nevezte a háború alatt
emigráltakat.
16
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Latin-Amerikába is cca. 15-25 ezer magyar érkezett a II. világháború után, 1947 és 1949
között. A tömeges emigráció célországai Venezuela, Argentína, Brazília voltak. Az
Argentínában letelepedők száma 12-14 000 körül, Venezuelában, Uruguay-ban, a karibi
térségben is több száz, ezer volt, de Brazíliába is több tízezren érkeztek. (Anderle, 2008)
Az Argentínába érkezők között voltak katonák, közigazgatási és minisztériumi tisztviselők,
egyetemi

tanárok,

orvosok,

művészek,

csendőrök,

tudósok,

tehát

elsősorban

középosztálybeliek, de arisztokraták és kisiparosok is. (Némethy, 2003) Venezuelába ekkor
volt először tömeges a magyar kivándorlás.

Tehát a Latin-Amerikába érkezők sem alkottak homogén csoportot, a társadalmi és
politikai megosztottság, akárcsak az Amerikai Egyesült Államokba érkezőket, erősen
jellemezte őket.

4.6. Az ötödik hullám (1956 ősze és 1957 tavasza között): „hősök”
1956 ősze és 1957 tavasza között közel 200 ezren léptét át a határt. Döntően szakmailag jól
képzett fiatalok, egyetemisták emigráltak, tehát sokan húsz év körüliek voltak. Több férfi
hagyta el az országot, mint nő. Megállapítható továbbá, hogy a budapestiek és a nyugatmagyarországiak nagyobb arányban keltek útra, mint a kelet-magyarországiak. A
kivándorlás fő iránya Ausztrián vagy Jugoszlávián keresztül Nyugat-Európa országai és a
tengeren túl: USA, Kanada, Ausztrália, Latin-Amerika volt.

Az októberi forradalom után különböző rétegek hagyták el az országot. Voltak, akik részt
vettek a harcban és emigráltak a büntetés, a megtorlás elől. Menekültek olyanok is, akik
nem vettek részt a harcokban, ám korábban jogtalanul börtönben ültek és most
elérkezettnek látták az időt az ország elhagyására. Természetesen voltak a menekülők
között olyanok is, akiknek nem volt kötelező menni, ám mégis úgy gondolták, hogy a
„megnyílt” határon most lehetőségük van átszökni és új hazában, új életet kezdeni. Tehát
ők döntően egzisztenciális okok miatt menekültek.
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Az Amerikai Egyesült Államok kongresszusa 1952-ben elfogadta a „McCarran-Walter
Immigration and Naturalization Act” és 1953-ban a „Refugee Act” törvényeket, így a
menekülők befogadása nem függött a kvótarendszertől. Különböző, egyéb rendelkezések,
mint például a „nonquota immigrant visa”, az elnöki parole (becsületszó) ugyancsak
lehetővé tették az 1956-os magyar menekültek gyors bevándorlását és letelepedését.
Kanada, a lakossága határozott támogatásával, közel 38 ezer magyar menekültet fogadott
be, 1956-ban. A népességszámához viszonyítva Kanada fogadta be a legtöbb bevándorlót a
levert forradalom után. Az ország először ekkor gondoskodott rövid időn belül, ilyen
tömegű menekült utazásáról, elhelyezéséről és végül letelepedéséről. Az ide menekülők is
többségükben fiatalok és magasan képzettek voltak.
A menekültek többsége az USA-t választotta. Második számú célország Kanada volt, ám
közel 15 ezren Ausztráliában (és Új-Zélandon) telepedtek le. 1956-ban az ausztrál
állampolgárok szolidaritással voltak a magyar forradalom és szabadságharc iránt. Az
ausztrál kormány sem volt érdektelen és tétlen: Townley bevándorlásért felelős miniszter
felajánlotta országa segítségét.
Körülbelül 14-15 ezerre teszik az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni bevándorlók
létszámát. Többségük fiatal, diplomás vagy szakmunkás férfi volt, de akadt köztük kiskorú
is. (Tanka, 2005)
Latin-Amerikába, döntően Brazíliába, Argentínába, Venezuelába, Chilébe kb 4 ezren
mentek.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni menekülési hullám volt az utolsó,
amelyben egyszerre, illetve jól körülhatárolható időkereten belül, tömegesen emigráltak.
Utánuk már egyetlen csoport sem érkezett a tengeren túlra tömegével.
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4.7. A hatodik hullám (1957 – 1990): „disszidensek”
1957-1990. között mindig esemény volt, ha valaki disszidált; különösen az 1960-70-es
években sokan, körülbelül 9-10 ezren hagyták el így az országot. A rendszerváltások
éveiben, Romániából is sokan elmentek Ausztráliába, az USA-ba. A délszláv háború idején
is menekültek a magyarok Horvátországból, Szerbiából.

4.8. A hetedik hullám (a rendszerváltástól napjainkig): migránsok
A rendszerváltások után ismét elsősorban gazdasági okok miatt hagyták el az országot.
Ma is van kivándorlás a jobb jövő, a jobb megélhetés reményében; az elmenők a tengeren
túlon rejtőzködve élnek, nem a szakmájukban dolgoznak. Ám napjainkban NyugatEurópa, döntően Ausztria, Németország és Nagy-Britannia a kivándorlási célterület.
A német statisztikai hivatal 2012-ben közzétett adataiból kiderült, hogy 46 %-kal nőtt a
Magyarországról érkezők száma. 2010 és 2012 között közel 40 ezer, 2008 óta cca 120 ezer
magyar telepedett le Németországban. Ez egy kisebb magyar város, mint például Baja,
Cegléd, Hódmezővásárhely, Mohács lakosságával egyenlő. A statisztikában természetesen
a feketén munkát vállalók nem jelentkeznek.
Melegh Attila, a KSH migrációkutatója, az Index internetes hírportál Gazdaság rovatának
nyilatkozva elmondta: „… míg 2005-ben a hazai népesség egy százaléka hagyta el az
országot, hogy hosszabb, rövidebb ideig külföldön éljen, mára ez a szám két százalék lett,
azaz 180 ezer fő fölé emelkedett. Ez persze elmarad a századforduló tíz százaléktól, de az
egy jóval hosszabb időtartam eredménye; arányaiban tehát most semmivel nem tűnik
jobbnak a helyzet.” (index.hu, 2012.11.23.)
Napjainkban a célországok módosultak a jó száz évvel ezelőtti kivándorlási hullámhoz
képest: a tengeren túl helyett az Európai Uniót választják, ám a külföldi munkavállalás
okai hasonlóak: az elhúzódó gazdasági válság és visszaesés, a fiatalok nehéz munkába
állása, a munkahelyek bizonytalansága. Akárcsak a XIX-XX. század fordulóján, most is
nagy a valószínűsége annak, hogy a külföldön munkát vállalók jelentős hányada
letelepedik, végleg elhagyja Magyarországot.
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Társadalomkutatási Intézet felmérése szerint az elmúlt húsz évben sosem volt ilyen magas
a magyarok körében a migrációt tervezők aránya. Minden ötödik magyar felnőtt tervezi,
hogy külföldön vállal munkát. A kutatás szerint a felnőtt lakosság 7 %-a pedig egyenesen
kivándorolna. Minden második 30 év alatti magyar felnőtt gondolkodik a kiköltözésen. A
célországok elsősorban Ausztria, Németország és az Egyesült Királyság, de az Egyesült
Államok és Kanada is népszerű. (nol.hu, 2012.06.11.)
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete 2014. június 5én, sajtóközleményben jelentette meg a 2014. április és május között, a Nagy-Britanniában
élők körében végzett felmérése eredményét. A kutatás ugyan nem volt reprezentatív, ám az
online kérdőívet 5 200 magyar töltötte ki. A szakemberek arra keresték a választ, hogy
milyen okokból költöznek magyarok Nagy-Britanniába, mi jellemzi társadalmi-gazdasági
helyzetüket, mennyire érzik magukat sikeresnek, illetve hogy mik a jövőre vonatkozó
terveik, akarnak-e hazatérni.
A válaszadók kétharmada 2010 után költözött ki. Több mint 70 %-uk a magasabb
életszínvonal, 60 %-uk a hazai rossz gazdasági helyzet, illetve a külföldi jobb
munkalehetőségek miatt ment el. Elsöprő többségük most elégedettebb a helyzetével. A
kérdőívet kitöltők döntő többsége 25 és 40 év közötti; az átlag életkoruk 33 év. A
kutatásban résztvevők 99 %-a középfokú, több mint 50 %-uk felsőfokú vagy
posztgraduális végzettségű. A Nagy-Britanniában élők jelentős többsége ezért úgy érzi,
elégedett jelenlegi helyzetével, amely jobb, mint a magyarországi volt. A kérdőívre
válaszolók 73 %-a semmiképp sem akar öt éven belül hazaköltözni, sőt, 38 %-uk soha nem
akar már visszatérni Magyarországra. A válaszadók csupán 6 %-a jönne haza egy éven
belül.
A kivándorlási hullámok áttekintése empirikusan megerősíti Nora véleményét: „„A
történelem mindenhova betör, felszámolja a gyökereket és az emlékezetet. Mindennek
azonban mintha lenne egy revelatív következménye: a történelem és az emlékezetet
azonosítása, mely sokáig megkérdőjelezhetetlennek tűnt, már nem evidencia többé, nem
lehet egybemosni őket…Emlékezet és történelem távolról sem szinonímák: szinte minden
szembeállítja őket. Az emlékezet maga az élet, melyet mindig élő csoportok hordoznak,
folyamatosan változik; ki van téve az emlékezés és a felejtés dialektikájának…” (Nora,
2010:14)
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3. A magyar etnikai identitás alakulása
A magyar etnikai identitás alakulását a kivándorlási hullámokkal összefüggésben,
időrendben vizsgálom. Hiszen a különböző időszakokban, eltérő társadalmi hátterű
egyének, más-más okok miatt döntöttek szülőföldjük elhagyása mellett. A heterogenitás
pedig az utódokra igencsak jellemző. Mindezeknek komoly következményei vannak a
magyarságtudat alakulására.

1849 – 1867 közötti időszak (az első kivándorlási hullám)
Kossuth Lajos és mintegy ezer katonája tekinthető a XIX. század első politikai emigráns
csoportjának. „A klasszikus politikai emigránsra az volt jellemző, hogy ’hozott’ identitását
a legteljesebb mértékben igyekezett fenntartani… az új közegben való tartózkodását többékevésbé átmenetinek tekintette. Ennek alternatívája a beolvadás volt, amely… egy-két
generáció után általában végbement (noha a származás tudatának számos eleme
fennmaradhatott)”. (Erős, 1998c:398) A menekültek, száműzöttek emigrációjukat
ideiglenesnek gondolták, ezért eleinte nem asszimilálódtak. Az USA-ba érkezők közül
sokan megrekedtek New York városában. Kivétel volt Újházi László és még néhány társa,
aki azért szorgalmazta magyar település felállítását, hogy megőrizhessék etnikai
identitásukat. Többen a kiegyezéskor visszatértek Magyarországra, sokan pedig
beolvadtak, elsősorban házasság révén. Az etnika identitás megőrzése, az asszimiláció
elkerülése azért is volt könnyebb a számukra, mert az akkori amerikai társadalom tagjai
döntően saját, kétkezi munkájuk révén jutottak előrébb a ranglétrán és nem
műveltségüknek, az európai értelemben vett szellemi tevékenységüknek köszönhetően.
(Várdy, 2000)
A politikai identitást tekintve, az 1848/49-es szabadságharc emigránsainak csoportja
polarizálódott volt. Voltak Kossuth Lajos hívei és az ellenzői. Az utóbbi közösséggel
Kossuth, amerikai körútja során, 1851-1852-ben, nem is volt hajlandó találkozni. (Várdy,
2000)
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1867 – 1920 közötti időszak (a második kivándorlási hullám)
A második kivándorlási hullám „…egy teljesen új embertípust vetett Amerika partjaira…
Ennek

következtében

Amerika

magyarságképét

is

gyökeresen

megváltoztatta…

arisztokratikus embertípus, illetve a szabadságért küzdő büszke dzsentri képet… az ún.
’Hunkey’ képe foglalta el… Az új bevándorlók óriási többsége ugyanis valóban a szegény,
paraszti tömegek, a párholdas kisgazdák és földnélküli zsellérek, valamint a paraszti
munkájuktól még alig-alig elszakadt kisiparosok, városi munkások és cselédek soraiból
került ki.” (Várdy, 2000:197-198)
Ahogy a kivándorlási hullámok történeténél már tárgyaltam: a kivándorlókat akkor
„vándormadaraknak” nevezték, ma vendégmunkásként határoznánk meg őket. Tőkét
szerettek volna összegyűjteni, hogy majd visszatérve hazájukba, földet vehessenek, stb.
Tehát tartózkodásukat ideiglenesnek gondolták.
A „vendégmunkás létet” erősíti meg az ún. Dillingham-jelentés is. Az Amerikai Egyesült
Államok Kongresszusa 1907 áprilisában létrehozta az ún. Dillingham Bizottságot, amely
1911-ig 42 kötetben tett közzé jelentéseket. Ebben próbálták megfogalmazni és
statisztikailag is igazolni, hogy az 1880-as évek elején „új” bevándorlás indult meg Dél- és
Kelet-Európából Amerikába: főként szakképzetlen férfiak érkeztek, akik csak átmeneti
munkavállalóként, pénzt keresni érkeztek és akik nem hajlottak az asszimilációra, az
„amerikai nemzethez” való csatlakozáshoz. (Frank, 1992)
A kivándorlási hullámok történeténél már volt szó arról, hogy sokan a rokonok, barátok,
ismerősök, falubeliek levelei, beszámolói, hívásai után kerekedtek útra. Őket már várták,
segítették a magyarlakta helyeken. Ebben az esetben erős a lokális és a regionális
identitás. Ezt támasztja alá az is, hogy a sírokra felírták a név után azt is, honnan
származott az elhunyt. Ekkoriban még szinte kizárólag egymással érintkeztek, egymás
közül választottak házastársat maguknak17 és csak ritkán vették fel az amerikai
állampolgárságot.

Sólyom Barbara a házassági mobilitást vizsgálta, a háromgenerációs sváb-magyar településen,
Dunabogdányban. Megállapította, hogy az első nemzedék házasodási szokásait a sváb közösségi tradíciók,
normák jelentősen meghatározták. Jellemző volt ahogyan az USA-ba kivándorolt első generációs magyarokra
is az, hogy egymás között kötöttek házasságot. Bővebben lásd Sólyom, 2015
17
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Az 1900-as és az 1910-es években olyan mozgalmak jöttek létre, amelyek amerikanizálni,
beolvasztani akarták a bevándorlókat. Azt szorgalmazták, hogy a munkába állás feltétele
legyen az angol nyelv tudása és követelték az amerikai állampolgárság felvételét is.
Az Amerikát elfoglaló brit, német, skandináv és ír „régi” bevándorlók mát ott született
leszármazottai félteni kezdték az amerikai nemzet „egészséges vérállományát” a XIX.
század végén, a XX. század elején érkező, közép-, kelet- és dél-európai, illetve ázsiai
nincstelenek milliós tömegeitől, az „új bevándorlóktól”. (Frank, 1992)
Kovács Ilona kutatásai rávilágítottak arra, hogy az asszimiláció kulcsa lett a bevándorlók
etnikai kultúráját közvetítő két intézmény: a könyvtár és az iskola. Hiszen a könyv és az
iskola az ismeret forrása, továbbá az etnikai identitás megőrzésének is eszköze.18 (Kovács,
1997) (A magyar iskolákról a 4. fejezetben részletesen lesz szó.)
Az asszimiláció és integráció programjának két fő irányzata bontakozott ki az 1900-as
években. A patrióta szemlélet képviselői az angol nyelv tanítását és a beilleszkedést segítő
ismeretek oktatását szorgalmazták. „Álláspontjuk szerint a bevándorlók asszimilációjának
ára és célja múltuk feladása, felejtése volt.

Bizalmatlansággal fogadták őket és

veszélyesnek tartották jelenlétüket.” (Kovács, 1997:17) Az ún. settlement mozgalom
toleránsabb, megértőbb, demokratikusabb volt és figyelembe vette a bevándorlás szociális
problémáit is. Az újonnan érkezők átformálását, beilleszkedését szerették volna elérni, ám
„alapfeltételként hirdették, hogy a bevándorlók magukkal hozott kultúrája érték, valóságos
ajándék, igazi kontribúció, amely kiegészíti az amerikai társadalom értékeit…” (Kovács,
1997:17)
A Kongresszus 1906-ban megszavazta az ún. „Naturalization Act”-et, amely az
állampolgárság felvételét, a honosítást szabályozta és ekkor hozták létre a korábban már
említett Dillingham-Bizottságot is. (Frank, 1992)

Az amerikai közkönyvtárak és a magyar szervezetek magyar nyelvű gyűjteményeiről, valamint a
közkönyvtáraknak a bevándorló magyarok etnikus kultúrájának, identitásának megőrzésében és az amerikai
beilleszkedésükben játszott szerepéről bővebben lásd Kovács, 1997
18
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Az I. világháború kitörésekor sok magyar jelentkezett katonai szolgálatra az osztrákmagyar követségen. A szervezetek gyűjtésbe kezdtek, hogy segítsék az otthon maradtakat.
A Magyarország területéről kivándorolt nemzetiségek az antant hatalmak oldalán álltak,
így a háború felerősítette a konfliktusokat. (Puskás, 1982) Az amerikanizáció ekkor
kiteljesedett. Jelszavak, rendezvények sokasága hirdette az egységes amerikai nép
gondolatát. „1915. május 4. az Amerikanizáció Napja-ként került be a történelembe. Útjára
indult a sokféle nép, de egy nemzet („Many Peoples but One Nation”) jelszava… Az
állampolgárság megszerzése és Amerika megismerése mellett ott szerepelt az igény, hogy
a bevándorló szakítson régi kultúrájával… Elterjedt az Amerikai mindenek felett (America
First), és a 100 %-os amerikai (100 % American) jelszava. Elkészült az Amerikanizáció
Nemzeti Programja.” (Kovács, 1997:19)
Akkor, amikor az USA belépett a háborúba, a magyarok kifejezték lojalitásukat új hazájuk
iránt. Tulajdonképpen a lojalitás kinyilvánítása a befogadó ország felé, egy lépés a
beilleszkedés hosszú folyamatában. A hatóságok nem zaklatták a magyarokat. A háború
végére az amerikanizáció elcsendesedett. A Kongresszus 1919. március 4-én megszüntette
a nemzeti amerikanizációs programot. (Kovács, 1997)
Voltak a magyarok között olyanok, akik érezték és értették, hogy a jobb munka, az
előrejutás, a boldogulás, vagyis a társadalmi mobilizáció eszköze az angol nyelvtudás és az
amerikai állampolgárság. 1917-18-tól az egyházak, az újságok buzdítottak a nyelvtanulásra
és segítették is azt. Nyelvkönyveket, szótárakat, segédeszközöket adtak közre, miközben
fontosnak tartották a magyar nyelv, kultúra megőrzését is, főleg a második generáció
esetében.
Összefoglalva: Minden egyén részese valamilyen kultúrának és kultúrák, szubkultúrák
sokaságának is. A kultúrák, szubkultúrák közötti határok átjárhatók, ugyanakkor szembe is
kerülhetnek egymással. A kultúrák találkozása tehát többféleképpen mehet végbe.
„….amikor az egyéni migráció csoportossá válik, s már nemcsak egy egyén, hanem egy
kulturális kisebbség szembesül a fogadó kultúrával… az alkalmazkodás, a bezárkózás és az
elmenekülés alternatíváihoz a saját kulturális kisebbségi csoport képzésének lehetősége is
társul, amely más értelmet ad alkalmazkodásnak, elzárkózásnak és elmenekülésnek is, és
sokkal határozottabban visszahat a fogadó kultúrára is.” (Kapitány – Kapitány, 1996:67)
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Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok kultúrája között lényeges különbség volt.
Többek között a tárgyi környezet eltérése is igen éles volt. A kivándorlók számára a munka
és a pihenés ritmusa más lett. A rítusok, a szokások is különbözőek voltak. Ez legfőképpen
a temetkezésnél és az étkezésben mutatkozott meg. Az is a kultúrák közötti különbséget
mutatta, hogy egymáshoz, a hatalomhoz, a társadalom tagozódásához másképp
viszonyultak

az

USA-ban,

mint

Magyarországon.

Amerikában

kisebb

volt

a

tekintélytisztelet. Ezt hamar megszokták a kivándorlók. Barabás Mihály, 1903-ban, így írt
haza rokonainak: „Itt személyválasztás nincs és a milliomost is csak úgy hívják mister és
az asszonyt meg missisnek…” (Dániel – Orosz, 1988:33) A Pennsylvania állambeli New
Philadelphiából Tóth János szerint: „…Amerikában, ahol minden ember úr, nem parancsol
senki sem, mindenki úgy csinál, ahogy neki tetszik…. nincs is paraszt, mindenki úgy jár,
mint nálunk a főispán.” (Tezla, 1987:106)
Az amerikanizáció a kulturális különbségek miatt bontakozott ki és tulajdonképpen
egyfajta kulturális rasszizmus valósult meg. Erős Ferenc szerint „Kulturális rasszizmusról
akkor beszélhetünk, ha a rasszista diskurzus és a rá épülő diszkrimináció az
embercsoportok közötti kulturális különbségekre, inkompatibilitásokra teszi elsősorban a
hangsúlyt.” (Erős, 2001:83) A századfordulón érkező „új” bevándorlók eltérő kultúrájúak
voltak. A befogadó ország a kultúrák találkozását, a kultúrák közötti különbség feloldását
erőteljes asszimilációval, az „egy nyelv és egy kultúra” szemlélet megvalósításával
próbálta megoldani.
A kivándorlók az új kultúrához elkerülhetetlenül alkalmazkodtak. „A kisebbségi etnikai
csoportok… a kisebbségi lét által meghatározottan a túlélésre törekszenek, de nem
vonhatják ki magukat a velük állandó kapcsolatban álló többségi kultúra befolyása,
asszimiláló hatása alól sem… az együttélés, ha lassan is, de a másik csoport kultúrájába
való behatoláshoz, keveredéshez, átmenetekhez, asszimilációhoz, a hovatartozási sémák
egyértelműségének elvesztéséhez, kettős kötődések kialakulásához, ezáltal másfajta tudás
megszerzéséhez vezet. Ez a tudás lehetővé teszi… a befogadó ország viszonyai között
eligazodjon…” (Bindorffer, 2002:11) Már ekkor megfigyelhető az identitáselemekhez
tartozó etnikai jegyek meggyöngülése. Például a paraszti népviseletet hamar levetették. Ezt
támasztja alá Komjáthy Aladár megfigyelése: „Az ebédszünetben készült egy jellegzetes
fénykép a New York-i templom lépcsőin. Az első sorban állnak egymás mellett a jelenlevő
világi küldöttek… két abaúji és két zempléni paraszt, de a képen már teljesen ’amerikai
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gentlemeneknek’ látszanak: divatos keménykalapot viseltek, elegáns öltözetben és
természetesen a mellényzsebből kilóg a vastag arany óralánc.” (Komjáthy, 1984:84)
Norbert Elias szerint az időt mérő órák igazítanak el bennünket a szociális és a társadalmi
történések egymásutániságában. Rendszerint állandóan ismétlődő természeti jelenségekhez
– például apály, dagály, Nap és Hold kelte-nyugta, stb. – igazodtak, ehhez hangolták
tevékenységüket az emberek. (Elias, 1990) A századfordulón kivándorolt napszámosok és
parasztok szülőföldjükön döntően a Nap járása, mint természeti adottság, továbbá a
templom harangja által tájékozódtak az időről munka közben. Az otthonokban is
jellemzően inkább faliórák voltak ekkor. Kialakult tehát bennük egyfajta időérzékenység.
Elias

megállapította,

hogy

„A

fejlettebb

társadalmakban

az

órák

az

időt

legjellegzetesebben képviselő berendezések.” (Elias, 1990:26) Az amerikai bányákban,
gyárakban dolgozó magyarok számára az időt az óra mutatta. Ugyanakkor a
mellényzsebből kilógó arany óralánc státus szimbólummá is vált. Mindezt alátámasztja
Braun Róbert vizsgálata is, aki az európai parasztság pszichológiáját kutató William
Thomas felkérésére, kérdőíves felmérést végzett Maroscsicséren és Szeged-Felsőtanyán,
1913-ban. Az adatgyűjtés során megkérdezte, hogy hoznak-e Amerikából olyan használati
tárgyakat, amelyek itthon szokatlanok. A válaszadók szerint sokan hoznak haza zsebórát.
(Braun, 1973)
Az amerikanizáció nemzeti irányzata, az erőszakos asszimilációt szorgalmazó politika
kudarcot vallott, ugyanakkor megindult a magyarok integrálódása. Az etnikai identitás
megnyilvánulásai fejezetben részletesen bemutatom, hogy milyen változások indultak el
mindezek hatására például az egyházak életében, hogyan alakultak át, adaptálódtak az új
kultúrához a szokások. Az anyagi-tárgyi kultúra átvétele gyorsabban és hamarabb végbe
tudott menni. Ezt szemléletesen illusztrálja Oravecz Mihály regényében: „…Amerikát,
amely körülvette őket, és kenyeret, reményt adott nekik, nem tudták egészen
kirekeszteni… A munkahely… amerikai volt… a tulajdonos, a vezetés… a munkatempó, a
munkafegyelem, a technológia, a gép, a szerszám… És ott voltak a merőben új dolgok…
amelyekkel otthon, a háztartásban, az utcán, szórakozás közben, szolgáltatások
igénybevétel… során [találkoztak – megjegyzés B. Sz.]… A tulajdonos rendszerint magyar
volt ugyan, de a portékája már nem. Az kívülről jött, azt Amerika állította elő, és azt az
országot, kultúrát képviselte, amely elől el akartak zárkózni, de új igényeket, vágyakat
ébresztett bennük, és utána másképp viszonyultak a régiekhez is.” (Oravecz, 2012:24-25)
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Kun Andor Magyar Szemlében megjelent cikke is alátámasztja az amerikai életmód
átvételét, az akkulturációt: „Rajky András 1905-ben ment ki Norwalk-ba, polgár lett,
elnököt választott. Lakását nem mérheti össze azzal, amit Magyarországon hagyott.
Norwalkon még fürdőszobája is volt. Az asszony gázkályhán főzött, meleg és hideg
vízvezeték felett rendelkezett, zuhogó víz mosta az illemhelyet. Magyar napilap járt
házához. Esténként megszólalt a gramofon. A vacsorához sör járt és legalább egyszer
hetenként mozgóképet néztek.” (Kun, 1934:442-443)
Ám ez nem jelentette azt, hogy magyar identitásukat elvesztették volna. A. J. Hallowel
szerint: „A beilleszkedés pszichológiai újraalkalmazkodás abban az értelemben, hogy meg
kell tanulni az új viselkedést, új attitűdöket és célokat, de ez a személyiség eszközét, a
személyiség gyökereit nem változtatja meg a folyamat során. A ruhaviselet, a
szerszámhasználat vagy a nyelv megtanulása megtörténhet a személyiség radikális
változása nélkül is.” (Szántó, 1984:27) Ezt tapasztalhatjuk a századforduló környékén
kivándorolt magyarok döntő többsége esetében.
Mindezek ellenére, a kivándoroltak csoportja Amerikában viszonylag homogén volt. „…a
századforduló és a század első negyedének magyar kivándorlói hamarosan egy egységes,
az amerikai munkástömegek alsó rétegeiben elhelyezkedő osztállyá olvadt össze. Ezt a
Milton Gordon által ’etno-osztály’-nak [ethno-class-nek] nevezett közösséget a közös
nyelv, a közös eredet, a közös sors és a közös kiszolgáltatottságának tudata fogta össze.”
(Várdy, 2000:349) És persze a közös etnikai identitás.
A Kanadába vándorolt magyarok mezőgazdasággal foglalkoztak. Nehéz munkával
megművelhetővé tették az ingyen kapott földet. Több magyar telep is létrejött nyugaton,
Saskatchewan tartományban. Az, hogy saját földhöz jutottak, elősegítette végleges
letelepedésüket. Tartózkodásukat ők nem ideiglenesnek gondolták. Kanadában ekkor nem
volt olyan erős asszimilációs politika, mint az USA-ban. Rájuk is jellemző, hogy a
beilleszkedés „lépcsőin” elindultak. Ez elsősorban a munkához szükséges tárgyi kultúra
átvételét, valamint a paraszti népviselet lecserélését jelentette. „A magyar farmerek is nagy
karimájú szürke kalapot, kockás inget, mellényt, szűk nadrágot hordtak… a hosszú bajuszt
hamarosan angolosra nyírták…” (Bakó, 1988:99)
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Latin-Amerikában, elsősorban Brazíliában, ugyancsak a pionír magyarok kolonizálták az
erdőket és hoztak létre telepeket. Hamar magyar iskolát is létesítettek. A São Paulo-i
konzul visszaemlékezését idézi Torbágyi Péter: „…a brazil hatóságok a kolónia különleges
érdeméül emlegették, hogy ezek a magyarok taníttattak iskolájukban először portugál
nyelvet, azon tisztességből kiindulva, hogy amely ország kenyerét eszik, annak nyelvét is
sajátítsák el.” (Torbágyi, 2004:40) Ez is azt jelzi, hogy letelepedésüket véglegesnek
gondolták és tisztában voltak a befogadó nyelv megtanulásának szükségességével,
fontosságával. Ugyanakkor ez jelzi asszimilációjukat is. A világháború idején megszakadt
a magyarok kapcsolata a magyarországi rokonokkal, ami gyorsította beolvadásukat.
Argentínában a kedvező feltételekkel vidéken földhöz jutott magyarok szétszórtan
telepedtek le és hamar beolvadtak. (Torbágyi, 2004)

A két világháború közötti időszak (a harmadik kivándorlási hullám)
Itt most együtt mutatom be az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában élő magyarok
etnikai identitására vonatkozó főbb tendenciákat, mert azok szinte ugyan azok. Eltérés csak
abban van, hogy a beilleszkedés folyamatának – akkulturáció, naturalizáció, asszimiláció,
stb. – stádiumai időben később jelentkeztek Kanadában, mivel ide a tömeges letelepedés az
1920-as évek közepén kezdődött meg. Továbbá itt valamivel erősebb a beolvadás, mert
sokkal szétszórtabban éltek a magyarok, nem alkottak több ezres, esetenként tízezres
magyar negyedeket, hiszen a létszámuk is kevesebb volt.
Az 1920-as években új program terjedt el az USA-ban: egymás kölcsönös megismerése,
az

egységes

közösség

érzetének

kialakítása.

A

bevándorlók

erőszak

nélküli

beilleszkedését akarták elérni, elsősorban az oktatással. (Kovács, 1997) Ezért is hoztak
1924-ben korlátozó intézkedéseket az etnikai keretek között működő iskolákra, a
nyelvhasználatra vonatkozóan. Továbbá ekkor szigorították meg a bevándorlást is: 1921ben megszavazták az „Emergency Quota Act” és 1924-ben a még szigorúbb, „Immigration
Act” törvényeket. A bevándorlást korlátozták, ugyanakkor a bevándoroltakkal szembeni
ellenállás gyengült és kezdett kialakulni a többségi társadalom irányukba jelentkező
toleranciája.
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A trianoni döntés következtében sok embernek más országba került a szülőfaluja. A
végleges letelepedést elősegítette a második, már Amerikában született generáció is. Noha
a szülők szerettek volna hazamenni, a gyermekek már amerikaiak (is) voltak. „Miután
meghozták a nagy döntést, hogy nem térnek vissza Magyarországra, megnyugodtak a
kedélyek a családban, és megkezdődött az új hazába való végleges betagozódásuk. Az
Egyesült Államok természetesen csak a szülőknek volt új haza, a gyerekeknek nem…
Nekik a haza volt, jelző nélkül, az egyetlen… hogy a kedvükben járjanak, és őket magukat
se tekintsék többé hivatalosan idegeneknek… kiváltották az első papírjukat, és ezzel
megtették az első lépést az állampolgárság felé.” (Oravecz, 2012:592) Ám ez nem jelenti
azt, hogy azok, akik a „Kaliforniai fürj” főhőseihez hasonlóan, állampolgárságért
folyamodtak, magyar etnikai identitásukat elvesztették volna. Hiszen „Az etnikus
identitás… nem egy kultúrában való részesedés, hanem egy társadalmi csoporttal való
azonosulás kérdését veti fel. A személyes identitás, az önmagunkról való kép alakítása
vagy fenntartása részben azokból a szerepekből származik, amelyeket felöltünk vagy
módunkban áll felölteni…” (Sárkány, 1989:51)
Az 1920-as években, az USA-ban azonban mind többen asszimilálódtak. 1920-ban már a
kivándorolt magyarok 28,4 %-a, 1930-ban 55,7 %-a volt amerikai állampolgár. (Várdy,
2000) Szántó Miklós szerint „A beilleszkedési folyamat sajátos állomása a befogadó
ország

állampolgárságának

felvétele,

az

úgynevezett

’naturalizáció’…

de

a

beilleszkedésnek csak egyik, igazgatási-jogi oldala.” (Szántó, 1984:28) Ám nem azért
olvadtak be egyre többen, mert nem kapott frissítést az amerikai magyarság újabb
bevándorlás által. Hiszen ahogy azt az elemzési fogalmaknál tárgyaltam: az asszimiláció
fokozatosan, több „lépésben” és folyamatosan történik.
Az első lépcsőfok a Milton Gordon-i szakaszolásban az akkulturáció. (Bindorffer, 2002)
Elkerülhetetlen volt, hogy átvegyék a befogadó ország értékeit, normáit, beállítódásait,
viselkedésmintáit, tárgyi világát; a körülöttük lévő világot nem tudták kizárni. Jól
szemlélteti a következő regényrészlet is: „Anna levágatta a haját, és egyre városiasabban
öltözködött. A hosszú szoknya, rövidült bár valamelyest, maradt, de a fejkendő kalappal
cserélődött fel. Nem hordott többé állig gombolt blúzokat, lábára pedig vasárnaponként
enyhén magas sarkú, csatos cipőt húzott. István… öltönyéhez már mellény társult.
Zsebórájára láncot vett, és sosem gombolta be a zakóját, hogy látni lehessen, hogy a lánc
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ezüst… a közönséges gallérú fehér inghez mindig nyakkendőt kötött… Elhagyták egymás
kendezését, és áttértek a magázásra, onnan pedig a tegezésre.” (Oravecz, 2012:398)
A kivándorlók elhagyták szülőföldjüket, mert az otthoni anyagi helyzetükhöz képest
Amerika gazdasági felemelkedést, előrejutást ígért és ezért az új országhoz, az új
kultúrához bizonyos mértékben alkalmazkodniuk kellett. Biró Zoltán részt vett 1928-ban,
az első Kossuth-zarándok úton. Így írja le erről benyomását: „Aki boldogulni akar, annak
amerikaivá kell lennie. Nem erőszak, nem az államhatalom amerikaiasít, hanem az
amerikai élet. És minden nemzet fia önként hódol meg Amerika nemzetiségi politikájának,
az életnek.” (Biró, 1929:223) [Kiemelés – B.Sz.]
Noha még mindig zárt közösségben élt az amerikai magyarság, ekkor felerősödött a
polarizálódásuk is; a korábbi, viszonylag homogén közösség széttöredezett.19 „…az
amerikai magyar munkásosztály több vonatkozásban is átrétegződött. Ez az átrétegződés
tovább fokozódott a két világháború közti viszonylag kis számú, de a korábbinál sokkal
tanultabb… gazdasági és politikai kivándorlók megjelenésével.” (Várdy, 2000:350) Az
egyetemet végzett mérnökök, orvosok, jogászok, közgazdászok, tanárok, tudósok, írók,
zenészek, képzőművészek nem tudtak és nem akartak beilleszkedni a korábbi kivándorlók
által létrehozott magyar negyedek világába, társadalmába. Az értelmiségiek csoportja
döntően az amerikaiakkal került kapcsolatba és hamar beilleszkedett. Ez azt is jelentette,
hogy szellemileg, kulturálisan jelentősen hozzájárultak Amerika fejlődéséhez. Néhányan
közülük, a teljesség igénye nélkül: Teller Ede, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Neumann János,
Kertész Mihály rendező, Gábor Zsazsa, Kabos Gyula, Goldmark Péter Károly, Bíró
László, Dohnányi Ernő, Moholy-Nagy László… Beilleszkedésük nem jelentette azt, hogy
magyar identitásukat feladták volna. Teller Ede például úgy határozta meg önmagát, hogy
ő 100 %-ig amerikai és 100 %-ig magyar – mondta el a Kossuth Rádió Arcvonások 2011.
november 4-i műsorában Lendvai Lintner Imre, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
elnöke. Bindorffer Györgyi megállapításával egyetértve: „Az asszimilációhoz elsősorban
tudatosság és érdek kapcsolódik, a nemzeti identitáshoz elsősorban érzelmi indíttatás
fűződik.” (Bindorffer, 2002:25)
Döntő többségében viszonylag homogén csoportok alkották a városok magyar negyedeit, ám Chicago
kivételnek számít. Fejőz Zoltán kutatásai során megállapította: „A Chicagóban letelepedett magyarok
társadalmilag nem alkottak homogén csoportot… A Chicagóba vándorolt magyarok kulturális háttere messze
nem volt egységes, ami amerikai identitásuk alakulását – alakítását – alapvetően befolyásolta… Nem volt
olyan vármegye, ahonnét ne került volna ki ’chicagói amerikás’.” (Fejős, 1993:61)
19
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Ugyanakkor a harmadik kivándorlási hullám közössége „szinte semmilyen hatással sem
volt az amerikai magyar központokra és azok mindennapi életére. Az amerikai magyar
negyedekben az élet folyt tovább a maga egyszerűségében… egyleti gyűlések, nemzeti
ünnepségek, táncok, politikai gyűlések… templomba járás. Mindez párhuzamosan
haladt… az amerikanizálódás elleni harcával, valamint a Trianonban megcsonkított haza
ügyének a lelkes fölkarolásával. Az utóbbi kérdésben különben minden magyar egyetértett
– függetlenül vallásától, politikai fölfogásától, tanultságától, és társadalmi helyzetétől. Sőt,
talán a Trianon-kérdés volt az egyetlen ügy, amely köré az egész amerikai magyarság egy
emberként és teljes lelkesedéssel fölsorakozott.” (Várdy, 2000:352) Pásztor Árpád is jól
szemlélteti ezt: „Ezek magyarok, magyarul is beszélnek, de egy tömegbe sohase gyűjtheted
őket.

Szeretik

is

Magyarországot,

lelkesednek,

sírnak,

isznak

is

érte,

nagy

nekibuzdulásokra is képesek, de mind külön-külön élnek… És a gyerekeik már
amerikaiak.” (Pásztor, 2005:51)

Az „öregamerikások” és az I. világháború, a trianoni döntés után kivándorolt magyarok
nem keveredtek és csak a trianoni döntés igazságtalanságában értett egyet, e kapcsán volt
hajlandó az összefogásra. Kanadában ekkor indult meg a magyarok tömeges
önszerveződése: egyházközségeket, iskolákat alapítottak, szervezetekbe tömörültek.
Keveredésre pedig nem is volt módjuk, hiszen az első kivándorlók a nyugati
tartományokban jutottak földhöz. Az 1920-as években kivándorlók viszont döntően a
fővárosokban, illetve nagyvárosokban telepedtek le. Kanadában kifejezetten ügyelt arra a
kormány, hogy különböző nemzetiségűek és ne azonos etnikai csoportok telepedjenek le
egymás közelségében.

Sárkány Mihály szerint: „…az összetartozás érzésének kialakítása, az etnikum formálódása
korántsem mindig spontán vagy az érintettek kezdeményezésére létrejövő folyamat,
előidézhetik külső tényezők is.” (Sárkány, 1989:52) Ekkor Trianon volt ez a külső tényező,
később a II. világháború, majd az 1956-os forradalom és szabadságharc. Az Amerikában,
Kanadában és Latin-Amerikában, később Ausztráliában élő magyarok is összefogtak a
menekültek, illetve a háború sújtotta Magyarország megsegítésére.
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„A jött-ment idegenből ’amerikaivá’ vedlés azonnal nyilvánvaló lett mind az emigránsok
életstílusában, ruházatában és társadalmi szokásaiban, mind pedig a lelkieket tükröző
arckifejezésekben. De nem lett nyilvánvaló az angolszász amerikai társadalomba történt
beintegrálódása területén.” (Várdy, 2000:349) Ugyanis az 1920-as és 1930-as években is,
az egyházak keretében még több száz hétvégi és szünidei magyar iskola működött. Számos
új templom épült még ekkor. Magyar nyelven folyt az istentisztelet és a mise. Magyarul
működtek a szervezetek. Tehát ugyan az akkulturáció megtörtént, ám az etnikai
intézmények a magyarok teljes integrálódását lényegesen lassították. Ám azt is látni kell,
hogy „Amerikában született gyermekeik azonban már tovább léptek az asszimiláció és az
azzal járó amerikanizáció útján. Beszédük, fölfogásuk, társadalmi szokásaik, és
viselkedési normáik már teljesen megegyeztek az amerikai munkástömegek nyelvével,
eszmevilágával, szokásaival, és normáival. Ez természetesen könnyebbé tette az igen
vágyott beintegrálódásukat a hasonló szintű angol-amerikai társadalomba, illetve egyelőre
inkább a társadalom peremére. Ugyanakkor azonban elválasztotta őket szüleik kissé
lenézett és szégyellt világától, mely jelenség igen sok keserűséget és egyéb gondot okozott
a bevándorolt nemzedékek tagjainak.” (Várdy, 2000:349) [Kiemelés – B.Sz.] Tehát ekkor
figyelhető meg először a generációs szakadék jelensége.
Biró Zoltán, 1929-ben, a második generációval kapcsolatos tapasztalatait így írja le:
„Roppant élénk, lármásan hancurozó, kacagó, egészséges, szép gyerekei vannak Mr.
Bordásnak. Igazi amerikai gyerekek, nemcsak azért, mert magyarul kukkot sem szólnak,
hanem azért is, mert féktelen a jókedvük és örökösen hancuroznak. Az amerikai
gyerekeknek mindent szabad… A magyar beszédet – azt mondják – megértik. De nem ők
mondják, hogy megértik, hanem Mr. Bordás és a felesége.” (Biró, 1929:223) Kosáry
Domokos is megfogalmazza a második generáció kötődésével kapcsolatos problémát: „A
fiatal

nemzedék

a

szülők

idegenszerűségétől

megszabadult

–

s

ugyanakkor

standardizálódik is és erre büszke is. Az amerikai sablon életet éli, és a baseballeredményeket olvassa, de, lelke mélyén, egy kicsit gyökértelen is. Ösztönösen oda még
nem, ide már nem tartozik. Ezért szólnak egyesek aggódva az átmeneti nemzedékről, bár
sok a kivétel.” (Kosáry, 1942:19) Bindorffer Györgyi a magyarországi svábok etnikai
identitását vizsgálva megállapította: „A második generáció a nyelvi kötődés meggyengült
szálai, a kulturális veszteségek, az életmód átalakulása hatására átmeneti állapotban van.”
(Bindorffer, 2002:27) Ez ugyanúgy érvényes a tengeren túli magyar diaszpóra új
nemzedékének magyarságtudatára.
53

Az elsőgenerációs kivándorlókat a gyökértelenség fogalmával is szokták jellemezni.
„Gyökértelenek, mert az amerikai talajban nem eresztettek eléggé mélyen gyökeret, s a
hazai talajból teljesen kiszakadtak.” (Reményi, 1934:190) „Már nem és még nem kötnek a
gyökerek.” – fogalmazta meg Szántó Miklós. (Szántó, 1988:10) Szy Ferenc, 1956-ban
emigrált egyetemi oktató, így vallott erről: „Őszintén szólva hiányoznak a magyar erdők,
hiányoznak a magyar tarlók, hiányzik az ország. Mert az az én hazám. De hát ilyen az élet,
nekem itt is van egy hazám, ott is van egy hazám, de végeredményben sehol sincs. Én azért
nem mennék már vissza, mert itt van a családom… Az én gyökereim elvesztek, de itt sem
gyökereztem meg. Nekem jó életem volt, jó életem van, nekem ez az ország, amit adott,
azért csak hálás lehetek. De ez sohasem lesz a hazám. Kanada talán a második hazám, de
az igazi, az Magyarország, és ez így is marad.” (Koltay, 2014:61) 29. sz. interjúalanyom
így vallott erről: „Köszönettel tartozom ennek az országnak, hogy befogadott és
állampolgára lehetek, de egy pillanatra nem felejtem el, hogy magyar vagyok…” Márai
Sándor író, aki 1948-ban emigrált és végül az USA-ban telepedett le, szemléletesen írta
meg a kettős kötődést: „Mert két hazád van, ne feledd el. Ez a te titkod… Olyan, mint egy
illatszer neve… Két hazád van, egy téli és egy nyári, mint a nyugtalan madaraknak. …
Soha ne feledd el, hogy ez is haza, s nem tudsz nélküle élni. … Nagyon boldog leszel. …
Vigyázz, hogy le ne essél útközben!... És ne szédülj, mikor lenézel, útközben! Akkor
megtudod majd, hogy két évszak van, két haza és két világ, s örökké vándorolni kell, s
mindkettő egyformán tud fájni és hiányozni.” (Márai, 1995:280) Wass Albert, aki 1944-től
Németországban, majd 1952-től haláláig az USA-ban élt, számos művében ír az „önkéntes
száműzetést vállalók” lelki fájdalmairól. (Wass, 2007, 2013, 2014)
Gyökértelenek, átplántáltak, kiszakítottak… mindenesetre az biztos, hogy „Az Amerikában
születettek nemzedékek etnicitása és a kivándoroltak nemzeti érzése, nemzeti tudata nem
azonos értelmű és jellegű jelenségek.” (Fejős, 1992a:80) Fredrik Barth a Norvégiába
vándorolt pakisztániakat vizsgálva megállapította: „Gyermekeik születnek, akik az
iskolában, a szomszédságban és a kisebbségi közösségen belül szerzett tapasztalataik révén
a norvég társadalom más szektoraiba hatolnak be, és mindkét szülőjükétől igen eltérő
kulturális tőkét halmoznak fel… minden egyes ilyen családi egység, habár egyfelől az
etnikai rekrutáció csomópontja, másfelől viszont a kulturális különbözőségek és viszályok
alapvető színtere is. Tagjai között éles választóvonalak húzódnak az egyes családtagok
által birtokolt kultúra szerint; e kultúra egyes részeit különféle csoportokkal közösen
birtokolják, az etnikai csoporton kívül és belül egyaránt.” (Barth, 2004:264) Ez a
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megfigyelés érvényes az általam vizsgált tengeren túli magyar diaszpóra első és második
nemzedéke közötti kulturális különbségekre is.
„Az identitás kategóriája… abban a metszéspontban helyezkedik el, ahol az egyén
társadalmi reprodukciója (a szocializáció) és… a társadalmi rendszerek reprodukciója
találkozik és egybefonódik, s ezáltal elő áll a társadalmi totalitás szakadatlan
újratermelése.” (Pataki, 1989:19) Ezt igazolva látom az amerikai és kanadai magyarok
esetében. Az elsőgenerációs kivándorlók nem tudták változatlan alakzatban átszármaztatni
az öröklött identitásmintákat, vagyis a nemzeti hovatartozásra vonatkozó identitást. Hiszen
gyermekeiknek nem az ő hazájuk, Magyarország volt a szülőföldjük, hanem az Amerikai
Egyesült Államok, Kanada (vagy Latin-Amerika).
„…az identitáselemek nem rendezetlen tudáshalmazok, hanem már magában a kultúrában
mintázott, modellszerű alakot öltenek… az egyén alternatív identitásmintákból s azok
egybeszervezése révén alkotja meg társadalmi azonosságtudatát. A minta a kultúra része,
az identitás pedig ennek pszichikus leképeződése… A kedvező társadalmi értékelést
nélkülöző identitásminta alkalmatlan

arra,

hogy kiváltsa az

egyén

személyes

azonosulását…” (Pataki, 1989:27,33) Szociálpszichológiailag igazolt az, hogy „az
emberek inkább annak a csoportnak a normáit fogadják el, amelyhez jobban vonzódnak, és
amely hozzásegíti őket ahhoz, hogy társadalmi azonosságérzésük pozitív vonatkozásokkal
gyarapodjon.” (Bindorffer, 2002:27) Ebben az időszakban azért is volt nehéz a már
Amerikában / Kanadában született másodgenerációsok azonosulása szüleikkel, mert a
gyerekeket idegen hangzású nevük és származásuk miatt kortársaik az iskolában
gúnyolták. A szülők többsége nem fejlődött, műveltsége elmaradt a befogadó ország
állampolgáraiétól. Továbbá ismeretei Magyarországról is hiányosak voltak.
Várdy Béla is elsősorban ebben látta az okát az „új nemzedék” asszimilációjának. Szerinte
a másodgenerációs leszármazottak „…már sosem lesznek igazi amerikai, akarva-akaratlan
magyarok maradnak. Habár kétnyelvűnek és kétnemzetiségűnek indultak, ők azonban
mégis csak elsősorban angol nyelvű amerikaiakká lettek. Azonban olyan amerikaiakká,
akiket az angolszász társadalom csak marginális félamerikaiaknak tekintett és nyilvánosan
lenézett. Épp ez a visszautasítás, épp ez az angolszász lenézés a bevándoroltak nyelve,
kultúrája és társadalma iránt nyomta leginkább a második nemzedéket a gyors
amerikanizálódás felé. Leszámítva az első öt-hat életévüket, amikor még a családon belül
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nevelkedtek, a bennszülött nemzedék már szégyellte szülei idegenségét, lenézett mivoltát
és hiányos nyelvtudását; és éppen ezért nyilvános helyeken már magyarul sem volt
hajlandó beszélni. S ugyancsak szégyellte szülei falusi egyszerűségét, amely sehogy sem
illett bele Amerika urbanizált társadalmába. Éppen ezért, tizenéves korba jutva, tudatosan
le akarta vetni a gyermekkorában reáaggasztott magyar jellegzetességeket és sallangokat,
beleértve még szüleik nyelvét is.” (Várdy, 1991:66)
A befogadó országban született új nemzedék az iskolás kort elérve, továbbá serdülőként
hasonlítani, azonosulni akar a többségi társadalommal, nem akar különbözni, „más”,
idegen lenni. Olyan akar lenni, mint a többség, mint kortársai. Otthon szülei magyarul
beszéltek, másképp étkeztek, magyar templomba jártak, esetleg őt magyar hétvégi iskolába
is járatták, magyar rendezvényeken vettek részt. Vannak, akiknél ez illeszkedési zavarokat,
feszültségeket okozott.

„…az identitás különböző jellegű és típusú motivációs erők

működésének megtestesítője és egyúttal forrása… az identitásképzés és a kidolgozott és
vállalt identitás megőrzése, illetve újraszervezése teljesítménynek minősül: erőfeszítést,
több-kevesebb feszültséggel járó döntéseket, folyamatos önreflexiót igényel. Mindez pedig
csak akkor lehet ’kifizetődő’ az egyén számára, ha a szó legtágabb értelmében jutalmazó
értékű, vagyis sikeresen szolgálja a társadalmi alkalmazkodás és túlélés kívánalmait.”
(Pataki, 1989:33-34) Az identitásképzés e folyamatának és kísérő jelenségeinek
kulcsszerepe van a napjainkban kivándoroltak etnikai identitásának őrzésében.
Erikson kimutatta, hogy az életciklusnak meghatározó szerepe van az identitás koordinátái
között: „…a serdülőkorra jut el az egyén testi növekedésében, szellemi érettségében és
társadalmi felelősségérzetében odáig, hogy átélje és megoldja az identitásválságot. Az
identitásválságot tulajdonképpen a serdülés pszichoszociális oldalának is nevezhetnénk. S
túljutni is csak úgy lehet ezen az életszakaszon, hogy kialakul az identitás, amely döntően
meghatározza majd az egyén későbbi életét.” (Erikson, 1998:296) Az egyén a nemzeti
hovatartozást szocializáció során sajátítja el és ez elsősorban gyermekkorban, a családban
történik. Piaget három különböző szakaszt állapított meg a nemzeti szocializációban. 1.) 67 éves korban a gyermek csak szűkebb környezetét, a várost, a családot ismeri. 2.) 8-9
évesen már kezd kialakulni a hovatartozás. A szülők nemzetisége, az anyanyelv
tudomásulvétele, a születés helye, a nemzeti zászló, mint megismerési elemek
tudatosulnak. 3.) 10-11 éves korára már a hazához és a nemzethez kapcsolódó érzelmek és
gondolatok kialakulnak. (Csepeli, 2002)
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A fejlődési életciklus által indokolt, természetes serdülőkori identitásválság és a
szocializáció során kialakuló nemzeti hovatartozás-keresés a tengeren túli magyar
diaszpórában élő másodgenerációs gyerekeket, fiatalokat jelentősebb mértékben érintette
és érinti. Hiszen nekik nemcsak az életciklusból fakadó válsággal kellett küzdeniük,
hanem a szülői identitás- és kulturális minták, valamint a számukra a hazát jelentő
országok társadalma által kínált kultúra és viselkedésminta közötti különbségből adódó
feszültséggel

is.

Továbbá

nehezebb

az

anyanyelv,

a

szülők

nemzetiségének

tudomásulvétele, megértése, főleg egy vegyes házasságból született gyermek számára.
„…a gyermek már szilárdan meggyőződött arról, hogy önálló személy, most arra kell
rájönnie, milyen személlyé is válhat ő. Természetesen mélyen és kizárólagosan csak
szüleivel ’azonosul’, akik legtöbbször hatalmasnak és szépnek látszanak számára…”
(Erikson, 1998:311) Hogyan azonosuljon az a másodgenerációs, serdülőkorú gyermek
kizárólag szüleivel, aki egy befogadó országban született? Szemléletesen illusztrálja ezt az
alábbi idézet: „…Imruska fejéből nem lehetett kiverni, hogy ő amerikai… egyáltalán nem
akart többé magyarul beszélni. Ha vendégek voltak náluk, és anyanyelvén kérdeztek tőle
valamit… angolul válaszolt… Felhagyott a vasárnapi magyar iskolába járással is…. a
szobából is eltávolított mindent, ami Magyarországra emlékeztetett, könyvet, nemzeti
zászlót, fényképet, egyleti jelvényt… csak amerikai gyerekekkel érintkezett… Nem
érdekelték többé a magyar rendezvények… Kinevette a magyar ruhát... gúnyolódott a
bandériumon, a magyar nótán, a magyar szokásokon… gondolkodott a dolgon, és rájött,
hogy ő magyar is meg amerikai is. A rákövetkező napokban visszacsinált mindent, és újra
olyan lett, mint volt.” (Oravecz, 2012:191,192-193,196) [Kiemelés – B.Sz.]
A másodgenerációsok identitásválsága valamennyi időszakban azonosan jelentkezik,
hiszen az identitás kialakulásának folyamata konstans; minden individuum életében
közel azonos a fejlődési ciklus. A Montreal-ban élő Detre Gyula vallomása gyermekeik
identitásválságáról a 2000-es évek elejéből való: „A gyerekeknek nagyon nagy
problémájuk volt az iskolában, hogy csak angol volt, hazajöttek, itthon csak magyar szó
volt, így tudtam őket megtartani magyarnak, itthon csak magyarul lehetett beszélni, s akkor
nem egyszer előfordult, hogy a fiam azt mondja, apu, ezt nem értem, hogy az iskolában
angolnak néznek, kanadainak, itthon pedig magyarnak, nem értem. Mi vagyok én? Nem
tudom, mi vagyok! Ez egy nagy törés, egy nagy ellentét az iskola, a barátok, az utca és az
otthon között.” (Bernád-Gazda, 2004:22)
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Több interjúalanyom azonban meg tudta értetni, el tudta fogadtatni gyermekével azt, hogy
családi körben, az otthonukban magyarul beszélnek, míg az utcán angolul. 34. sz.,
másodgenerációs interjúalanyom így emlékezett vissza gyerekkorára: „Otthon mindig
magyarul beszéltünk. Szüleink nem engedték, hogy angolul beszéljünk. Úgy tettek, hogy
nem értik, kivéve, ha ott volt egy harmadik ember, aki nem beszélt magyarul.” 37. sz.
interjúalanyom Ausztráliában született fiával a következőképpen tudta elfogadtatni a két
nyelv használatát: „Én nem beszéltem vele angolul, csak magyarul. Otthon, a házban csak
magyarul szabadott beszélni. Azt mondtam, hogy nem tudok angolul, csak magyarul.
Amikor kimentünk és hallotta, hogy angolul beszélek, akkor megkérdezte: Hogy lehet,
hogy amikor én beszélek hozzád, nem tudsz angolul, de amikor mással beszélsz, akkor
tudsz angolul? Azt mondtam: Kisfiam, nálunk a ház, az Magyarország, ott csak magyarul
lehet beszélni. Ha kijöttünk ide, lehet másokkal angolul beszélni, mert ez Ausztrália. El is
fogadta…”

Kosáry Domokos arra a következtetésre jutott, hogy „A döntő kor, amikor az ifjú elvész a
magyarság számára, eltagadja magát, vagy pedig amerikai volta mellett is valami mélyebb,
lelki együttérzés bontakozik ki benne: a huszas évek elejére már közel van befejezéséhez.
A második nemzedék ma [1941-ben – megjegyzés: B.Sz.] már ideért. A lényeg talán éppen
ez: a szellem a fontos, nem pusztán a nyelv… Ha származásuk, gátlások helyett,
büszkeséget ad nekik: ezzel nemcsak nem fordulnak el új hazájuktól, hanem egészebb
emberként foghatnak munkához. (Kosáry, 1942:19-20) Wass Albert szerint: „…a szülőket
kell megtanítani arra, hogy ne csupán bezárkózzanak a maguk magyar származásába,
hanem büszkén viseljék azt.” (Wass, 2014:17)

A fentiek miatt is fontos tehát, hogy milyen az adott társadalom gondolkodása, milyen
politikák valósulnak meg, milyen irányzatok érvényesülnek. Továbbá azért is, mert „Az
egyénnek mindenkor készen kell lennie arra, hogy kidolgozza azonosulásait… Ez
alighanem pszichológiai szükségszerűség… Az identitás kidolgozása, vagyis a társadalmi
kölcsönhatások, cselekvések hálójában hitelesülő szakadatlan önmeghatározás mind az
egyén létének és sikerességének, mind a társadalmi szerkezetek kielégítő működésének
elengedhetetlen feltétele. Az egyénnek szüksége van a kedvezően értékelt önmeghatározás
esélyére; szükséglet erejű késztetése az önmeghatározás indítéka, motívuma.” (Pataki,
1989:20-21) A két világháború közötti időszakban már nem törekedtek az erőszakos
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asszimilációra sem az USA-ban, sem Kanadában, ám még csak tolerálták a bevándorlók
„másságát”. A kulturális pluralizmus kialakulására, az „etnikai reneszánsz”-ra még jó húsz
évet kell várni…
Amikor a második generáció így vagy úgy, ám már túljut a serdülőkori identitásválságon
és (fiatal)felnőtt lesz, akkor is újabb kihívás elé néz. „A szülői háztól való eltávozás, az
egyetem, a pénzkereső munka – amely Amerikában rendszerint korábban kezdődik el, mint
nálunk – mindez hozzájárul a fiatal amerikai magyar elamerikaiasításához és a nem
magyar származású nővel kötött házasság azután betetőzi az asszimilációs folyamatot….
Életük felszívódik Amerika angolszász nemzeti közösségébe és ők maguk is kénytelenek
hozzáhasonulni azokhoz az életformákhoz, amelyektől exisztenciájuk kialakulása függ.”
(Máthé, 1942:102,171-172) Vagyis a Milton Gordon-i szakaszolás szerint ez harmadik
lépcsőfok: a maritális asszimiláció. Ám a két világháború közötti időszakban még
virágoznak a magyar negyedek. „…Clevelandnak, Pittsburghnek, Chicagonak, Trentonnak,
Bridgeportnak még mindig vannak egész városrészei, ahol több magyar szó hallatszik az
utcákon, mint angol. Ilyen helyeken lényegesen több a tiszta magyar házasság, mint a
vegyes, nem magyar anyanyelvű másik féllel kötött frigy. Ez azért fontos, mert a tiszta
magyar házasság a leghatékonyabb védekezés a gyors és maradéktalan asszimiláció
ellen… (Máthé, 1942:171-172)
Kun Andor szerint a magyar kultúrához való tartozás, az érzelmi szolidaritás a fontos.
„Hogy az amerikai magyarság új generációja amerikaivá lesz, ez természetes is s ez ellen
küzdeni hiábavaló is lenne, oktalanság is lenne… céltudatos munkával – iskolákkal, az
óhazai kapcsolatok kimunkálásával – e nemzedékek köréből éppen úgy át lehet nagy
tömegeket menteni a magyar kulturközösségnek s érzelmi szolidaritásnak, mint ahogy
sikerül ez a németeknek, skandinávoknak, lengyeleknek, olaszoknak.” (Kun, 1936:149)
A szociálpszichológus szerint „…az identitásalakulás ’szülői és közösségi minták’
befolyása alatt zajlik le.” (Pataki, 1989:28) Tehát nincs akadálya annak, hogy mindkét
mintát elfogadva, mindkettővel azonosulva, a második generáció kettős vagy akár többes
etnikai identitású legyen. Az új nemzedék, amely már Amerikában/Kanadában/LatinAmerikában született, a magyar kolóniákban nőtt fel, nemzeti identitását tekintve
amerikai/kanadai magyar. Magyarul tanult meg először, de már csak hétvégi és szünidei
magyar iskolába is járt, magyar ünnepségeken vett részt. Magyar, de már nem tisztán csak
magyar.
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Latin-Amerikában, Brazíliában és Argentínában döntően vidéken hoztak létre magyar
telepeket, ám az 1930-as években, a fővárosban is alakultak ki magyar tömbök. Ám a
brazíliai és az argentínai magyarok nem alkottak homogén, egységes csoportok, mivel az
1919-es években kommunista politikai menekültek is érkeztek, az 1930-as évek végén
pedig nagyszámú zsidó is Argentínát választotta új hazájának. Tehát a II. világháború előtti
évekre a magyarok teljesen polarizálódtak. (Némethy, 1999) Brazíliában Vargas elnök
erőteljes asszimilációs politikát hirdetett. Az „Új Állam” néven ismertté vált rendszert a
kutatók általában autoritáriusként határozzák meg. Jellemzője volt, hogy ugyan nem
kötelezte állampolgárait, így a bevándorlókat sem, ám korlátozta őket. Egységes brazil
kultúra megteremtésére törekedett. (Szilágyi, 1997) 1938-tól a „nemzetiesítő” politika
jegyében megtiltották a különböző nemzetiségű bevándorlók politikai és ideológiai
tevékenységét. 1941-től az újságjaikat először kétnyelvűségre, majd a portugál nyelv
kizárólagosságára kötelezték. 1942-ben, Brazília II. világháborúba történő belépésekor
pedig be is tiltották egyesületeiket – kivétel volt ez alól a Brazíliai Magyar Segélyegylet –,
iskoláikat, sajtóorgánumaikat. Egyúttal szorgalmazták az elsőgenerációs bevándorlók
gyermekeinek „hazafias” brazilokká nevelését. (Szilágyi, 1997; Torbágyi, 2004; Pongrácz,
2008) Tehát Brazíliában az 1930-as évek végén jelentkezett az az erőszakos asszimiláció,
ami az USA-ban az 1910-es években volt tapasztalható. Ugyanúgy, mint az USA-ban, a
világháború erősítette fel ezt a jelenséget, csak az I. világháborút mintegy 25 évvel
követően, a II. világégés.
Összefoglalva: az Amerikában (továbbá Kanadában és Latin-Amerikában) született új
nemzedék etnicitása és a kivándorolt elsőgenerációsok nemzeti érzése, magyarságtudata
nem azonos értelmű és jellegű jelenségek. (Fejős, 1992a) Sok elsőgenerációs nem járta
végig a beilleszkedés „lépcsőit”, tehát nem jutott el az asszimilációig. A beolvadt
kivándoroltaknál is tapasztalható, de főként a második generációnál jelent meg először
hangsúlyosan a kettős etnikai identitás. A magyar etnikai intézmények, az egyesületek, az
egyházak és a családok is igyekeztek mindent megtenni a kettős etnikai identitás
kialakítása és megtartása érdekében. Magyar nyelven folyt az istentisztelet, megtartották
az ünnepeket, kulturális rendezvényeket, színházi esteket szerveztek, ifjúsági köröket
alakítottak, magyar nyelvre tanították a gyermekeket. Ám el kell ismerni, hogy akármilyen
lelkesedéssel,

szakértelemmel

nevelték

magyar

nemzeti

érzésűvé

az

Amerikában/Kanadában/Latin-Amerikában született gyermekeket, még ha beszéltek is
magyarul, érzésben és érzületben ennek ellenére amerikaiak / kanadaiak / brazilok /
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argentínaiak, stb. (is) lettek. A kivándorló integrálódik, a második és a további generáció
asszimilálódik. Ugyanakkor ez nem zárja ki, hogy egyszerre több etnikai identitása
legyen az egyénnek, tehát egyszerre több etnikai csoporttal azonosulhat.

A II. világháború utáni időszak (a negyedik kivándorlási hullám)
A II. világháború után közel 150 ezren hagyták el Magyarországot.

A kivándorlási

hullámok történeténél már bemutattam, hogy két nagyobb hullámban történt a menekülés:
1945-ben és 1947-1948-ban. Az 1945-ben menekültek között megtalálhatók voltak a
magyar arisztokrácia, nemesség, a jómódú középosztály képviselői, kormánytisztviselők,
csendőrtisztek, tanult emberek, de ugyanakkor a szélsőjobboldaliak is. Továbbá a nemzeti
érzésű kispolgárság, a jobb helyzetben lévő paraszti réteg és a megmenekült zsidók egy
része is. Döntő többségük az 1940-es évek elejétől, osztrák, német- és olaszországi
menekülttáborokban élt. 1948-ban döntően az antikommunista pártok tagjai, demokratikus
gondolkodású értelmiségiek, egyetemi hallgatók lépték át az országhatárt. Az Amerikai
Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália megválogatta, hogy kiket enged be, LatinAmerika kevésbé.
Ez a két csoport nemcsak a korábbi kivándoroltaktól, hanem egymástól is lényegesen
különbözött, ráadásul a negyvenötösöket még belső politikai megosztottság is jellemezte.
„A magyar határátugrók találkozása a táboréletben gyakorlott nyugatosokkal nem volt
zökkenőmentes… A bizalmatlanság kétoldalú volt: míg a régebben [1944-45-ben –
megjegyzés: B.Sz.] érkezettek azzal gyanúsították az új hontalanokat [1947-48-ban
érkezetteket – megjegyzés B.Sz.], hogy otthonmaradásukkal együttműködtek a
kommunistákkal, az újonnan jöttek a régieket náci-szimpátiával vádolták… mire
megnyíltak a magyar hontalanok számára a befogadó országok kapui a régi és az új
hontalanok ugyanazon dipi jelző alatt jelentkeztek a fogadó országok toborzó irodáinál
felvételre.” (Kunz, 1997:134)
Erős Ferenc rámutatott arra, hogy „A politikai emigránsok számára a kényszerű és hirtelen
távozás traumatikus élményt jelentett: megszűnt addigi életük kontinuitása, elvesztették
korábbi társadalmi státusukat, idegen politikai-kulturális és nyelvi közegbe kerültek. A
talajvesztettség traumája súlyos pszichéz zavarokkal, identitásválsággal jár. Ennek
feloldása a politikai emigránsok esetében többnyire egy nemzedéken belül megtörténik,
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mégpedig a következő fázisokban: először kialakul egyfajta ’menekült’ identitás, ezt
követi egy olyan állapot, amelyben az emigráns már nem tekinti magát chileinek, de
franciának sem; végül egyfajta egyensúly megtalálása, amely lehetővé teszi, hogy az
emigráns egyszerre két társadalmi referenciarendszerhez, az anyaországéhoz és a
vendéglátó országéhoz tartozzon. A vendégmunkások esetében nincs szó ilyenfajta
talajvesztésről: identitásuk továbbra is egyértelműen kötődik az anyaországhoz,
identitásválság és a ’bikulturalizmus’ igénye inkább csak a következő generációnál lép
fel.” (Erős, 1998c:399) Az erős trauma, amit a korábbi társadalmi státusz elvesztése, a
menekülés okoz, döntően a II. világháború emigránsaira volt jellemző.
Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor az emigránsok identitásválságának okát egyrészt abban
látják, hogy a kényszerből menekülők egy felépített életet, egzisztenciát, társadalmi
státuszt, tekintélyt hagynak ott és az új körülmények közé kerülve, „senkiként” elölről kell
minden újra kezdeniük, felépíteniük. A szerzők azt is megállapítják, hogy ezt az érzést,
jelenséget felerősíti az a „kulturális sokk”, amit az új körülmények között tapasztalnak:
„…az idegen viszonyok közé került emberre rászakadnak az információk és az az érzés,
hogy szinte minden idegen számára… Idegen az új világban, de minél több időt tölt benne,
annál idegenebbé válik számára régi világa is.” (Kapitány – Kapitány, 1996:83) Az
emigráns az identitását újragondolja, hiszen új körülmények közé került. A kutatópáros
szerint három lehetséges reakció képzelhető el. 1.) Az egyén elmenekül, visszamenekül.
Én ezt egy politikai okok, a börtöntől vagy a megtorlástól való félelem miatt menekülőtől
nehezen tudom elképzelni. 2.) Bezárkózik, a magával hozott kultúrát ápolja, sorstársait
keresi. 3.) Lassan illeszkedik az új környezethez, kultúrához. Ebben az esetben az egyén
kialakíthatja a kettős kötődést, vagyis átveszi a befogadó kultúra elemeit, ám nem adja fel
eredeti kultúráját, vagy teljesen beolvad, feladja etnikai identitását. (Kapitány – Kapitány,
1996) Erős Ferenc és a Kapitányék megállapításai egyaránt vonatkoznak tehát az 1945-ben
és az 1947/48-ban az USA-ba, Kanadába, Latin-Amerikába és Ausztráliába érkezőkre.
1. sz. interjúalanyom gyermekként, szüleivel hagyta el az országot a II. világháború után:
„A szüleink olyan képet festettek Magyarországról, hogy az egy unikum, hogy
fantasztikus. Mi ebben nőttünk fel. Soha nem létező, romantikus képet festettek nekünk.”
Ezt támasztja alá 36. sz. interjúalanyom is: „Édesanyám és édesapám… 1945 áprilisában,
májusában hagyták el az országot, külön-külön, egymást nem ismerve… Azért indultak el,
hogy valamikor visszajöjjenek. Azt hitték, hogy ideiglenesen várnak Németországban,
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amíg a háborúnak vége van, megkötik a békeszerződéseket, a megszállási zónáknak vége
és mindenki hazamehet a saját országába. ’47-’48-ra már egyértelművé vált, hogy ez nem
fog megvalósulni… Számomra teljesen egyértelmű volt, hogy mi magyarok vagyunk, csak
véletlenül Amerikában élünk. Igazából duális, kettős életet éltünk. Hétköznap, mint
mindenki más, mi is dolgoztunk, iskolába jártunk, ugyanakkor otthon, a kapun belül, a
házon belül egy kis magyar világot éltünk.” Tehát e menekülthullám tagjainak döntő
többsége erősen ragaszkodott magyar etnikai identitásához. A 4. fejezetben részletesen
ismertetem, hogy e hullám menekültjei milyen új, elsősorban hagyományőrző és kulturális
szervezeteket hoztak létre, de ugyanakkor feltöltést is jelentettek például az egyházak
életében.

A II. világháború utáni emigránsok Amerikában is erősen őrizték etnikai és vallási
identitásukat. Nem akartak beolvadni és fő céljuk Magyarország felszabadítása, a régi
társadalmi pozíciójuk visszaállítása volt. Gyermekeiket is ebben a szellemben nevelték.
Őrizték a szokásokat, hagyományokat. (Várdy, 2000)

Ezt erősíti meg az 1949-ben emigrált Borbándi Gyula is: „Idegenben mindig magyarnak
vallottam magam… Magyarnak születtem, magyar környezetben nőttem fel és
műveltségem alapja is magyar…. Úgy vagyok magyar, ahogy több mint négy évtizeddel
ezelőtt… 1949 elején nem azzal a szándékkal hagytam el az országot, hogy távozásom
végleges, és nem abban a feltevésben, hogy idegenben boldogabb vagy sikeresebb leszek,
mint voltam hazámban. Nem fenyegetett a veszély, hogy asszimilálódom… Az
asszimiláció ellen nem küzdöttem, nem utasítottam vissza tudatosan, hanem magától
maradt el, mivel egy pillanatra sem szakadtam ki abból az érzelmi közösségből, amelybe
születésemből kifolyólag kerültem… nem ment minden nehézség és fennakadás nélkül az
integráció, az állampolgári közösségbe való bekapcsolódás, az alkotmánnyal szembeni
lojalitás, az életformához való alkalmazkodás… úgy lehetek egyenjogú állampolgára,
hogy… zavartalanul tarthatom fenn a magyar szellemi, családi és közösségi
kapcsolataimat.” (Ónody, 2014:7-9)
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A „dípí” családok gyermekeinél elképzelhetetlen volt, hogy ne magyar vagy magyar
származású házastársat válasszanak. Továbbá jellemzően inkább saját társadalmi
osztályukon belül alapítottak családot. „Mi magáztuk egymást két héttel a házasságunk
előttig... Nagyon formális volt. Más világ volt… Megnéztük az amerikai lányokat is, de az
szóba se jöhetett, fel sem merült, hogy ne magyar lány legyen a feleségünk.” – mondta el
1. számú interjúalanyom.
Ugyanakkor egyre jellemzőbb, hogy az „öregamerikások” gyermekei, akik már az USAban vagy Kanadában születtek, amerikaival, kanadaival kötötték össze az életüket. Eriksen
megállapította: „Léteznek… olyan kontextusok, amelyekben nehéz volna egy határozott
identitást tulajdonítani az egyénnek. Hogyha az édesapád krí indián és az édesanyád
kanadai frankofón, vagy fordítva, akkor mi vagy te?... Sok ember van Victor Turner (1967)
híres kifejezésével ’köztes és átmeneti állapotban’ (’betwix and between’), ami az etnikai
osztályozás szembeállításon alapuló rendjét összezavarhatja…. Mary Douglas ezeket az
eseteket etnikai anomáliáknak nevezi. …szituációtól és/vagy tágabb kontextustól függő
’sem-sem’ vagy ’is-is’ esetek. Tipikus ’anomális’ etnikai kategóriát képeznek az európai
másod- és harmadgenerációs bevándorlók, illetve a bevándorlók gyerekei

és

leszármazottaik. Úgy tekinthetnek magukra – és másik is úgy tekinthetnek rájuk –, mint
szüleik etnikai csoportjának tagjai; viszont szemlélhetik úgy is magukat, mint akik már
alkalmazkodtak a többségi kultúrához. Gyakran kétnyelvűek: az anyanyelvüket és a
befogadó

ország

nemzeti

nyelvét

egyaránt

beszélik.

Egyesek

közülük

kettős

állampolgárságúak… Tekintve, hogy ezek a csoportok állandó kisebbségben vannak, két
lehetséges kiút van a helyzetből: a domináns csoportba való asszimiláció vagy az etnikai
inkorporáció… A második lehetőségnek két változata képzelhető el: az anomáliás csoport
kiterjed, és egy új etnikai kategóriaként nyilvánul meg, vagy a tagjai továbbra is lojálisak
maradnak a nagyszülők etnikai kategóriájához, bár tudatában vannak kulturális
másságuknak.” (Eriksen, 2008:93) [Kiemelés – B.Sz.]
Eriksen megállapításait igazolva látom az amerikai és a kanadai másodgenerációs
gyerekek, fiatalok esetében. A vegyes házasságból születő gyermekek számára nehezebb az
etnikai identitás megválasztása, főként serdülőkorban.
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Várdy Béla szerint „…a kötődések nem egyenrangúak, s hogy bizonyos kritikus
helyzetben az elsődleges kötődés mindig győzedelmeskedik a másod- és harmadrangú
kötődés felett… A bennszülött másod-, harmad- vagy negyedgenerációs egyén esetében az
elsődleges lojalitás szinte kivétel nélkül Amerikáé, s éppen ezért jobban hasonlít... sok
problémát okozó kettős kötődéshez.” (Várdy, 1992:42) Tehát a kettős kötődés
kialakulhat. Az egyén tudatosan vállalhatja kettős vagy adott esetben többes (mozaik,
vagy poli-) identitását. Így tehát lehet egyszerre egyenjogú tagja egy adott állam politikai
közösségének és részese a többségi nyelvtől, vallástól, kultúrától eltérő etnikai
csoportnak.
Latin-Amerika országai kevéssé foglalkoztak a politikai hovatartozással. Argentínába
érkezők között voltak katonák, közigazgatási és minisztériumi tisztviselők, egyetemi
tanárok, orvosok, művészek, csendőrök, tudósok, tehát elsősorban középosztálybeliek, de
arisztokraták és kisiparosok is. (Némethy, 2003) A brazíliai magyaroknál megfigyelhető az
USA-ban és Kanadában is érvényesült jelenség: a korábbi kivándorlók, akik már bizonyos
mértékig akkulturálódtak, integrálódtak és a II. világháború emigránsai nem keveredtek
egymással. (Pongrácz, 2008)
Ausztráliába ekkor indult meg a magyarok tömeges bevándorlása. Kunz Egon
megállapította, hogy az ausztrál állam bevándorlási politikája egybeesett a háború utáni
európai lakosság hontalanságával. Ugyanis Ausztrália két százalékos népszaporulat
elérését tűzte ki célul, hogy növelje fehér lakosainak számát, ám csak a bevándorlás
meghaladta a két százalékot. A kivándorlási hullámok történeténél már volt szó arról, hogy
Ausztrália szerződést kötött a bevándorlókkal, akiket köteleztek, hogy két évig az általuk
megszabott helyen dolgozzanak. Ez egyúttal lehetőséget adott a hatóságoknak arra is, hogy
a különböző nemzetiségűeket szétszórtan telepítsék le. Calwell bevándorlási miniszter a II.
világháború után érkezőknek az „új-ausztrál” nevet adta. Kunz Egon kutatásai
eredményeképpen kimutatta, hogy a „dípí” férfiak közül minden tízediknek felsőfokú
végzettsége volt vagy menekülése szakította félbe egyetemi/főiskolai tanulmányait.
További 10 %-uk érettségivel rendelkezett. (Kunz, 1997) Az ausztrál állampolgár „…ha
nem is melegen, de udvarias tűréssel fogadta az újonnan jötteket.” (Kunz, 1997:128)
[Kiemelés – B.Sz.]
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Az 1949-ben és 1950-ben érkezett menekültek a kétéves munkaszerződés letelte után –
néhány kivételtől eltekintve – már nem hittek a korai hazamenetelben, az emigrációjuk
ideiglenességében. „A bevándorlók, bármilyen okból és módon is hagyták el
Magyarországot, és bármennyire is kötötte múltjuk őket Magyarországhoz, ráébredtek arra,
hogy önmaguknak, családjuknak és magyarságuknak tartoznak azzal, hogy tisztességes
életkörülmények közé jussanak, sőt, ha lehet komoly sikereket érjenek el. Pszichológiai
követelmény lett, hogy elismerjék, a kivándorlás véget ért és elérkezett a letelepedés kora.
A józan többség előtt az is világossá vált, hogy előrehaladásával, sikereivel nem magyar
múltját tagadja meg, hanem ellenkezőleg, jó hírnevet, befolyást szerezve a magyarságnak,
lehetőséget szerez arra, hogy menekülttársain és az otthon maradottakon segítsen… A
honfoglalás kora volt ez…” (Kunz, 1997:147) [Kiemelés – B.Sz.] Tehát Erős Ferenc és a
Kapitány szerzőpáros korábban már említett megállapításait az Ausztráliába emigrált
magyarok esetében is igazolva látom. Ugyanakkor a letelepedés, a beilleszkedés nem
feltétlenül jár(t) együtt az etnikai identitás megtagadásával. Ezt erősíti meg az 1945-ben
emigrált, Sydney-ben élő Peter Abeles, a TNT nemzetközi szállítmányozási cég igazgatója
egy interjúban: „…a magunkkal vitt kultúrát nem lehet elfelejteni. Ezek az emberi lélek
gyökérzetei, amelyek lehetővé teszik, hogy összeegyeztessük a hozott és a kapott
értékeket… Ausztrália otthont adott. Az új kultúra nem került konfliktusba az eredetivel, a
gyökerekkel.” (Szántó, 1988:153) Továbbá 38. sz. interjúalanyom véleménye is
alátámasztja ezt: „Ha valaki itt él… akit befogadtak, mint egy idegent, annak elsődleges
feladata, hogy beolvadjon. Nem az, hogy a saját zászlóját lengesse. Azzal csak
unszimpátiát kelt a régebbi bevándorlók, az őslakosok körében. Azzal nem tud elérni
értékes eredményeket… beilleszkedjen, akcentus nélkül beszéljen angolul, az alapvető
követelmény, akkor többet tud segíteni a magyar ügyeken… maszek alapon lehet magyar,
az egy más dolog…”
Az ötödik kontinensre érkezett „dípí”-k demográfiai összetételét, az ugyancsak
menekültként érkezett Kunz Egon, alaposan megvizsgálta. Arra a megállapításra jutott,
hogy a döntő többség ausztrál vagy angol születésű nővel kötött házasságot vagy választott
nem magyar férjet. (Kunz, 1997) Ez egyértelműen gyorsította a magyarok beilleszkedését,
mint ahogy arra Milton Gordon is rámutatott: az asszimiláció harmadik fokozata a
maritális asszimiláció. Az 1950-es években közel 5 000 magyar szerzett állampolgárságot.
(Kunz, 1997) Tehát az Ausztráliába érkezettek cca fele a beilleszkedési folyamat második
„lépcsőfokára”, a naturalizációhoz ért.
66

Ausztráliában

ekkor

erőteljes

asszimilációs

politika

érvényesült.

Hátrányos

megkülönböztetés érte az „idegeneket”. „…az asszimilációs filozófia a széles ausztrál
tömegek által magától értetődőnek elfogadott egyszerű alapigazságokon nyugodott:
Ausztrália a világ legjobb országa, az ausztrál életforma a legjobb életforma, azzal, hogy a
bevándorlókat beengedtük, mi bizonyítottuk nemeslelkűségünket, most tehát az
újausztrálokon múlik, hogy elfogadják mindezt, hozzáidomuljanak az ausztrál élethez és ne
várjanak arra, hogy különös elbánásban részesítsük őket. Az asszimiláció megköveteli,
hogy tanuljanak meg angolul, ne beszéljék anyanyelvüket, ne tömörüljenek, és érezzék
magukat úgy jól, mint a többi ausztrálok.” (Kunz, 1997:149) [Kiemelés – B.Sz.] Mindezek
ellenére megkezdődött a magyarok önszerveződése, mint ahogy azt részletesen bemutatom
a következő fejezetben.

1956 (az ötödik kivándorlási hullám)
A kivándorlási hullámok történeténél már tárgyaltam azt, hogy az októberi forradalom után
különböző rétegek hagyták el az országot. Voltak, akik részt vettek a harcban és emigráltak
a büntetés, a megtorlás elől. Menekültek olyanok is, akik nem vettek részt a harcokban,
ám korábban jogtalanul börtönben ültek és most elérkezettnek látták az időt az ország
elhagyására. Természetesen voltak, akik egzisztenciális okok miatt menekültek. Döntően
szakmailag jól képzett fiatalok, egyetemisták emigráltak. A menekültek több mint fele
felsőfokú tanulmányait már befejezte vagy épp azt szakította meg, továbbá szakmunkás
vagy betanított munkás volt. Sok volt közöttük a természettudós vagy orvos. (Puskás,
1991)
Az ötvenhatosokat Amerikában, Kanadában és Ausztráliában is hősként fogadták és
mindent megadtak a részükre. Az USA nemcsak meggyorsította az állampolgársághoz
jutást, hanem az ingyenes angol nyelvtanfolyamon való részvételt, a tanulmányok
folytatását és befejezését, a munkához jutást is segítette. Az amerikai egyetemek
versengtek egymással: kedvezőbbnél-kedvezőbb ösztöndíjakat kínáltak a forradalom
bevándorlóinak. Érkezésükkor, a hidegháborús hangulaton túl, általános gazdasági
fellendülés volt az USA-ban, ami segítette a viszonylag jól képzett, fiatal menekülteket
hamar munkához jutni. Ám a bevándorláshoz szponzorra is volt szükség. Ezt döntően az
amerikai magyarok, a magyar származású amerikaiak, az amerikai magyar egyházak,
szervezetek vállalták.
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Az 1956-ban emigráltak döntő többsége szinte azonnal beolvadt. Ők elsősorban már nem
a magyar városrészekben telepedtek le és szívesen kerestek maguknak amerikai
házastársat.

„…az ötvenhatosok kétségtelenül az amerikai magyarság legsikeresebb

bevándorlási hullámát képezik. Egyetlen magyar bevándorlási hullám sem adott annyi
sikeres szakembert, üzletembert, mérnököt, egyetemi tanárt, feltalálót, valamint
nemzetközileg elismert tudóst és pénzembert Amerikának, mint az ötvenhatosok hulláma.
Igaz, hogy ezek jelentős része hamar beolvadt, és ennek következtében igen kevés
közösséget vállalt és vállal az amerikai magyar élettel. Azonban talán éppen ezért lettek
ilyen sikeresek.” (Várdy, 2000:451) Ezt Nixon alelnök is megerősítette: „…azok az
országok, amelyek a magyar menekülteket befogadják, tapasztalni fogják, hogy nem terhet
vettek magukra, hanem értékes nemzeti vagyonnal gyarapodtak.” (Puskás, 1991:7) Tehát
mivel az ötvenhatos emigránsok magasan kvalifikált, illetve szaktudással rendelkező
fiatalok voltak, minden eddigi hullám tagjainál sikeresebben érvényesültek a munkaerőpiacon, vagyis beilleszkedésük az új kultúrába gyorsabb, könnyebb és sikeresebb volt.
Borbándi Gyula ennek a jelenségnek az okát a megváltozott magyarországi társadalmi
viszonyokban látta. „A Sztálin és Rákosi által fémjelzett évek olyan súlyos és
kitörölhetetlen nyomokat hagytak az ötvenhatos menekültekben, hogy nem volt meglepő
sem a politikától, sem a magyar sors vállalástól való idegenkedés. Különösen a kezdeti
években néhol oly erős volt a szakítás vágya, az elfordulás mindattól, ami a magyar vagy
közép-európai sors képzetét idézheti fel, hogy voltak családok, amelyekben a szülők
megtiltották a gyermekeiknek, hogy magyarul beszéljenek, és mindent elkövettek, hogy
minél előbb lerázzák magukról a terhesnek vélt magyar múltat.” (Várdy, 2000:482) Várdy
Béla ezt a megállapítást azzal egészíti ki, hogy „…a Borbándi által fölfestett kép nem a
kivételt, hanem a normát jelentette… igen sok politikailag aktív ötvenhatos egyén, sőt
szervezeti vezető is nevelt olyan gyermekeket, akikkel ma már csak angolul lehet beszélni.
Az ilyen jelenség a negyvenötösök esetében szinte elképzelhetetlen volt.” (Várdy,
2000:483)
Természetesen voltak az ötvenhatosok között is olyanok, akik magyar etnikai
identitásukhoz ragaszkodtak és szerepet vállaltak az új nemzedék magyar öntudatának
kialakításában, megerősítésében. Erre látunk majd példákat „Az etnikai identitás
megnyilvánulásai” című, következő fejezetben. Munkaköröm miatt, 2006-ban, szervezője
voltam az 50. évforduló tiszteletére megrendezett, „Magyar származású nyugati
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képzőművészek I. világkiállításának”, az „Emigráció hazatér” programsorozat számos
eseményének, az „Új élet – új haza” Tony V. Hauser kanadai fotóművész
portrékiállításának és a Kanada és az 1956-os forradalom kapcsolatát bemutató fényképes
dokumentumkiállításnak. 2009 októberében részt vehettem az Amerikai Egyesült
Államokban, Passaic-en (NJ), Ontario-ban (CA) és St. Louis-ban (MO) az 1956-os
forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett emlékünnepségeken. Ekkor és a
tanulmányutak során, számos menekülttel találkoztam. A velük történt beszélgetések,
valamint a struktúrált, fókuszált mélyinterjúk megfelelő (22-23., 32., 37., 39. sz.) alanyai
is megerősítik, hogy a döntő többség asszimilálódása mellett, sokan vannak olyanok,
akik a teljes beilleszkedésig sohasem jutottak el. Ők nem adták fel, nem veszítették el a
magyar etnikai identitásukat. Itt most csak Tom Mihalik példáját idézem. Tomi
édesapjának „nem tetszett a rendszer” és 1956-ban Kanadába emigrált. Ő éppen abban az
évben született, így csak az 1960-as évek elején, édesanyjával követte a családfőt, tehát
több mint negyven éve él Toronto-ban. Ma is büszke arra, hogy magyar és minden fia
beszél magyarul.
Kanada fogadta be népességszámához viszonyítva a legtöbb bevándorlót a levert
forradalom után. Kanada biztosította számukra az angol nyelvtanulás lehetőségét, valamint
tanulmányaik befejezését és a mihamarabbi munkavállalást.
Ennek legismertebb példája a Soproni Erdészeti Iskola diákok története. A forradalom és
szabadságharc után, az Iskola 179 tanulója, 21 professzora és családjaik, összesen 252 fő
hagyta el Magyarországot. Valamennyiüket Kanada fogadta be. Az „University of British
Columbia” egyetem engedélyezte számukra, hogy megalapítsák a Sopron Részleget
(Sopron Divison) az Erdészeti Fakultáson. A diákok a tanulmányaik folytatása előtt
intenzív angol nyelvtanfolyamon vettek részt és előadásokat hallgattak közgazdaságtanból
és Észak-Amerika kultúrájáról. Az utolsó osztály 1961-ben végzett. (Koltay, 2014)
A kanadai kormány, 2010-ben, a nemzeti történelmi örökség részének nyilvánította az
1956-os magyar menekültek Kanadába érkezését. „’A magyar menekültek ezreinek
Kanadába érkezése elősegítette a menekültek befogadására irányuló kanadai modell
kialakítását, egyszersmind hozzájárult ahhoz, hogy a kanadaiak befogadóbbak legyenek a
bevándorlókkal szemben,’ mondta Jim Prentice. A miniszter hozzátette ’ez a történelmi
jelentőségű esemény nyitotta meg a kapukat más menekültek kanadai letelepedése előtt.’”
(http://www.canadainternational.gc.ca, 2011.12.31.)
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Latin-Amerikába ekkor összesen közel 4 000-en emigráltak. Brazíliába körülbelül 2.000en mentek az 56-os forradalom és szabadságharc után. A fővárosban, São Paulo-ban
telepedtek le. Tóth László, aki 1956-ban emigrált és a São Paulo-i magyar közösség egyik
vezető személyisége lett, azt állapította meg, hogy Brazíliába leginkább a kalandorok és
Magyarországot egzisztenciális okok miatt elhagyók mentek, akik sikeresen ragadták meg
az akkori brazíliai konjunktúra nyújtotta lehetőségeket. (Pongárcz, 2008). Vagyis hamar
beolvadtak.

Az

Argentínába

és

a

Venezuelába

érkező

56-os

fiatalok

vagy

továbbvándoroltak vagy asszimilálódtak.
Ausztrália állampolgárai is szolidárisak voltak, mintegy 14 ezer magyar menekültet
fogadtak be. Noha nekik nem kellett kétéves munkaszerződést aláírniuk, az agresszív
ausztrálosítás még tartott. Az Ausztráliába került ötvenhatosok beilleszkedését segítette
pozitív magatartásuk, az ausztrálok általános szimpátiája és persze az ausztráliai magyarok
jó híre, kapcsolatrendszere is. Kunz Egon az 1966-os népszámlálási adatokat elemezve azt
állapította meg, hogy a viszonylag heterogén csoportot alkotó ötvenhatosok tíz év alatt
betagozódtak az ausztráliai magyarok közé. (Kunz, 1997) A szerző azt a következtetést is
levonta, hogy 1957 és 1958 között a magyar menekültek ausztrál állampolgárrá válását a
reményvesztettség és az érzelmi összeomlás befolyásolta, ahogy egyre inkább rossz híreket
kaptak szülőföldjükről. Ami azt jelentette, hogy a visszatérés nem lehetséges. Ezt a
jelenséget Kunz „katartikus naturalizációnak” nevezi. (Kunz, 1971)
Ekkor már a II. világháború után érkezett emigránsok gyermekei elérték a serdülő és a
fiatal felnőtt kort. Döntő többségük vegyes házasságban – magyar apától, ausztrál anyától
– született, vagyis gyakorlatilag beolvadtak. Kunz professzor rámutatott arra a fontos
jelenségre, hogy Ausztráliába aránytalanul több nőtlen, fiatal magyar férfi vándorolt be,
mint nő. Tehát a „biológiai asszimiláció” két-három nemzedéken belül elkerülhetetlenné
vált. (Kunz, 1997)

1957-től az 1990-es évekig (a hatodik kivándorlási hullám)
A XX. század közepére, Amerika társadalmára az „olvasztótégely” helyett, annak
ellenkezőjeként, a „salátástál”, tehát a sokféleség fogalmat kezdték el használni. Kacsó
István szerint Amerika társadalma azok számára néz ki „salátástálnak”, akik
magyarországi születésűek, míg amerikai születésű leszármazottaik részére inkább
70

olvasztótégely. (Kacsó, 2008) Az USA-ban, az 1960-as években tehát elkezdett enyhülni a
korábbi erőteljes asszimilációs politikai szemlélet és gyakorlat. Az 1970-es évek elejétől
pedig kiteljesedett a kulturális pluralizmus. (Fejős, 1990a) Wass Albert író és Dr. Béky
Zoltán amerikai magyar református püspök 1975-ben részt vett Amerika 200 éves
megalapítása alkalmából szervezendő ünnepség előkészítő ülésén. Wass Albert jól
szemlélteti a bekövetkezett szemléletváltást: „…először hallottuk angolszász szónokok
szájából az eddig használt ’melting pot’ (olvasztótégely) kifejezés megtagadását az
amerikai kultúrával kapcsolatban s helyette ilyenek használatát mint ’sokszínű szőnyeg’,
’mozaik’, ’szivárvány’, stb.” (Wass, 2014:36)

Kanada, noha alapvetően kettős, francia és angol összetételű volt, mégis lenézték az „új”
bevándorlókat és mielőbbi beolvadásukat szorgalmazták. Az 1960-as évek végén rájöttek,
hogy ugyan kétnyelvű, ám nem kettő, hanem több kultúrájú az ország. Pierre Trudeau
miniszterelnöksége alatt elfogadták a multikulturalizmus szemléletét és gyakorlatát. Ekkor
már nemcsak arra buzdították a bevándorlókat, hogy tartsák meg, őrizzék kultúrájukat,
hagyományaikat, hanem arra is, hogy a jót megosszák a kanadaiakkal. (Koltay, 2014)
Kanada 1971-ben deklarálta az ország több nemzetiségű jellegét, majd 1988-ban – a
világon elsőként – törvényben is rögzítették a multikulturalizmus programját. (Fejős,
1990c)

Az 1960-as és az 1970-es évek az ausztrál asszimilációs politikában is jelentős
változásokat hoztak. Nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy a gyakorlatban nem tudták britausztrálokká „gyúrni” a kontinensre érkezőket. A szemléletváltás lényegét Kunz Egon így
foglalta össze: „Addig míg az nem okoz feltűnést és feszültséget, élje életét szokása
szerint: ha tea helyett kávét akar inni, ha karácsonykor karácsonyfát állít házában, ha
krikettnél jobban érdekli a vízipóló, nem szükséges erről leszoktatni őt. A gazdasági,
társadalmi életbe való integráció elve tágította a toleráns egymás mellett élés határait, és
nem zárta ki már annak a lehetőségét sem, hogy az ausztrál ember bővítse látókörét és
tanuljon a bevándorlótól.” (Kunz, 1997:161) Az 1970-es években pedig az ötödik
kontinensen is kiteljesedett a multikulturalizmus, amelynek gyakorlatát törvénybe iktatták.
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Az amerikai „új etnicitás”, a kanadai és az ausztrál multikulturalizmus is „…az etnikai
reneszánsz világszerte észlelhető áramába illeszkedik és az etnikai-társadalmi pluralizmus
– korábban háttérben levő – eszméjét kísérelte és kísérli meg a gyakorlati politikában
érvényesíttetni.” (Fejős, 1990c:26) A bekövetkezett szemléletváltozás eredményeképpen, a
multikulturalizmus keretében, államilag támogatták a magyar nyelvoktatást, iskolai
tanítást, kiadványokat finanszíroztak, etnikai fesztiválokat rendeztek, stb.. A következő,
„Az etnikai identitás megnyilvánulásai” c. fejezetben részletesen bemutatom ennek például
a magyar szervezetek, iskolák működésére tett hatását.
John Hutchinson, 1994-ben megjelenő tanulmányában az Egyesült Államokat, Kanadát és
Ausztráliát hasonlította össze a fő megemlékezési ünnepségük elemzésén keresztül. Górcső
alá vette az 1967-ben megtartott kanadai állam centenáriumát, az amerikai Függetlenségi
nyilatkozat 1976-ban rendezett bicentenáriumát és az Ausztráliában 1988-ban tartott
európaiak letelepedésének bicentenáriumát. Kimutatta, hogy „…ebben a három ’újvilági’
országban a szimbolikát és a hivatalos identitást hogyan mintázták újra a 20. század utolsó
évtizedeiben. A megemlékezéseket szervező hivatalok mindhárom esetben a homogén
fehér nemzeti identitás megerősítését célozták meg, de a nemzeti lét kifejezéseihez
használt fogalmak miatt mindhárom esetben széles körű tiltakozást váltottak ki. Kanadában
a centenárium idején kapott erőre a québeci függetlenségi mozgalom, az Egyesült
Államokban több kisebbség aktivistái zajosan tüntettek; Ausztráliában pedig különösen az
őslakosok ellenezték az ünneplést és ’nemzeti gyászévet’ hirdettek. Érdekes, hogy
mindhárom ország azóta hivatalosan újraértelmezte a nemzeti lét fogalmát, s a világ előtt
ma inkább ’multikulturális társadalomként’ prezentálják magukat, mint fehérként. Ha
elfogadjuk, hogy a nemzeti identitás nem a közös etnikai származáson alapul, a fenti
rítusok körüli megosztottság és a konfliktusok igazából megerősítették a nemzeti egységet,
mert többek számára is lehetővé tették, hogy részt vegyenek benne. (Eriksen, 2008:163164)
Nemcsak a magyar etnikai közösség életét pezsdítették fel a különböző támogatások révén,
hanem felébresztették a másod-, a harmad-, és a negyedgenerációs leszármazottak etnikai
tudatosságát is. Hiszen „…nincs szükségszerű kapcsolat a nemzeti és etnikai identitás
között.” (Eriksen, 2008:162) Az „etnikai forradalom” hatására tehát minél több fiatal
kezdte kutatni a gyökereit, származását, felfedezni és kinyilvánítani magyar etnikai
azonosságát az USA-ban, Kanadában és Ausztráliában is. Sok fiatal, aki elkezdte
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gyökereit felkutatni, magyar identitását megvallani, gyakran választotta a néptáncot első
lépésként. (András, 1983)
A Sout Bend-i amerikai magyar közösség életének vizsgálata során, Hoppál Mihály
megállapította azt, hogy az etnikai identitás kifejezése egyre inkább a szimbólumokon
keresztül, a jelképek használatával, a hagyományok által valósul meg. „A jelek által…
kinyilvánított etnikus hovatartozás nem ’social stigma’, hanem egy újfajta büszkeség
forrása. A sokféle eredetű népet egybefogó (multietnikus) államok kebelén a kisebbségek
számára az etnikus hagyományok továbbvitelének lehetősége ez.” (Hoppál, 1989:47-48)
Várdy Huszár Ágnes 1980-ban felhívta a figyelmet az USA-ban jelentkező, általános
társadalmi problémára, az ún. „identity crisis”-re, identitás zavarra, az egyén
hovatartozásának kérdésére, amelyet a stressz vált ki. Lényege az elidegenedésben
ragadható meg. Az egyén a változó társadalomban gyökértelen, a család felbomlása, a
személytelen városiasodás következtében az ember sehová sem tartozik, nincs életcélja.
Megállapította azt is, hogy ez nemcsak a bevándorlók utódaira, hanem a „tősgyökeres’
amerikaiakra éppúgy jellemző. Tehát ez a XX. század kortünete, semmint a másod-,
harmad-, vagy negyedgenerációs leszármazottak azonosságtudatának zavara. A szerző a
megoldást a kétnyelvűség, a kétkultúrájúság kialakításában látja, mert a gyökerek, a
származás, a nemzeti hovatartozás vállalása, kinyilvánítása által a fiatalok biztonságérzete
nő. (Várdy Huszár, 1980/b) Tehát a magyarsággal való közösségvállalásnak, a kettős
kötődésnek komoly előnye van: segíti a gyermek, a fiatal biztonságérzetét, egészséges
személyiségfejlődését a XX. század bizonytalan, atomizálódott világában.
Latin-Amerikában nem volt jellemző a multikulturalizmus, ugyanis ott nem alakult ki
erőteljes asszimilációs politika. Kivétel Brazília, ott Vargas elnöksége idején, az 1930-as
évek végén a beolvadást szorgalmazták. A Latin-Amerika országaiban élő magyar etnikai
közösségek aktivitását sokkal inkább a nehéz gazdasági helyzet, az egymás utáni válságok
befolyásolták. A latin-amerikai mentalitás a különböző bevándorlók etnikai azonosságának
vállalására, kinyilvánítására is jellemző volt: „Ha így jól érzed magad, akkor csináld.”
(Interjúalany közlése) Az argentínai és brazíliai magyarok szerveződései az 1960-as és az
1970-es években virágoztak. Ám ez nem a multikulturalizmusnak volt köszönhető, hanem
a II. világháború utáni emigránsok önszerveződései ekkora értek be, gyermekeik ekkor
megnőttek és örömmel vettek részt a cserkészet, a néptánccsoportok, stb. foglalkozásain.
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Általános tendencia, hogy a második generáció után felgyorsul a természetes beolvadási
folyamat. Az először jelentkező akkulturáció után bekövetkezik a „felszívódás”, amely
általában együtt járt általában a nyelv elvesztésével, de nem törvényszerű, hogy az
asszimilálódott egyén magyar etnikai identitását is feladja. Latin-Amerikában ez a
beolvadási folyamat valamivel kitolódott, hiszen a II. világháború után érkezettek
leszármazottai akkor voltak gyermekek, fiatalok, amikor az USA-ban, Kanadában és
Ausztráliában sokan már asszimilálódtak és éppen ekkor kezdik el ismét felfedezni magyar
származásukat, etnikai identitásukat.
Összefoglalva: az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában, az 1970es évektől a korábbi „olvasztótégely” és „salátástál” politika után a kulturális pluralizmus
lett a mérvadó, vagyis „…az esélyegyenlőséget és a reflexív módon megnyilvánuló
kulturális

különbségeket

összhangba

hozó

identitáspolitika

vált

a

társadalom

kötőelemévé…” (Eriksen, 2008:207) A többségi társadalmak, az 1970-es évektől, a
bevándorlók kultúráját nemcsak tolerálni, megérteni próbálták, hanem megismerni,
tisztelni és egyenértékűként kezelni is. Felismerték, hogy a kulturális sokszínűség érték: az
egyén és a közösség is gazdagodik általa. Ezek az országok származási és kulturális
eltérések okán nem tesznek különbséget az egyének között. Mindenkit ösztönöznek a
társadalomban való, egyenlőségen alapuló részvételre, integrációra. Elősegítik a különböző
származású, kultúrájú közösségek közötti párbeszédet, egymás jobb megismerését, ezáltal
a csoportok egymás iránti tiszteletét. Tehát a kulturális és etnikai identitását, örökégét
minden egyén szabadon választhatja meg és nyilváníthatja ki.
A kibontakozó szemléletváltás, a multikulturalizmus térhódítása Amerikában és
Kanadában, időben egybeesett az elsőgenerációsok unokáinak gyermekké, fiatal felnőtté
válásával. Marcus Lee Hansen elmélete szerint „…a harmadik generáció az, amelyik ismét
pozitívan viszonyul a bevándorolt nemzedékek értékeihez.” (Fejős, 1993:163) Tehát azt a
kulturális

örökséget,

esetenként

származástudatot,

amit

a

másodikgenerációsok

szégyelltek, amivel szembefordultak, a harmadikgenerációsok keresik, kutatják, értékként
minősítik, felvállalják és kinyilvánítják. Ugyanakkor az 1960-as és 1970-es években,
döntően az amerikai acélipari válság következtében, elkezdtek sorvadni az amerikai
magyar kolóniák.

74

Fontos, hogy az adott társadalomban milyen szemlélet a mérvadó: a bevándorlókkal
türelmetlen, agresszív, ezáltal erőteljes asszimilációra törekvő vagy toleráns, a kulturális
sokszínűséget

elfogadó,

bátorító.

Hiszen

„A

nemzeti

hovatartozás

érzése

és

tudata…,’társadalmi összehasonlításra’ szoruló ismeretek forrása… A társadalmi
összehasonlítás a vélemények összehasonlítását jelenti, s ez csak kommunikáció útján
mehet végbe… a kommunikáció nem korlátozódik a hétköznapi személyes érintkezésekre,
hanem határai mind időben, mind térben kitolódnak…” (Csepeli, 2002:10-11] A
társadalmat kommunikációs rendszerként határozhatjuk meg (Csepeli, 2002), tehát a
nemzeti hovatartozás megvallását, megnyilvánulását jelentősen befolyásolja az adott
társadalom bevándorlókhoz való hozzáállása, az agresszív eszközöket igénybe vevő
identitásteremtés vagy az etnikai azonosságtudat megválasztásának szabadsága.

1991-től napjainkig (a hetedik kivándorlási hullám)
Napjainkban az USA-ban, Kanadában, Latin-Amerikában és Ausztráliában élő magyarok
és magyar származásúak szabadon vállalhatják és élhetik meg, nyilváníthatják ki etnikai
identitásukat. Sem politikai akarat, sem törvények nem korlátozzák őket, továbbá a
társadalomban uralkodó felfogás sem gátolja őket abban, hogy ezt megtegyék. Barth
szerint az etnikus identitás tudatos döntés. (Sárkány, 1989) Ma az állampolgároknak joguk
van tudatos döntést hozni, vagyis saját etnikai identitásukat meghatározni, megvallani és
megélni; emiatt hátrányos megkülönböztetés sehol sem éri őket. Az állampolgári
identitásnak és az etnikai identitásnak nem kell azonosnak lennie. Anglofón amerikaiak és
ausztrálok, frankofón kanadaiak millióinak van nem amerikai, ausztrál vagy kanadai
etnikai identitása. Tehát nem szükséges, hogy a politikai lojalitás, vagyis az állampolgárság
egybeessen a nemzeti lojalitással, az etnikai identitással. Ezt erősíti meg 6. sz.
interjúalanyom: „Ahhoz, hogy Te jó ausztrál legyél, mint bevándorló, elsősorban jó
magyarnak kell lenned… Ez az alapállás… Tehát, ha jó magyar vagyok, akkor előbb-utóbb
jó ausztrál leszek. A kettő nem zárja ki egymást… Hiszen ha én megszűnnék magyarnak
lenni, eldobnék az én esetember közel ezer évet, amit a család reprezentál. Más esetben is
több száz évekről beszélünk. Ezek olyan múltak, amitől aztán én gyökértelen leszek. Tehát
nekem minden körülmények között ragaszkodnom kell ahhoz, hogy én magyar vagyok. És
aztán ezeket össze lehet hozni azzal, hogy jó amerikai vagy jó ausztrál vagyok… Én itt
lettem magyar, külföldön. Számomra mérhetetlen nagy dolog az, hogy itt éltem meg
magyarságomat.”
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A fentieket alátámasztja 7. sz. interjúalanyom közlése is: „Amerikai magyar vagyok...
Nem nehéz magyarságomat megélni… Magyarul egy helyes megoldás van: amerikai
magyar. Angolul választani kell, hogy amerikai vagyok, vagy magyar amerikai vagyok.
Ebben van jelentőség. Én azt mondom: Hungarian American vagyok… Magyar amerikai
vagyok. Arra teszem a hangsúlyt. Akik régebbi generációból származnak, ők magukra
inkább úgy hivatkoznak, hogy American Hungarian, amerikai magyar… Én teljesen
magyarnak és teljesen amerikainak érzem magam. Nem látok semmilyen ellentétet. Nekem
nem kell választanom. Mindkettőből nekem előnyöm van.” Tehát az etnikai identitás,
Fejős Zoltán megállapításával egyetértve: „…önkéntes jellegű, tudati vagy érzelmi opció
kérdése, s mint ilyen, nem feltétlenül állandó, hanem helyzetek szerint alakul.” (Fejős,
2002:147) Vagyis az etnikai hovatartozás vállalása, megélése az egyén tudatos
elhatározásán, döntésén múlik és bizonyos szituációkban az egyik vagy másik háttérbe
szorulhat.
Mindezt megerősíti 24. sz. interjúalanyom közlése is: „Egész életemben, amikor
dolgoztam Amerikában, nem erőltettem a magyar identitásomat. Nem meséltem az
embereknek, hogy én magyar vagyok, magyar barátaim vannak, csináltam a dolgom,
megcsináltam a munkát a munkában, nem hoztam be a magyarságom. Nem tudtam
eltagadni, mert magyar akcentusom van, magyar nevem van, tudták, hogy magyar vagyok,
de különösebben nem foglalkoztam vele. Ez sokáig megmaradt…. amikor végül rájöttem
arra, rengeteget morfondírozva az identitás dolgon, hogy amerikai magyar vagyok…
Mikor rájöttem, nagyon megnyugodtam. Addig volt bennem valami feszültség… Amikor
azt mondtam, hogy amerikai magyar vagyok… kész, én ilyen vagyok, ezt el kell
fogadnom, nem vagyok különb, rosszabb, mint a másik, én ilyen vagyok…”
„…az identitás önmagunkkal való azonosságot, ugyanakkor másoktól való különbözőséget
jelent.” (Eriksen, 2008:90) Ám ez a különbözőség ma büszkeség és nem diszkrimináció
forrása. A tengeren túli magyar diaszpóra tagjai kulturális örökségükre – ideértve a
nyelvet, a szokásokat, stb. is –, származásukra nemcsak büszkék lehetnek, de azt szabadon
felvállalhatják, gyakorolhatják, emiatt hátrányos megkülönböztetés sehol sem érheti őket.
Tehát napjainkban nincs olyan társadalmi interakció (mint például az 1910-es évek végén
az USA-ban volt), hogy az egyénnek le kellene tagadnia vagy el kellene rejtenie etnikai
identitását. Az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában, noha eltérő
módon és mértékben –, ám bátorítják és támogatják az etnikai és kulturális diverzitást. A
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multikulturális társadalmakba integrálódhat, azonosulhat a többségi értékrenddel az egyén
az etnikai identitásának feladása, elvesztése nélkül is. Be lehet (és talán kell is) illeszkedni
a befogadó társadalomba – főként, annak a másod-, harmadgenerációs utódnak, akinek
szülőföldje Amerika, Kanada, Brazília, vagy Ausztrália… –, ám nem kell felszívódni
benne, meg lehet vallani a magyar azonosságtudatot. Sokszor nem könnyű a kettős
kötődés, mint ahogy azt ironikusan jellemzi az amerikai magyar író, Pflanczer István
versében: „…nem mindig egyszerű két himnuszra hivatkozni, egy szuszra…” (Pflanczer,
2005:41) Ám nem

is

lehetetlen…

1956-ban

Kanadába emigrált,

22-23. sz.

interjúalanyaim így fogalmazták meg kettős kötődésüket: „Én magyar leszek, amíg meg
nem halok, az biztos. Aki letagadja a magyarságát, az nem érdemli meg, hogy angol,
vagyis kanadai legyen. Először is magyarnak születtem, a szívemben mindig az leszek…
Mindig azt mondjuk, hogy hazamegyünk. [Magyarországra – megjegyzés: B.Sz.] Ha
otthon vagyunk, azt mondjuk, hazajövünk. Két hazánk van…” 39. sz. interjúalanyom
közlése: „Két ország között úgy jövök és megyek, hogy ott van az otthonom, de itt van a
hazám, ezt mondom Magyarországon. Ez vagyok én. Magyar vagyok, amikor ott vagyok,
amerikai vagyok, amikor itt vagyok. Otthon 16 évet éltem, itt meg a többit. Itt vagyok
családos, gyerekeim vannak, de ugyanakkor a honvágyam sokszor megvan, megvolt.
Magyarországon otthon érzem magam…”
A szakirodalmi elemzések is igazolják a fentieket. Eriksen például rámutatott arra, hogy egy
személynek minden probléma nélkül lehet egyszerre kettő vagy akár több identitása is.
Hiszen az etnikai azonosság, az identitás önkéntes, választott azonosulás a származással.
(Eriksen, 2008) Ez pedig nem igényli a magyar nyelvtudást. Tehát ahhoz, hogy valaki
magyarnak (is) érezze magát, nem kell magyar nyelven tudnia. Angolul, spanyolul vagy
portugálul is meghatározhatja önmagát magyarnak (is). Illyés Gyula író így fogalmazta
ezt meg: „Anyanyelv nélkül is meglelheti valaki nemzeti gyökereit, és ilyenkor az etnikai
hovatartozás,

a

nemzeti

érzés

kötöttsége…

a

szokottnál

erősebb

lehet…

Meggyőződésem… hogy a szabadság, a választás szabadsága igényli és ösztönzi a
kötöttséget, megtalálni azt, hová tartozik az ember.” (Szántó, 1988:245) Mindezt
megerősítette többek között 7. sz. interjúalanyom közlése is: „A magyar bölcsen mondja:
ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Ilyen szempontból fontos a nyelv, mert
betekintés egy gondolkodásmódba, kultúrába… Remélem, hogy ma már nem kell
egyenlőségjelet tenni a magyar nyelv és a magyar identitás közé. Az általános
gondolkodásmódban kezd nyitottság lenni… Mi magyarok egymás között is meg kell
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különböztetnünk magunkat. A Kárpát-medencében nyelvében él a nemzet. De ugyanezeket
nem lehet állítani egy amerikaira. Teljesen más életvitel. Ötödgenerációs, nem beszél
magyarul és magyar érzésű. Ez nem valami, amit akárki más, kívülálló számon kérhet vagy
megkérdőjelezhet. Ha ő úgy érzi, hogy magyar, akkor őt ebben erősíteni kell, ahogy lehet.
Mint kérdőjelre vonni, lekezelni. Én nem fogok azzal vitatkozni, hogy aki tud magyarul, az
valamilyen szinten jobban kötődik a magyarságához. Ezzel nem fogok vitatkozni, de
ugyanakkor nem szabad ennél leragadni és az ellenkezőjét sem állítani. Ettől még az
ellenkezője nem igaz. Attól, hogy nem tud magyarul, nem feltétlenül kevésbé magyar
érzésű. Abban kell erősíteni hogy tud részt venni a nemzetben e nyelvtudás nélkül. Nem
függ össze a nemzeti öntudat a nyelvtudással. Tapasztalhatjuk ezt az íreknél is.”
Napjainkban sokszor a szimbólumok az egyetlen lehetőségei az identitás kifejezésének. A
szimbolizáció összekapcsolja az „énidentitást” és a „társadalmi identitást”, vagyis a
személyes és az etnikai azonosságtudatot. (Erős, 1998c) Tehát a korábban elindult
tendencia, amelyet többek között a disszertációba hivatkozott Hoppál Mihály vagy Bartha
Csilla is jelzett, napjainkban tovább folytatódik. Horváth István Gans-ra támaszkodva
megállapította, hogy a szimbolikus etnicitás „…olyan etnikai jellegű… azonosulásként
határozható

meg,

amely

nincs

beágyazva

valamilyen

partikuláris

etnikummal

összekapcsolható életmódba vagy intézményrendszerbe… hanem olyan alkalmi és
opcionálisan felvállalható gesztusokon és gyakorlatokon keresztül nyilvánul meg, amelyek
a származási közösség tradícióihoz való kapcsolódás szimbolikus kifejeződéseiként
értelmezendőek… Mindez pedig egy olyan kontextusban, amelyben a tradicionális etnikai
életmódra jellemző gyakorlatok

fokozatosan

átlényegültek könnyen használható

szimbólumokká, és ezáltal a hovatartozás alkalmi kifejezésének viszonylag könnyen
felhasználható és kezelhető jelképeivé válnak.” (Horváth, 2006:47) Az egyénben a magyar
nyelvtudás hiányában is mélyen gyökerező lehet az etnikai, vagyis a magyar közösséghez
(származáshoz) kapcsolódó identitása. Előfordulhat, ám nem szükséges, hogy ez a
mindennapos életvitel szintjén jelenjen meg. Ez megnyilvánulhat szimbólumokban,
például a viseletben, a szokásokban, a néptáncolásban, stb.
A „…harmadik-negyedik generáció számára a magyar nyelv már nem tölt be elsődleges
identitásjelölő szerepet. Helyette olyan másodlagos szimbólumok kerülnek előtérbe, mint
a magyar ruha, az ünnepek, a zene és az étkezési szokások.” (Bartha, 1993b:494)
[Kiemelés – B.Sz.] A „ReConnect Hungary” programra jelentkező, harmadgenerációs
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leszármazott így nyilatkozott: „Even though I do not speak the language, I feel strongly
about my Hungarian background, and I am eager to learn more about Hungarian culture.
My mother and grandparents, whom I call Nana and Papa, taught me about Hungarian
traditions and shared stories with me while I was growing up… One part of Hungarian
culture that they have shared with me is the food. Every time I go to my Nana and Papa’s
house, my Nana makes a delicious Hungarian meal…We have a tradition of making
palacsinta on Christmas morning every year. My mother also makes really good
Hungarian food, using many of these same recipes, and I have started to cook some
Hungarian meals. I would like to continue this tradition in my own home when I have the
opportunity… Another part of Hungarian culture that I have learned to appreciate is folk
dancing. When I was growing up, I went to a Hungarian Folk Dancing Camp called Cifra
Tabor, in Canada.”20 [Kiemelés: B.Sz.] Egy másik, másodgenerációs résztvevő közlése:
„In America you can't find Hungarian food unless you make it yourself; I think this is
important because it's an aspect of my culture that I can take home with me and teach my
children and following generations. I remember when I was a child and my mother would
make goulash for my friends and I, and even now that is one of my favorite foods. I also
want to learn a little more Hungarian to teach my children and have the Hungarian culture
be a prominent thing in my family that is passed down.”21 [Kiemelés: B.Sz.] Ugyancsak
harmadgenerációs leszármazott vallomása: “It is a culture the exhibits the food, dance,
song, religion, and traditional dress that they have taught me about when I was in
kindergarten – I remember it vividly. What I admired then remains clear; such a unique
and rich culture…”22

„Annak ellenére, hogy nem beszélem a [magyar – megjegyzés B.Sz.] nyelvet, erősen érzem a magyar
származásomat. Alig várom, hogy többet tanuljak a magyar kultúráról. Az édesanyám és a nagyszüleim,
akiket én Nanának és Papának hívok, megtanítottak a magyar szokásokra és megosztották velem a
történeteket, amíg felnövőben voltam…. Az egyik hagyomány, amit megosztottak velem az az étkezés volt.
Amikor csak a Nanához és a Papához megyek, Nana ízletes magyar ételt készít… Karácsony reggelenként
palacsintát készítünk, ez a hagyomány… Az édesanyám is igazán nagyon jó magyar ételeket készít. Ezeket a
hasonló recepteket használva, én is elkezdtem magyar ételeket főzni. Ezt hagyományt én is szeretném a saját
családomban is folytatni, ha majd lesz rá lehetőségem… Egy másik része a magyar kultúrának, amit
megtanultam értékelni, az a néptánc. Gyerekként részt vettem a “Cifra Tabor”-nak nevezett, Magyar Néptánc
Táborban, Kanadában.” [Kiemelés: B.Sz.]
21
„Amerikában nem találsz magyar ételt, hacsak nem készíted el saját magad; azt gondolom, hogy ez fontos,
mert ez egy olyan területe a kultúrámnak, amelyet hazavihetek magammal és amelyet megtaníthatok a
gyerekeimnek és a következő generációknak. Emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, az anyukám gulyást
főzött a barátaimnak és nekem és a mai napig ez az egyik kedvenc ételem. Szeretnék többet tanulni
magyarul, hogy megtaníthassam a gyerekeimet és hogy az a magyar kultúra, amit örökül hagytak rám,
kiemelkedő dolog legyen a családomban.” [Kiemelés: B.Sz.]
22
„Ez egy kultúra, amit megmutat az étel, a tánc, az ének, a vallás és a hagyományos viselet, amelyet
megtanítottak nekem, mikor az óvodában voltam – élénken emlékszem rá. Amit akkor csodáltam, tisztán
megmaradt, milyen egyedülálló és gazdag kultúra…”
20
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Ezek a vallomások és a ReConnect képzés további résztvevőinek fent nem idézett
esszéjáben írtak is megerősítik, hogy a másod-, harmadgenerációs fiatalok magyar etnikai
identitásának megvallását, gyökereik keresését a nagyszülőkkel kapcsolatos pozitív, kedves
emlékek ösztönzik. Tehát: „…az emlékezet… az egyéni identitás meghatározó elemévé
válik…” (Nora, 2010: 23)

A „ReConnect Hungary” képzésre 2014-ben és 2015-ben jelentkező másod-, harmad-,
negyed- és ötödgenerációs fiatal 88 %-a az angol nyelven megírt esszéjében kifejezte
magyar etnikai identitását is. 11 %-uk ezt nem emelte ki. A másodgenerációsok 13 %-a
úgy határozta meg magát angol nyelven, hogy „100 %”-ig magyar, 87 %-uk magyar
gyökerű, magyar származású. A harmadgenerációsok 4 %-a magát „100 %-ig magyar”nak, 75 %-a magyarnak is, 22 %-uk félig és 4 %-uk negyedrészben vallja magát angolul
magyarnak. A negyedgenerációsok 80 %-a magyarnak is, 20 %-a negyedrészt tartja
magát magyarnak, szintén angol nyelven. Valamennyi angol nyelvű ötödgenerációsnak
van magyar etnikai azonosságtudata is.

A kérdőíves felmérés során, magyar nyelven, az USA-ban választ adók 23 %-ának van
kizárólag amerikai, 21 %-ának csak magyar állampolgársága, 49 %-ának amerikai és
magyar, 4,5 %-ának amerikai és román, 2,5 %-ának amerikai, magyar és román. 77 %-uk
magyar öntudattal is rendelkezik, tehát kétharmaduk kettős vagy többes kötődésű. 21 %uknak csak magyar identitása van. Kizárólag kanadai állampolgársága a kérdőívet kitöltők
2,5 %-ának, csak magyar pedig 19 %-ának van. A válaszolók 62 %-ának van kanadai és
magyar, 9,5 %-ának kanadai, magyar és román állampolgársága. Valamennyi választ adó
kettős kötődésű, tehát kanadai és magyar etnikai identitása is van. A Latin-Amerikában
kitöltők 40 %-a argentínai és magyar, 20 %-a brazíliai és magyar, 20-20 %-a kizárólag
argentin vagy magyar állampolgár. Valamennyi válaszoló rendelkezik magyar etnikai
identitással is. Az új-zélandi kitöltő magyar állampolgár és magyar azonosságtudatú. Az
Ausztráliában kitöltők 41,5 %-a kizárólag ausztrál, 41,5 %-a magyar és ausztrál, 17 %-uk
magyar, ausztrál és román állampolgár. Valamennyi választ adó magyar etnikai identitással
is rendelkezik.
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A kérdőívemet angol nyelven, az USA-ban kitöltők 27 %-ának van csak amerikai, 7 %ának csak magyar, 33 %-ának amerikai és magyar, 13 %-ának egyéb kettős, 20 %-ának
egyéb többes állampolgársága. 17 %-uknak vallja magát csak amerikainak, tehát 10 %-kal
kevesebben, mint ahányan amerikai állampolgársággal rendelkeznek. 67 %-ának magyar
etnikai

identitása is van, tehát

kettős,

esetenként

többes kötődésű.

Kanadai

állampolgársággal a válaszolók 50 %-a rendelkezik. A másik 50 %-uknak kettős
állampolgársága (magyar és kanadai) van. 33 %-uk vallja magát csak kanadainak, tehát 17
%-kal kevesebben, mint ahányuknak állampolgársága van. 55,5 %-uknak van magyar
etnikai identitása is. A Latin-Amerikából válaszolók mindegyikének magyar és kolumbiai
állampolgársága is van. Ugyanakkor 50 %-uknak kettős kötődése, tehát a fele vallja magát
magyarnak is. Az Ausztráliában élők 8 %-ának van ausztrál állampolgársága, 75 %-ának
magyar és ausztrál, 17 %-ának csak magyar. 89 %-a rendelkezik magyar öntudattal is, 11
%-uk pedig csak magyarnak vallja magát.
A kérdőívre magyar nyelven, az USA-ból választ küldők gyermekeinek 40 %-a kizárólag
amerikai, 23 %-a magyar, 27 %-a magyar és amerikai, 3 %-a amerikai, magyar és román, 7
%-a amerikai és román állampolgár. Etnikai identitását tekintve a másodgenerációsok 68
%-a rendelkezik magyar azonosságtudattal is. A Kanadából válaszolók utódainak 27 %-a
csak kanadai, 6,5 %-a magyar, 60 %-a kanadai és magyar, 6,5 %-a kanadai, magyar és
román állampolgár. 86 %-uk kanadai magyarnak vallja magát. A Latin-Amerikából felelők
gyermekeinek 25 %-a kizárólag argentínai, 25 %-a argentínai és magyar, 25 %-a
argentínai, magyar és német, 25 %-a brazil és magyar állampolgár. 75 %-a magyar etnikai
identitással is rendelkezik. Az ausztrál másodgenerációsok 50 %-a kizárólag ausztrál, 50
%-a magyar és ausztrál állampolgár. 80 %-a megvallja magyar etnikai identitását is. Az
Új-Zélandról válaszoló gyermeke új-zélandi állampolgár, ám magát új-zélandi magyarnak
vallja.
A kérdőívre angolul, az USA-ból választ küldők gyermekeinek 25 %-a kizárólag amerikai,
12,5 %-a magyar és amerikai, 25 %-a egyéb kettős, 37,5 %-a magyar, amerikai és egyéb,
tehát többes állampolgár. 57 %-uknak van magyar etnikai identitása is. A Kanadában élő
másodgenerációsok 80 %-ának kizárólag kanadai, 20 %-ának magyar és kanadai
állampolgársága van. 60 %-uknak van magyar azonosságtudata is. Az Ausztráliában élők
gyermekeinek 27 %-a csak ausztrál, 64 %-a magyar és ausztrál, 9 %-a kizárólag magyar
állampolgárságú. 64 %-uk magyarnak is vallja magát.
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Összefoglalva: a kérdőívet angol nyelven kitöltők 71 %-ának, a magyarul válaszolók 93,5
%-ának van magyar etnikai identitása is. A beszélgetések és a strukturált interjúk során
valamennyi adatközlő, első- és másodgenerációsok egyaránt etnikai azonosságának
meghatározásakor magyar identitásukat is valamilyen formában kinyilvánították:
„amerikai magyar”, „magyar Amerikában”, „kanadai magyar”, „székely magyar”,
„délvidéki magyar Kanadában”, „ausztráliai magyar”, „100 %-ig magyar, 20 %-ig
brazil”, „Magyarnak igen. Amerikainak is valamennyire… Mindkettő. Nem úgy, hogy
amerikai magyar vagy magyar amerikai, hanem mindkettő.”, „Magyar vagyok, amikor
ott vagyok, amerikai vagyok, amikor itt vagyok.”, „Ki merem jelenteni, hogy ízig-vérig
magyarnak érzem magam. Nem azért, mert nem tudtam beilleszkedni, hanem mert
fontos volt, hogy megtartsam a magyarságomat.” „Magyar vagyok. Nincs mese.
Legfeljebb arról van szó, hogy amerikai magyar.”, „Mindenképpen magyar, kanadai
magyar.”, „Kanadai magyar, elsősorban magyar és utána kanadai.”

Wsewolod W. Isajiw a kanadai, több kultúrájú társadalmat tanulmányozta. Arra
koncentrált, hogy az etnikai eredetük alapján melyek azok a tényezők, amelyek
meghatározzák az egyén és a csoport véleményeit, viselkedését, tudomását és érzelmeit.
Megkülönböztette az etnikai identitás külső és belső szempontjait. A külső aspektusokhoz
sorolta a megfigyelt kulturális és társadalmi viselkedést. Tehát azt, hogy az egyén beszéli-e
az etnikai nyelvet, tartja-e a hagyományokat, részt vesz-e az etnikai személyi hálózatokban
(pl. család, barátok, stb.), részt vesz-e az intézményesített etnikai szervezetekben (pl.
templomok, iskolák, média, stb.), valamint csatlakozik-e az önkéntes etnikiai
szervezetekhez (pl. klubok, egyesületek, ifjúsági szervezetek, stb.) illetve részt vesz-e az
etnikai szervezetek által rendezett vagy támogatott eseményeken (pl. kirándulások, utak,
táncok, koncertek stb.). Isajiw szerint az etnikai identitás külső tényezői objektív
„kategóriák”, miközben a belső aspektusok szubjektívak, és emiatt tartalmaznak
véleményeket, érzelmeket, ötleteket, stb. Ezeket 3 kategóriába sorolta: 1.) kognitív, 2.)
erkölcsi és 3.) érzelmi. A kognitív dimenzió az „önképet”, a tudomást az egyén saját
csoportjáról, valamint a csoport saját örökségéről és történelmi múltjáról, továbbá
tudomást az csoport értékeiről, örökségéről.

A morális kategóriába tartoznak az érzelmi

kötelezettségek az adott csoport iránt. Tehát például a leszármazottaknak megtanítani az
etnikai nyelvet, az etnikai csoporton belül kötni házasságot, stb. Az etnikai identitás
érzelmi kategóriája magában foglalja a csoporthoz tartozási köteléket. Isajiw szerint a
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legfontosabb ilyen kötelékek: 1.) a biztonság és együttérzés vonzalma, 2.) a biztonság és
kényelem érzése a saját csoport kultúráján belül, valamint tartózkodás más csoport vagy
egyesület kulturális jellegzetességeinek elfogadásával szemben.
A fentiek alapján Isajiw az etnikai identitás különböző típusait, csoportjai különbözteti
meg. Az egyik ilyen típus a „rituális etnikai identitás”, amely során az egyén erősen
ragaszkodik a hagyományokhoz, de az érzelmi kötelessége a csoport iránt gyenge. Az
„ideológiai etnikai identitás” esetén erős az egyén érzelmi kötelessége, ám nem gyakorolja
a szokásokat. A „lázadó vagy felkelő identitás” típusába tartozók negatívan látják saját
etnikai csoportjukat, ugyanakkor maga szintű tudatossággal rendelkeznek saját etnikai
felmenőikről. Az utolsó csoport az „etnikai ismételt felfedezők”, akiknek pozitív képük van
saját ősi csoportjukról és a hagyományokat szelektálva gyakorolják.23 (Malešević –
Malešević, 2001) Isajiw tehát az etnikai csoportokat, mint önkéntes emberi csoportokat
értelmezi, akiknek közös a kultúrájuk vagy őseik ahhoz az adott kultúrához tartoztak és
saját maguk is vagy mások által is ahhoz a kultúrához tartozónak tartják magukat.
Isajiw modelljét alkalmazva, az etnikai identitás belső aspektusainak különböző
(kognitív, erkölcsi és érzelmi) megnyilvánulásai megfigyelhetőek a kérdőíves felmérésre
válaszolók esetében. Többek között például a magyar nyelven választ adók 76,8 %-a saját
csoportján belül házasodik, tehát férje vagy felesége magyar vagy magyar származású. A
kérdőívet magyarul kitöltő, tengeren túli magyarok másodgenerációs leszármazottainak 90
%-a beszél magyarul és a gyermekek mindegyike ért magyarul. Az angolul választ adók
gyermekeinek 69 %-a beszél és 75 %-a ért magyarul. Tehát az erkölcsi kategóriába tartozó
érzelmi kötelezettségek közül, a kérdőívet kitöltők körében igen magas arányban fontos az,
hogy a leszármazottnak megtanítsák az etnikai, vagyis a magyar nyelvet. Az etnikai
identitás kategóriáján belül, a kérdőíves felmérésre választ adókat jellemzően a rituális
A kutatók többféle csoportosítást használnak. Többek között Gerner Zsuzsa például az alábbi 15 kategóriát
alkalmazza: 1.) Bevölkerungszahl (népességszám), 2.) Siedlungsbild (területi hovatartozás), 3.) ethnische
Zusammensetzung (etnikai besorolás), 4.) Sozialstruktur (csoportbesorolás), 5.) Wirtschaftsstruktur
(gazdasági csoportbesorolás), 6.) Religion (vallási hovatartozás), 7.) politische Rahmenbedingungen
(politikai meggyőződés, beállítódás), 8.) Sprachnormen/Varietätengefüge der Minderheitensprache (nyelvi
hovatartozás, kisebbségi- vagy tájnyelvi orientáció), 9.) Spracherwerbsbedingungen/Schulpolitik (a
nyelvtanulás feltételei/ az iskolapolitika által biztosított lehetőségek), 10.) soziokulturelle Identität (szociokulturális hovatartozás/identitás), 11.) Sprachebewertung (nyelvi közösség /hovatartozás), 12.)
Attitüden/etnische Stereotype (attitüdök/ etnikai sztereotípák), 13.) Assimilationsbereitschaft (asszimilációs
lehetőség/hajlandóság, autonómia törekvés), 14.) Integrationswille (integrációs hajlandóság/lehetőség), 15.)
Sprach- und Ortsloyalität (a nyelv használat és a település iránti lojalitás/elfogadás). Lásd bővebben Gerner,
2008. A W. W. Isajiw és a Malešević szerzőpáros véleménye mindehhez különösen fontos volt, ezért is
külön köszönöm Gerner Zsuzsannának, hogy felhívta munkásságukra a figyelmemet.
23
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és az ideológiai etnikai identitás csoportjába sorolhatjuk be. Míg a ReConnect Hungary
Birthright képzésben résztvevők sokkal inkább az „etnikai ismételt felfedezők”
kategóriába tartoznak.
A diaszpórában élők közül sokan két ország, két nemzet politikai rendszeréhez
kapcsolódnak. Erre a jelenségre a szerző a „távolsági nacionalizmus” fogalmát alkalmazza.
(Eriksen, 2008) Ezt ma már a tengeren túli magyar diaszpóra magyar állampolgársággal is
rendelkező tagjai megtehetik, hiszen a 2010. május 26-án az Országgyűlés elfogadta a
magyar állampolgárságról szóló, 1993. évi LV. törvényt módosító javaslatot. Az ún. kettős
állampolgárságról szóló jogszabály szerint nemcsak születésénél fogva, hanem
leszármazással is magyar állampolgárrá lehet válni, anélkül hogy Magyarországra kellene
költözni. Tehát akkor honosítható kedvezményesen az a nem magyar állampolgár, akinek
felmenője 1918 és 1945 előtt magyar állampolgár volt, vagy ha vélelmezi magyarországi
származását és magyar nyelvtudását igazolja. Feltétel továbbá a büntetlen előélet és a
honosítás nem sértheti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát. 2011. január 1.
és 2013. április 4. között 422 870-en kérték a magyar állampolgárságot egyszerűsített
honosítási eljárás keretében. Ebből 2 457-en amerikai, kanadai, ausztrál, venezuelai, brazil,
paraguay-i, uruguay-i, új-zélandi, kolumbiai állampolgárságúak voltak.
(http://www.allampolgarsag.gov.hu, 2015.04.01.)
Ennél frissebb statisztikai kimutatás nem érhető el. Brazíliai interjúalanyom közlése szerint
2015 tavaszáig közel ezer magyar vagy magyar származású tette le ott az állampolgári
esküt. Felértékelődött az állampolgárság a harmad-, negyedgenerációs magyarok körében.
Ez azt is magával hozta, hogy sokan intenzívebben vesznek részt a magyar közösségi
életben, élik meg magyar etnikai identitásukat és mivel kötelező a minimális magyar
nyelvtudás, elkezdték azt is elsajátítani. Nagy Szebasztián argentínai terepmunkája során
hasonlóakat tapasztalt. Szerinte a Balassi Intézet nyújtotta programokra sokan jelentkeznek
és a fiatalok tömegei számára tették ismét vonzóvá a magyar nyelv elsajátítását,
magyarságuk megélését. Ismét felélénkült a harmadik- és negyedik generációban az
átörökölt származástudat, a magyar etnikai identitás. (Nagy, 2014)
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A magyar honosítási eljáráshoz való pozitív viszony az egyik, a „ReConnect Hungary –
Birthright Program”-ra jelentkező, Amerikában született másodgenerációs fiatal angol
nyelven írt esszéjében is előfordul: „Over the past six months, I have completed my
application for Hungarian citizenship, and I look forward to receiving my passport and
taking part in a naturalization ceremony with my mother, too… .

I also recently

participated in some beginning Hungarian classes offered by the Minnesota Hungarians.”24
2014 augusztusában, megfigyelőként, részt vettem az USA-ban, Lake Hope-n tartott
eskütételi ünnepségén. Megható volt látni, hogy sokan, szülők és gyermekeik együtt,
„magyaros” ruhában, könnyes szemmel éneklik a magyar himnuszt és teszik le
állampolgári esküjűket. Többen közülük az utódállamok területéről vándoroltak ki, vagy
már harmadgenerációs leszármazottakként, az Amerikai Egyesült Államokban születtek.
Ma már, a tömegkommunikációs eszközök fejlettségének köszönhetően, könnyű a
kapcsolattartás, a hírekről való értesülés; egyszerűbben, könnyebben és gyorsabban lehet a
magyarországi történéseket követni. Sokan látogatnak haza hosszabb-rövidebb időre.
Vannak, akik lakást, házat tartanak fenn Magyarországon és akár egy fél évig is itt élnek.
Hét éven keresztül szervezője voltam a Panoráma Világklubnak, a nyugati és a tengeren
túli magyar diaszpórából hazalátogatók közös találkozóhelyének. Ekkor is meggyőződtem
a fentiekről. Továbbá a kérdőíves felmérés eredményei is alátámasztják ezt a
megfigyelésemet. Ugyanis a kérdőívet magyarul kitöltők 96 %-a rendszeresen jár
Magyarországra, csupán 4 %-uk nem. 36 %-uk évente egyszer, 19 %-uk évente két
alkalommal vagy többször, 18 %-uk kétévente, 27 %-uk ritkán. 16 %-a a hazalátogatóknak
több hónapot, 26 %-a egy hónapot, 44 %-a néhány hetet, 14 %-a néhány napot tölt
Magyarországon. Döntő többségük család, rokonok, barátok meglátogatása miatt utazik az
országba. 26 %-ának saját lakása van, 59 %-uk családnál, rokonoknál, barátoknál és 15 %uk szállodában, panzióban száll meg vagy bérel lakást.

„Az elmúlt hat hónapban benyújtottam a magyar állampolgársági kérelmet és nagyon várom, hogy
megkapjam az útlevelemet és részt vegyek a naturalizációs (állampolgárság-megszerzési) ünnepségen, az
édesanyámmal együtt… Ugyancsak mostanában részt veszek a Minnesotai Magyarok által szervezett kezdő
magyar nyelvtanfolyamon.”
24
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A kérdőívre angolul válaszolók 81 %-a utazik rendszeresen Magyarországra, 19 %-uk nem.
32 %-uk évente egyszer, 18 %-uk kétévente, 50 %-uk ritkán. 9 %-uk több hónapot, 28 %uk egy hónapot, 50 %-uk néhány hetet, 13 %-uk néhány napot tölt itt. 45 %-uk
szállodában, panzióban száll meg vagy bérelt lakásban, 39 %-uk családnál, rokonoknál,
barátoknál, továbbá 16 %-uknak saját lakása vagy háza van Magyarországon.
Összefoglalva: A kérdőíves felmérésnek az állampolgárságra és az etnikai identitásra
vonatkozó eredménye is alátámasztja azt, hogy az állampolgárságnak és az etnikai
önazonosságnak nem kell azonosnak lennie. Tehát nincs szükségszerű kapcsolat a kettő
között. A kérdőívet angol nyelven kitöltők 71 %-ának, a magyarul válaszolók 93,5 %ának, a strukturált mélyinterjú valamennyi alanyának van magyar etnikai identitása is.
Tehát az angol nyelven válaszolók kétharmadának van magyar azonosságtudata is,
vagyis kettős vagy többes kötődésű. Megállapítható továbbá, hogy a másodgenerációsok
74 %-ának, a harmadgenerációsok 43 %-ának van magyar etnikai identitása is. A
„ReConnect Hungary” képzés résztvevőivel folytatott beszélgetéseim és az általuk angol
nyelven írt esszék elemzése is megerősíti, hogy a magyar nyelv nem elsődleges az
identitás megjelölésében, magyar nyelvtudás nélkül is van magyar identitás.

4. A magyar etnikai identitás megnyilvánulási színterei
4.1. A kivándorlási hullámok és az identitás összefüggései
A tengeren túlon a magyar és a magyar származású emberek számára az etnikai identitás
megnyilvánulási, megélési terei, lehetőségei – a kivándorlás időpontjától függően – a
következők: magyar kolóniák („bourdos házak”, kocsmák, éttermek, települések,
városnegyedek…), egyházak, kulturális szervezetek (egyesületek, magyar házak,
könyvtárak…), iskolák, sajtótermékek (nyomatott, majd elektronikus), (nép)tánc-, ének- és
színjátszó csoportok, cserkészet, (anya)nyelvhasználat, rendezvények (ünnepek, bálok…),
stb. Ám ezek nemcsak megnyilvánulási lehetőségek, hanem az etnikai szocializáció
színterei is, hiszen az ember a szocializáció folyamán alakítja ki önazonosságát. Az egyén
az etnikai identitását többek között a kultúrával sajátítja el. (Hoppál, 1989) Tehát az
egyesületek, az egyházak, az iskolák, a sajtótermékek, a cserkészet, stb. formálják is az
egyén etnikai identitását. Itt és a továbbiakban jellemző idézetekkel támasztom alá,
magyarázom a jelenségeket és a tendenciákat.
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„Külföldi mindennapi életében – munkában, hivatalban, utcán, üzletekben, az újságok, a
rádió, a televízió, a színházak, a mozik szövegeinek fogyasztójaként Amerikában
’amerikai’ az ember. Bizonyos más életterületein – esetleg otthon, magyar egyházaiban,
szervezeteiben, néhai ünnepélyek, műsorok, szórakozó alkalmak idején ’magyar’ lehet…
A két egyéniség sok viselkedésformában különbözhet egymástól: magyar iskolában,
ifjúsági szervezetben, vendégségben, bálban, gyűlésen nemcsak másként beszél ugyanaz a
gyermek vagy felnőtt, mint hasonló amerikai alkalmakkor, de gyakorta másképpen is
érintkezik az emberekkel, mást eszik, másként öltözködik, másképpen tréfálkozik vagy
udvariaskodik, másképpen old meg problémákat, másképpen értékel és ítél, másképpen
intézkedik, gondolkodik és érez.” (Nagy, 1984:17)
A fentiek alakulását időrendben, a kivándorlási hullámokhoz igazítva vizsgálom és
mutatom be. Kétségtelenül magyar etnikai szimbólumok az emlékhelyek, szobrok, parkok,
emléktáblák, stb., amelyekre bőséggel van példa a tengeren túli magyar diaszpórában, ám
ezeket itt a disszertációban nem elemzem.
Az etnikai identitás megnyilvánulási színtereinek részletes bemutatását P. Nora
megállapítása is szükségesség teszi: „Az emlékezethelyeket az az érzés szüli és élteti, hogy
már nincs spontán emlékezet. Mivel az emlékezetmegőrző cselekedetek már nem mennek
végbe természetesen, archívumokat kell létrehozni, évfordulókat, ünnepeket kell tartani,
temetési beszédeket kell mondani, és fel kell jegyezni az eseményeket. A kisebbségek által
védett, privilégizált és féltékenyen óvott helyekre menekült emlékezet jól példázza az
emlékezethelyek működését. Ha nem emlékeznénk meg folyamatosan róluk, hamar
eltűnnének a történelem süllyesztőjében.” (Nora, 2010:19)

4.2. Magyar kolóniák
1849 – 1867 közötti időszak (az első kivándorlási hullám)
Elemzések, visszaemlékezések szerint az 1849. augusztus 13-i világosi fegyverletétel és az
1867-es kiegyezés között, a megközelítőleg 3-4 ezer menekülő a saját kivándorlását
ideiglenes emigrációnak gondolta. Döntő többségük az USA-ba ment, ahol sokan New
York városában megrekedtek. Kivétel volt Újházi László kormánybiztos, aki földet
szerzett Iowa állam déli részén, a szabad kongresszusi földek lefoglalásának szokása
keretében. Hozzá hasonlóan cselekedtek más szabadságharcosok is, mint például Pomutz
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György, Birányi Schultz István, Kovács Gusztáv, Takács Ferdinánd, Madarász László,
Varga Ferenc. Tanyahelyeket létesítettek maguknak és ezeket magyarul nevezték el:
„Pipagyujtogató”, „Új-Arad”, „Magyar Forrás”. (Várdy, 2000)
Újházi a saját birtokát az egykori magyar fővárosról Új-Budának nevezte el. Döntését úgy
indokolta,

„…hogy

szülőföldem

emlékét

megbecsüljem,

s

hogy

mindenkor

emlékeztessünk hazánk történelmére.” (Várdy, 2000:59) Angol változatban, „New Buda”ként hivatalosan is bejegyezték a helyet. A telepesek nagy része a környékről az 1860-as és
1870-es években máshová költözött, így Új-Buda és környezete eltűnt.
Ezzel szinte egy időben megindult a magyarok tömeges letelepedése a szomszédos
Mississippi államban, Davenport-ban és St. Louis-ban. A davenporti és a környező magyar
kolóniákban többen éltek, mint Új-Budában és vonzáskörzetében, ám ez a magyar telep
sem sokáig maradt fenn.
Az európai hódítóknak Amerikában, Afrikában, később Ázsiában, Ausztráliában és
Óceániában már a XVI. században szokásuk volt az, hogy a szülőföldjük (ekkortól) „régi”
helyneveinek „új” változatával nevezzenek el településeket: New York, Nueva Leon,
Nouvelle Orléans, Nova Lisboa, Nieuw Amsterdam. (Anderson, 2006)
„…ezekben a nevekben az ’új’ mindig magával hordja a valami elmúltnak a
’leszármazottja’, az ’örököse’ jelentést… az ’új’ és a ’régi’ egyidejűként, a homogén, üres
térben egyszerre létezőként kerül értelmezésre... csak akkor nyilvánulhat meg, ha kiterjedt
embercsoportok abba a helyzetbe kerülnek, hogy úgy gondoljanak magukra mint akik
párhuzamosan élnek más, kiterjedt embercsoportokkal.” (Anderson, 2006:156) Ezt a
jelenséget nemcsak az USA-ban, hanem a későbbi hullámok Kanadában és LatinAmerikában, elsősorban Brazíliában és Argentínában letelepedő magyarjainál is
megfigyelhetjük.
1867 – 1920 közötti időszak (a második kivándorlási hullám)
A kiegyezést követően, 1867 után, a trianoni döntésig, közel 1,5-1,8 millióan vándoroltak
ki, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokba. E második hullám emigránsai döntően
pénzt akartak keresni és haza szerettek volna jönni. A cél-területek: New York City (New
York), New Brunswick, Passaic, Trenton, Perth Amboy (New Jersey), Pittsburgh,
88

Bethlehem, Johnstown, Unitown, McKeesport (Pennsylvania), Cleveland, Lorain, Akron,
Youngstown, Toledo (Ohio), Bridgeport (Connecticut), Chicago (Illionis), South Bend
(Indiana), Flint, Detroit (Michigan), továbbá West-Virginia és Missouri államok is. Abban
az időben aránylag kevesen választották a nyugati parton Kaliforniát, továbbá Floridát,
Texast.

Tehát a magyarok döntően az észak-keleti parton, az acél-, és vasút-ipari,

valamint a bányavárosokban telepedtek le. Ennek magyarázata az, hogy többnyire
bányákban, vaskohókban, acél-, textil-, porcelán-, téglagyárakban kaptak állást. Nehéz
munkát végeztek, veszélyes, egészségtelen körülmények között dolgoztak és szegényesen
éltek. A jobb munka reményében hamar továbbálltak, hiszen a fő céljuk az volt, hogy a
lehető legrövidebb időn belül minél több pénzt gyűjtsenek össze és hazatérjenek.
„…a századforduló amerikai magyarsága három típusú településre összpontosult: (1) a
nagyvárosok emigráns negyedeibe, (2) a fönti államok bizonyos iparágaival összekötött
kisebb iparvárosaiba, (3) valamint a bányavidékek saját amerikai magyar nyelvükön
plésznek vagy pléznek [place] nevezett kis telepeire.” (Várdy, 2000:244) Ezt a tagoltságot,
tehát az amerikai magyar diaszpóra szétszórtságát többen is leírták. „A ’Magyar Amerika’
a valóságban nagy területen szétszórva kis diaszpórák, ipari munkástelepülések formájában
fejlődött…

Amerikai

megfigyelők

az

új

bevándorolt

csoportok

településének

sajátosságaként a nagyvárosokba, pontosabban azok külterületeire, a ’slum’-ökbe való
koncentrálódást emelik ki. Ez a magyarok vonatkozásában is érvényes… A két legnagyobb
számú településük… New Yorkban és Clevelandben formálódott, de a települések
többsége kisebb gyárvárosokban és főleg bevándorlásuk első éveiben a városokon kívül
gyár- és bányatelepeken jött létre.” (Puskás, 1982, 199) Mindezt támasztja alá Kende Géza
számítása is, aki az 1870-es első amerikai népszámlálási adatok alapján megállapította: az
ötven legnagyobb amerikai város közül 38-ban 1 552 magyar lakott, a többi 2 185 fő
kisebb városokban, falvakban, farmokon, bányatelepeken, tehát szétszórtan éltek. (Kende,
1927)
A gyár- és bányatelepeken ún. „burdosházban” (bourd house) laktak. Itt kaptak szállást és
ellátást. Ezek általában két-három szobából álló faházak voltak. Igyekeztek minél több
ágyat bezsúfolni egy-egy szobába. Gyakran előfordult az is, hogy egy ágyat – a nappali és
az éjszakai műszak idejére – két embernek is kiadtak. (Tezla, 1987) Általában azok
társultak közös háztartásba, egy-egy burdosházba, akik rokonok, barátok, korábban egy
faluban élők voltak, tehát már Magyarországon is ismerték egymást. (Puskás, 1982) A
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burdosházban egy-egy házaspár, főként a feleség, a burdosasszony látta el a nős, de
családjuk nélkül érkezett vagy még nőtlen férfi lakókat: főzött, mosott, takarított rájuk a
fizetség ellenében.
A magyar települések típusát jelentősen befolyásolta a kivándorlók társadalmi háttere is.
Nagyvárosba, elsősorban New York-ba, Cleveland-be, Chicago-ba a szakmunkások, az
iparosok, kereskedők és a nagyon kis számú értelmiségi ment. Míg a parasztok, a
nincstelenek a bányavárosok külterületeire, bányatelepekre igyekeztek. Az identitás
vizsgálata szempontjából fontos jellemző, hogy ők nem vegyültek más nemzetiségek közé,
hanem egymás közelében maradtak, tömbben, zártabb formában próbáltak élni. A
diaszpóra közösségeinek egy-egy törzsét tehát az azonos vidékről, faluból származók,
rokonok, barátok alkották. (Puskás, 1982) „A különböző városnegyedek magyar
közösségeinek szerveződésében az azonos óhazai területről származók összetartása
stabilizációs tényezővé vált.” (Fejős, 1993:66)
Tehát az egy-egy magyarországi faluból kivándoroltak az új környezetben is együtt
maradtak, egy helyen telepedtek le, így eredeti közösségeik kontinuitását fenn tudták
tartani. „A kivándorlókkal a hajón együtt utazott… az egész falu… a pap, a tanító, a
templom, az iskola, a falu életét meghatározó immanens és transzcendens erők, a
földközelség, közösségi lelkület, közösségi törődés, közösségi emlékezés – csírájában az a
magyar falu, amely Amerikában százszámra meg is épült… A kisebb nagyobb magyar
települések között számosan hordozták magukon egy-egy magyar falu vagy nagyobb
földrajzi egység jellegzetességeit. Megtaláltam gyülekezeti szolgálatom során Staten
Islandon (New York állam) a Zemplén megyei Cigándot, Passaicon (New Jersey állam) a
Borsod megyei Szalonnát és Edelényt, Manvilleben (New Jersey állam) felismertem a
Szabolcs megyei Tornyospálcát és Záhonyt, New Brunswickon (New Jersey állam) a
Szatmár megyei Szamosszeget…” (Bertalan, 1996:29)
Jó példa erre a New Jersey állambeli Flint bányaváros, ahová ezer magyar bevándorló
érkezett az 1800-1900-as évek fordulóján, szinte csak Szabolcs megye két-három falujából.
Chicago-ba, Cleveleand-be és South Norwalk-ba főként az abaújiak, McKeesport-ba
zempléniek, szatmáriak, abaújiak, Toledo-ba abaújiak, hevesiek és gömöriek mentek.
Akronba Tolna, Somogy és Vas megyéből, Dayton-ba Szatmár, Abaúj és Békés megyéből,
South Bend-be Sopron megyéből, Toledo-ba Gömör-Kis-Hont, Abaúj-Torna és Zemplén
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megyéből vándoroltak ki. Mindezt illusztrálja Kmeczkó István elbeszélése is: „Ez Kovács
Józsi Csenyétéről, Szmolniczki Makrancról, Sípos Tornáról, szepsiek, somodiak,
szesztaiak, nagyidaiak, stb. Egy kis Abaúj megye Cleveland egyik utcájában. Közben
sorolták, kik laknak a szomszéd utcában, valamennyien Cserehátról.” (Kmeczkó, 2006:66)
Tehát a fent említett amerikai városokban, településeken, a XIX.-XX. század fordulójára,
magyar kolóniák jöttek létre. A saját pénzükre és erejükre támaszkodva, ekkor kezdték el a
templomok építését, iskolákat és újságokat alapítottak, létrejöttek a magyar szervezetek.
(Ezekről a későbbiekben részletesen lesz szó.) Megtalált itt mindent a kivándorló: volt
magyar fűszeres, hentes, cipész, szabó, bankár, temetkezési vállalkozó és persze kocsma
(…szalon, ahogy akkoriban nevezték), étterem is.

Mint arról korábban már írtam: a magyarok szülőföldjük helyeiről nevezték el telepeiket.
Így például Cleveland-et a századfordulón „Amerikai Kecskemét”-nek, majd „Amerikai
Debrecen”-nek, vagy „Kis-Magyarország”-nak („Little Hungary”), South Bend-et
„Amerikai Sopron”-nak, New York magyar negyedét határoló 2-ik sugárutat (2nd Avenue)
„Gulyás avenue”-nek, a Houston Street-et „Csárdás utcának”, a Dayton-i telepet „Kossuth
Colony”-nak nevezték. Flint város magyar negyedének két utcája kapott magyar nevet:
Apponyi és Károlyi Street, Trenton-ban pedig „Budapest”-nek hívták a magyarok lakta
negyedet. (Puskás, 1982) South Norwalk-nak is több utcája magyar nevet kapott: Kossuth,
Buda, Pogány Street, Hadik Parkway. Kossuth miatt az amerikaiak is neveztek el utcákat,
tereket, városokat, megyéket magyarul vagy illettek magyar vonatkozású névvel. Később
ezeket azonban megváltoztatták. (Kende, 1927)

A fentiekben igazolva látom Jan Assmann kulturális emlékezetre vonatkozó elméletét,
vagyis: „…az emlékezés a lakott térben [gyökerezik – megjegyzés: B.Sz.]. Amit a ház
jelent a család számára, azt jelenti a falu és a völgy a földművesi, a város a polgári, a hazai
tájék pedig a honfitársi közösségek számára: ezek az emlékezés térbeli keretei, amelyekhez
az emlékezés még hiányukban is – sőt, csak akkor igazán – ’hazaként’ ragaszkodik.”
(Assmann, 2013:39)
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1896-ban három magyar család megalapította a Louisiana állambeli Albany közelében
Árpádhon-t (Arpadhon). Fenyőfák kivágásával termővé tették a területet; felhívást tettek
közzé és csábították a településre a magyar bevándorlókat, hogy együtt földműveléssel,
legfőképpen földieper-termesztéssel foglalkozzanak. A település hivatalosan Hammod
város része volt. Ez volt az egyetlen amerikai magyar mezőgazdasági település. Ám még
egy telep létrehozásáról tudunk: 1894-ben, Georgia államban, a Bodrogközből származó
négy kivándorló szőlővel akart foglalkozni és Buda néven alapított települést. 1896-ban
már 23 család gazdálkodott a helységben, akik azonban szétszóródtak és Nyitra, Tokaj,
Fordhouse és Budapest néven kisebb telepeket hoztak létre, amelyek hamarosan eltűntek.
(Puskás, 1982)
Ebben az időszakban sokan telepedtek át az USA-ból Kanadába, hogy mezőgazdasággal
foglalkozhassanak.

Döntően

Közép-

és

Nyugat-Kanada,

Alberta,

Manitoba

és

Saskatchewan tartományok voltak a célpontok. A soha meg nem munkált mocsarakat,
erdőket, sziklákkal borított területeket kellett termőfölddé, kertekké, legelőkké
varázsolniuk az úttörőknek. 160 akre ingyen földet, 1000 dollár segélyt és kis házhoz való
építőanyagot adott a kanadai állam a letelepülőknek. Továbbá egy évre való élelmet,
állatokat (2 ökröt és 2 tehént) és gazdasági eszközöket (1 szekeret, 1 ekét, 1 boronát,
lőfegyvert és lőport) is kaptak, amit hosszúlejáratú kölcsönként kellett visszafizetniük.
(Ruzsa, 1940) Ez jó néhány családot vonzott Magyarországról is a századforduló
környékén.
Nyugaton a pionír magyarok tehát a földet maguk választották ki és tették kemény
munkával megművelhetővé. Az erős szelek ellen fákat telepítettek, gyümölcsfákat is, almát
és szilvát. A ház körül veteményest alakítottak ki és ugyanolyan gémeskút is volt, mint a
szülőföldjükön. (Bakó, 1988) Akik városokban telepedtek le, azok az „amerikás
magyarokhoz” hasonlóan, „burdosházban” laktak.
1886-ban jött létre az első kanadai magyar telep Saskatchewan tartományban, Eszterházy
Pálnak köszönhetően, aki a gróf Eszterházyak egyenes leszármazottjának adta ki magát, de
ez hivatalosan sosem nyert megerősítést. 35 család érkezett ekkor az USA-ból Whitewood
várostól 25 mérföldre, északra. A telepet Kaposvárnak nevezték el. 1888-ban Eszterházy
újabb 20 családot telepített ide. (Ruzsa, 1940) Nyugaton Winnipeg volt az első állomás,
ahol a kivándorlók a telepítő hatóságok munkatársaitól felvilágosítást kaptak. Itt is hamar,
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már az 1900-as évek elején kialakult a magyar kolónia. Lethbridge-ben, ahol a XIX. sz.
végén telepedtek le a magyarok az USA-ból, szénbányákban, cukorgyárakban, farmokon
és vasúti munkánál dolgoztak. Wakawa, Regina és Plunkett városokban is szép számmal
éltek magyarok.

Nyugat-Kanada államaiban nemcsak magyar kolóniák alakultak ki, hanem már az 1900-as
évek elején számos magyar nevű település is létrejött. Két központ – a katolikus KaposvárEsterházy és a protestáns Hazelwood-Békevár-Kipling – köré csoportosultak: Kaposvár,
Békevár, Esterházy, Sokhalom (korábbi nevén Stockholm), Otthon-Bearck-Hills,
Székelyföld, Szent László, Zala, Mátyásföld, Szent József, Pinkefalva, Magyar-LestockLeross. (Bakó, 1988) A Kanadában letelepedőknél is megfigyelhető az azonos faluból,
megyéből való származás. A századforduló éveiben Alberta tartományba Hont és Nógrád
megyei szakképzett bányászok, Saskatchewan-ba döntően Szabolcsból, de Heves, Bereg és
Abaúj megyéből, Wakawa városba Hercegfalváról és Zircről mentek.
Latin-Amerikában, elsősorban Brazíliában, Santa Catarina és Rio Grande do Sul
államokban a mintegy 10-12 ezer magyar általában csoportosan telepedett le, döntően
Győr, Veszprém, Szabolcs, valamint Máramaros, Szatmár megyéből. Jelentősnek
mondható kolónia Santo Antonio de Patrulhán, Jaguaryn – ahol döntően veszprémiek és
székesfehérváriak éltek –, Canto Galón és Jaraguá do Sul körzetében alakult. Ezen a
vidéken

a

magyarok

telepeiket

Szentistvánkirályfalvának,

Árpádfalvának,

Szentimrefalvának és Szentháromságnak nevezték el. (Boglár, 1996; Boglár-Kovács,1999)
Argentínában Buenos Aires-ben és Santa Fe tartományban telepedtek le a magyarok. Öthat kereskedő, iparos és kb. 30-40 munkás alkotta a magyar kolóniát, akik vasúti
műhelyekben, cukorfinomítóban, faipari gyárban dolgoztak. Vidéken, Missiones
tartományban, Corpus Cristi városban hoztak létre a magyar földművesek kolóniát.
Mexikóban is nagyszámú magyar család élt együtt és a kolónia jelentős szerepet játszott az
ország gazdaságában. (Torbágyi, 2004)
Ausztráliában ekkor még nem éltek tömegesen magyarok.
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A különbség oka az USA, Kanada államaiban és Latin-Amerika országaiban létrejött
magyar kolóniák között ebben az időszakban egyrészt a kivándorló magyarok létszáma.
Másrészt az, hogy a rokonok, falubeliek egymás közelében telepedtek le. Kanadában is
kialakultak magyar negyedek, telepek, de nem nagyobb városrészek, továbbá sem számuk,
sem méretük nem közelítette meg az USA-ban létrejöttekét.
Mindenhol megfigyelhető azonban a láncmigráció. Korábban számos példát említettem, itt
most az amerikai Perth Amboy-t emelem ki, ahová „a zempléniek közül 712 fő érkezett.
Ez a migrációs népesség a Zemplén megyei kivándorlók 53,4%-át teszi ki. A járás szinte
minden településéről érkeztek kivándorlók a városba. A járáson belül több gócpont is
található, ahonnan tömegével vándoroltak ki az emberek. Ezek a gócpontok együttesen
alkotnak egy-egy migrációs láncot, erősítve, generálva a migrációs folyamatot. A régió
nagyobb gócpontjainak többsége szomszédos település.” (Kocsis, 2006:83) A kivándorlási
hullámok történeténél már volt szó arról, hogy sokan a rokonok, barátok, falubeliek levelei,
szomszédos településeken élők információi alapján indultak útnak és célterületük ugyanaz
volt, hiszen így az elején várták őket, segítettek az eligazodásban, a munkakeresésben, stb.

A két világháború közötti időszak (a harmadik kivándorlási hullám)
Amikor az I. világháború véget ért, illetve aláírták a trianoni békeszerződést, a magyarok
döntő többsége a végleges letelepedés mellett döntött, hiszen sokaknak egyrészt határon
túlra, idegen országba került a szülőfaluja. Másrészt a már Amerikában született második
generáció nem akart Magyarországra költözni. A bányatelepekről és a burdosházakból
tömegesen költöztek el a magyarok, ami egyúttal együtt járt a nagyvárosok magyar
negyedeinek kiépítésével.
Az amerikai magyar negyedek jellemzően egy utca, tér környékén, döntően az 19001920-as években alakultak ki, noha a két világháború között az USA-ba érkezők már
nem a magyar kolóniákban telepedtek le. Például New Brunswick-ban a Sommerset
Street, Cleveland-ban a Buckeye Road, New York City-ben a Houston, a 14-ik utca és a 2ik sugárút és az East River által határolt területen. Chicago-ban Burnside és Chatham
kerületekben és a North Side-i részén pedig a North avenue környékén. Fairfield-ben a
Villa Parkban, Pittsburgh-ben Hazlewood-ban, Toledo-ban Birmingham-ben jöttek létre a
magyar negyedek. A kolóniák lélekszáma 3 ezertől 43 ezerig terjedt. New York-ban közel
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100 ezer, Cleveland-ban több mint 40 ezer, Trentonban cca. 30 ezer, Flint-ben és Perth
Amboy-ban közel 25 ezer, Detroit-ban kb. 15 ezer, Pittsburgh-ben, McKeesport-ban és
New Brunswick-ban cca. 10-10 ezer magyar élt.
A negyedekben együtt megtalálhatók voltak a magyar intézmények, a templomok, az
iskolák, az egyletek termei, az üzletek (pék, háztartási cikkeket árusító, vaskereskedő,
fűszeres), a szalonok (kocsmák), kávéházak. Ezt támasztja alá az alábbi részlet is Oravecz
Imre „Kaliforniai fürj” című regényéből, 1898-ból: „…jóformán semmiért nem kellett
kimenniük a negyedből, mindent lehetett kapni helyben. Az utcák még burkolatlanok
voltak, a járdák csak deszkából, de volt mindenféle-fajta bolt, üzlet, szolgáltatás. És volt
iskola, egylet, vendéglő, kocsma, kuglizó, suszter, tűzoltószertár. Templom még nem,
egyházközség, mise viszont igen, egy erre a célra átengedett helyiségben… posta
szolgáltatás létezett. Egy élelmes magyar ügyvédnél, annak irodájában lehetett levelet
feladni és százalék fejében pénzt küldeni az otthon maradt családtagok részére. És nála
vehette át az is, akinek jött valamije.” (Oravecz, 2012:22-23)
A házak amerikai stílusban épültek, ám az előttük lévő virágoskertek és a mögöttük
található veteményes követte a hazai szokásokat. Szentgyörgyi Anna idézi tanulmányában
Dégh Linda megállapítását: „Így a paraszt álom-falu patetikus túlélési felszerelésnek tűnt,
amit elhomályosított az ipari szennyezés sűrű köde.” (Szentgyörgyi, 2006) Tehát e módon
is megnyilvánult az etnikai identitás és a korábban már említett Assmann-féle elmélet, a
kulturális emlékezet.

Máthé

Elek,

a

Magyarországi

Református

Egyház

Egyetemes

Konvent-jének

megbízásából, 1940-ben, 5 hétre utazott az USA-ba. Megfigyelései szerint Pittsburgh-ben
és a környéken lakó magyarokat mintegy 4-5 ezer magyar szolgálta ki. Voltak magyar
pékek, hentesek, mészárosok, fűszerkereskedők, korcsmárosok és temetkezési vállalkozók.
Több bank is fenntartott magyar fiókot vagy legalább egy külön pénztártermi ablakot, ahol
magyar tisztviselő szolgálta ki a magyar ügyfeleket. (Máthé, 1942)
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Bizonyítható tehát, hogy a két világháború közötti időszakban az amerikai magyar
kolóniák virágoztak. A kivándorlás hullámainak történeténél már tárgyaltam, hogy az
amerikai bevándorlási törvények szigorítása miatt, új útirányt vett a migráció: Kanadába és
Latin-Amerikába igyekeztek az európaiak, köztük a magyarok is.
Kanadában Ontario, Manitoba és Saskatchewan északi részeire, továbbra is a
megműveletlen területekre, farmokra irányította a bevándorlókat az állam. Sokan azonban
a nehézségek miatt máshová költöztek. Jelentős vándorlást okozott még a gazdasági válság
következtében fellépő munkanélküliség is.
A Fraser folyásának alsó vidékén, Brit Columbia-ban, az Okanagan-tó és Ontarióban, a
dohányvidékek környékén – Delhi-ben, Courtland-ben, Niagara Falls-on, Hamilton-ban,
Welland-ban,

Toronto-ban,

Windsor-ban,

Brantford-ban

–,

továbbá

a

Quèbec

tartománybeli Montreal-ban sok magyar telepedett meg. (Bakó, 1988) Annak ellenére,
hogy sokan földműveléssel akartak foglalkozni, a mezőgazdaságban kívántak dolgozni,
tömegesen mentek a városokba is, hogy a gyárakban kapjanak munkát.
Az 1921-es kanadai népszámlálás szerint 13 181 magyar élt Kanadában és a II.
világháborúig több mint 40 ezren vándoroltak be. 1931-ben a viszonylag kis létszámú
magyarság, a többi etnikai csoporthoz viszonyítva – szétszórtan élt. Tömbben jellemzően
Alberta, Brit Columbia, Manitoba, Saskatchewan, Ontario és Quèbec tartományokban.
Míg a korábban érkező magyarok egymáshoz közel tudtak megtelepedni és farmot
létesíteni, a később érkezők már csak olyan területen vehettek földet, ahol jelentős
számban éltek más nemzetiségűek is. (Bakó, 1988)
Az 1920-as években érkező magyarok is próbáltak egy csoportban lakni, hiszen
nyelvismeret hiányában erősen egymásra voltak utalva. Továbbá még ekkor is előfordult
az egy helyről való elszármazás. Például Calgary-ba nagyobb részben Szabolcs, Szatmár,
Zemplén, Gömör, Nógrád, Borsod és Békés megyékből, Edmonton-ba Abaúj, Zemplén,
Hont és Nógrád megyékből vándoroltak ki. (Ruzsa, 1940) Ugyanakkor a magyarok már
nem burdosházakban éltek, hanem olcsó és zsúfolt albérletekben. Később a gazdasági
világválság utáni fellendülés eredményeként, ki tudtak költözni a város szélére, kertes
házakba. (Bakó, 1988)
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Ebben az időszakban csak Kanada délkeleti részén, főként Ontario tartomány városaiban
alakulhattak ki magyar negyedek. Torontóban például a D’Arcy, Baldwin, Beverly, BellWood, Dundas, Bathurst utcák által határolt negyedben laktak a magyarok. Guelph-be,
Hamilton-ba, Galt-ba, Kirkland Lake-re, Kitchener – Waterloo ikervárosba, Oshawa-ba,
Port Colborne-be, Sudbury-ba, Welland-ba ekkor telepedtek le tömegesen a magyarok.
Windsor-ba, Niagara Falls-ra és Brantford-ba már a háború elején érkeztek, de nagy
számban ide is az 1920-as években költöztek. Delhi-ba és környékére a munkanélküliség
miatt mentek a magyarok az 1930-as évek elején. Közel ezer család fogott hozzá önállóan
dohányt termeszteni. (Ruzsa, 1940)
Montreal-ba (Quebec) a magyarok az I. világháború után, de inkább 1925 után kezdtek
letelepedni. 1926-ban még csak 20-25 család, a harmincas évek elején már kb. 8-10 ezer,
1940-ben kb. 5 ezer magyar élt itt. Legtöbben Abaúj, Borsod, Zemplén, Szabolcs, Szatmár,
Bereg és Ung megyéből származtak. (Ruzsa, 1940) Calgary-ba, Edmonton-ba,
Abbottsford-ba és Vancouver-be (British Columbia) is jellemzően az 1920-as évek
közepén vándoroltak be a magyarok tömegesen. (Interjúalany közlése alapján) A kanadai
magyar negyedekben, az amerikaiakhoz hasonlóan, ugyancsak volt magyar borbély,
fűszerüzlet, hentes, cipész, étterem, jég és szénszállító, költöztető, dohányüzlet, tejszállító,
autójavító, hajójegy és pénzküldő iroda. (Ruzsa, 1940)
Latin-Amerikában, Brazíliában, Rio de Janeiro-ban, ekkor 2 000-2 500 fős volt a magyar
kolónia. A São Paulo környéki kávéfazendákról (…kávé-ültetvényekről) a csalódott
mezőgazdasági munkások közül sokan költöztek be a városba, ahol a nagyobb gyártelepek
körül, tömbökben laktak. A külvárosi gyártelepeken Szelecz Andor adatai szerint, 1934ben közel 15 ezer magyar élt. Paraná, Matto Grosso, Minas Gerais államban is alakultak
kisebb-nagyobb magyar közösségek. Továbbá vidéken, a három nagy vasútvonal mentén –
Mogyona-Paulista, az északkeleti és a sorocabanai – sorra jelentek meg a magyar
telepesek. Több falu tisztán magyar etnikumú volt. (Torbágyi, 2004)
Ebben az időszakban, Brazíliában is létrejöttek szervezett magyar falvak. Az 1920-as évek
elején elsőként két család telepedett le São Paulo-tól közel 300 kilométerre, az őserdőben.
Évről-évre többen csatlakoztak hozzájuk. Településüket „Boldogasszonyfalva”-nak
nevezték el. Mintegy 180 család alapította meg 1924-ben, São Paulo fővárosától több mint
800 kilométerre, az őserdőben „Árpádfalva”-t („Colonia Arpad”). Tanyaszerű települések
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jöttek létre Bury község környékén, az 1930-as években. Ilyen „Rákóczi-falva”, ahol
pamuttermesztéssel foglalkoztak, valamint a hagymatermesztő „Mátyáskirályfalva”, a
kukorica- és burgonyatermesztő „Szentimrefalva” és a virág- és zöldségtermesztő
„Szentistvánkirály-falva” („Villa de Rei Sao Estevan”), Paraná államban a Bocskaitelep,
Bethlenfalva. (Ács, 1944; Torbágyi, 2004; Anderle, 2008)
Argentínában, a főváros, Buenos Aires Avellaneda, Dock Sud és Olivos kerületeiben
jöttek létre magyar negyedek. A fővároshoz közeli La Plata város Berisso nevű
negyedében telepedtek le a magyarok. Vidéken egy-egy gócpont alakult ki Chaco-ban,
Leguizamo-n, Santa Fe tartomány két városában: Rosario-ban és Santa Fe-ben és a Paraná
folyó deltavidékén. (Torbágyi, 2004)
Lényeges változás az, hogy a negyedik kivándorlási hullámtól kezdve, tehát a II.
világháború végétől már nem jellemző annyira, hogy az emigránsok, kivándorlók együvé
vagy a korábban kialakult magyar városrészekben telepednének le. Az 1920-as években
kialakult, több ezres, esetenként tízezres magyar kolóniák belső zártsága, szegregáltsága
sokáig segítette a magyar identitás, kultúra őrzését, átadását. „A településszerkezet is
segítette a regionális nyelvi formák megőrzését, melyekre az angol nyelvnek az
átmenetiség időszakában igen csekély befolyása volt.” (Bartha, 1993b:42) Bartha Csilla
megállapítását támasztja alá az is, hogy az I. világháború végéig csak a kivándoroltak 15
%-a kérvényezett amerikai állampolgárságot.
Az USA-ban, az 1960-as és 1970-es évek acélipari válsága miatt a magyarok újra
vándorbotot

fogtak

és

új

az

munkahelyek

reményében

elköltöztek.

Tehát

a

munkalehetőségek megszűnésével elköltöztek a magyar családok, ezért elkezdtek sorvadni
az amerikai magyar kolóniák. Ahol pedig továbbra is megvoltak a munkalehetőségek, ott
„széttelepültek” a magyarok. Nagy Károly szociológus, egyetemi tanár ennek okát a
„szuburbanizálódásban”, vagyis a „kertvárosiasodásban” látta. Kiköltöztek a zöldövezetbe
és onnan járnak be a városközpontba dolgozni. (Nagy, 1984)
Cseh Tibor az 1972-ben, Hereford-ban, először megrendezett Itt-Ott találkozón így
összegezte az amerikai magyarság helyzetét: „A koncentráció mindig csökken. Települési
gettóink egyre jobban szétoldódnak. Magyar templomok tűnnek el, sok helyen már
kétnyelvű a mise vagy az istentisztelet, másutt már csak angol. Így herdálódik el az apák
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öröksége: idegen kézre kerülnek a magyar templomok… A dinamikus amerikai
életformához igazodva fiataljaink szétszóródnak az egész kontinensen, feloldódnak az új
határok lehetőségeiben. Gettóéletforma helyett szórványéletmódra kell felkészülnünk.”
(Szántó, 1984:166) A több (tíz)ezres magyar kolóniák tehát jelentősen megfogyatkoztak,
sok helyütt teljesen kiürültek. A templomokat bezárták, eladták. Sok amerikai városban
már csak az utcanév-táblák, negyedek elnevezései, szobrok és a temetők sírfeliratai
hirdetik, hogy itt egykor virágzó magyar közösség élt. De a többi ország magyar
negyedeire is jellemző az elsorvadás.
Az erdélyi és a délvidéki magyaroknál később és napjainkban is erős regionális és etnikai
identitás figyelhető meg. Ők jellemzően egymást segítve, egymás közelében telepednek le
Ausztráliában és Kanadában egyaránt. Például a dél-szláv háború alatt Horvátországból és
Szerbiából Ausztráliába menekült magyarok is blokkokban telepedtek le, kisebb kolóniát
alkotva. Például Toronto-ban egy emeletes házba költöztek be egy bácska-bánáti falu
kanadába kivándorolt magyarjai. (Interjúalany közlése)
Noha ugyan már sehol sem egy tömbben laknak a magyarok, mert a régi negyedekből a
város más részeibe, külvárosokba, környező településekre költöztek a családok, ám a
templomba, a cserkészetbe, az iskolába, a kulturális központba visszajárnak. Ott, ahol
nemcsak a templomok voltak a magyar etnikai élet kizárólagos központjai, hanem azokkal
párhuzamosan, velük összhangban, a kulturális, hagyományőrző, ismeretterjesztő
egyesületek széles köre jött létre, ma is aktív a magyar közösségi élet.

4.3. Magyar szervezetek
1849 és 1867 közötti időszak (az első kivándorlási hullám)
Az 1848/49-es szabadságharc menekültjei nemesi rangú földbirtokosok, katonatisztek,
bírók, tisztviselők, jogászok, tehát tanult emberek voltak. Fizikai munkát szülőföldjükön
egyikük sem végzett, hiszen az a jobbágyok és a parasztok „dolga” volt. Amerikában
azonban ezekre a társadalmi pozíciókra nem volt szükség. Miután sikertelenül folyamodtak
az amerikai kormányhoz segélyért, ezért döntően gyári munkát vállaltak. (Várdy, 2000)
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Az emigránsok támogatása érdekében, 1849 őszén, New York-ban létrehozták a Központi
Magyar Egyesületet. (Várdy, 2000) Puskás Julianna a Magyar Egylet 1852-ben történő
megalakulásáról és ennek keretében a Magyar Műkedvelő Társaság, később a Magyar
Zenekedvelők Egyesülete létrejöttéről ír. (Puskás, 1982) Ugyancsak ő jegyezte fel, hogy az
1848/49-es emigránsok és a Magyarországról kivándorolt első zsidók csoportjai az 1860-as
években is alakítottak újabb egyesületeket: a „Der Erste Ungarische Kranken
Unterstützungsverein”-t és a Cleveland Magyar Betegsegélyező Egyletet, amelyek
hivatalos nyelvként a németet használták. (Puskás, 1970) Kende Géza az első egyesület,
dalárda létrejöttét 1851. augusztus 17-ére, a New York-i Magyar Egyletét 1865-re datálja.
(Kende, 1927)
Ausztráliában, 1854-ben néhány menekült honvéd magyar zenekart alapított. Voltak, akik
magyar könyveket kölcsönöztek egymásnak. (Kunz, 1997) Tehát az a maroknyi magyar,
akik közül többen angol feleséget választottak, beilleszkedtek az ausztrál életbe, mégis
vágytak a magyar szóra, a társasági életre.

1867 és 1920 közötti időszak (a második kivándorlási hullám)
Az USA-ban, a XIX-XX. század fordulóján, számos magyar szervezetet alapítottak:
elsősorban betegsegélyező, testvérsegítő egyesületeket. Az amerikai bányákban, gyárakban
sokszor történt szerencsétlenség. A nyomorékká vált munkások, az özvegyek és az árvák
nem számíthattak a munkaadók vagy az amerikai kormány támogatására. Ezért fogtak
össze. Havidíj ellenében néhány dollár heti segélyt juttattak a betegnek. Elhalálozás esetén
gondoskodtak a temetésről és bizonyos összeggel segítették az árvákat, az özvegyeket.
Ezért jöttek létre tehát ezek a fraternális egyletek, amelyek „először kizárólag regionálisnemzetiségei később nemzetiségi-vallási, majd idővel főleg csak nemzetiségi alapokon
szerveződtek. Ez gyakorlatilag annyit jelentett, hogy először az ugyanazon vidékről
származó és egyazon telepre kivándorolt nemzetiségi csoportok alakítottak meg egy-egy
helyi jellegű egyesületet. Később egyes vallási csoportok is ugyanezt tették, szintén helyi
egyesületek keretében. Még később ezek a helyi csoportok különböző szövetségekbe
tömörültek, amely szövetségek nagyobbik része nemzetiségi alapokon, s kisebbik részük
pedig a nemzetiségi-vallási alapon szerveződött.” (Várdy, 2000:263)
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Az első betegsegélyezőt 1882-ben, Newark-ban, New Jersey államban, a magyarok és a
németek közösen alapították, Első Magyar Betegsegélyező Egylet néven. Majd 1884-ben
létrejött a New York-i Társalgó és Betegsegélyező, Freeland-ban, Pennsylvania államban a
Pennsylvaniai Első Magyar Betegsegélyező Egylet. 1886-ban alakult a Verhovay
Segélyegylet, amely az 1887-ben, Bridgeport városban (Connecticut) észak-kelet
magyarországi magyar és szlovák kivándorlók által létrehozott Rákóczi Magyar
Betegsegélyező Egylettel összeolvadt. Ekkor átneveztek William Penn Association-ra és a
mai napig működik.
Ugyancsak Bridgeport-ban szerveződött 1892-ben, közel 100 alapítóval, a Magyar
Betegsegélyező Egyletek Szövetkezete, ismertebb néven a Bridgeporti Szövetség. 1896ban, Trenton-ban (New Jersey) magyar református lelkészek indították útjára az Amerikai
Magyar Református Egyesületet, amely szintén a mai napig működik. A kezdetekkor a
szervezet tagjai Abaúj, Zemplén, Szabolcs és Ung megyékből kivándorolt reformátusok
voltak. (Puskás, 1982)
A döntően szocialista beállítottságú ipari munkások – szűcsök, bádogosok, szerelők, fa-,
fém- és vasmunkások, festők – a szakmájuk szerint alakítottak egyleteket, művelődési
köröket. Majd 1898-ban létrehozták az Első Magyar Munkás Betegsegélyező Egyletet.
(Puskás, 1982) A századforduló után újabb és újabb szervezeteket alapítottak, hiszen egyre
több kivándorló érkezett. Terjeszkedtek úgy is a betegsegélyezők, hogy különböző
városokban ún. osztályokat, fiókokat alapítottak, hogy országos hálózatuk legyen. (Puskás,
1982) „1910-ben 888 betegsegélyező, 110 betegsegélyező és társalgó egylet, 48
betegsegélyező és önképző egylet működött.” (Hoffmann, 1911:155) Kende Géza a
betegsegélyező egyleteket alapítójuk szerint csoportosította: „Az 1046 betegsegélyező
egylet közül felekezeti jellegű volt 317, világi 638 és szocialista 91.” (Kende, 1927:275)
Puskás Julianna adatai szerint, 1911-ben, összesen 1339 egylet létezett az USA-ban.
(Puskás, 1982) (Tevékenységi megoszlásukat lásd: 12. számú ábra, a Mellékletben)
A magyarok a szervezeteiket a magyar történelem kiemelkedő személyiségeiről, az
egyházi egyleteket a katolikusok a magyar szentekről, a reformátusok a reformáció
vezéreiről nevezték el. Néhány példa: Árpádházi Szent István, Mátyás király, Hunyadi
János, Hunyadi László, Zrínyi Miklós, Kinizsi, gróf Batthyány Lajos, Kossuth Lajos,
Petőfi Sándor, Deák Ferenc, Kossuth Ferenc, Apponyi Albert, Rákóczi Ferenc, Széchenyi
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István, Clevelandi Magyar Zrínyi Miklós Betegsegélyező Egylet, Twin Rocksi Első
Kinizsi Pál Magyar Bányász Betegsegélyező Egylet.
A vallásos, illetve egyházi egyletek nevei: Szent József, Keresztelő Szent János, Szent
László, Szűz Mária, Szent Péter, Szent István, Szent Háromság, Lorántffy Zsuzsanna,
Kálvin János, Szent Erzsébet, Szűz Mária Magyarok Pátronája Római és Görög Katolikus
Magyar Betegsegélyező Egylet, Trentoni Első Szent István Király Római Katholikus
Templomi Betegsegélyező és Temetkezési Egylet. (Kende, 1927) A fentiek is bizonyítják a
századforduló kivándorlóinak a hagyományokhoz való ragaszkodását, az etnikai
identitásuk vállalását, megőrzését.
Számos egyletet, egyesületet azzal a céllal hoztak létre, hogy pénzt gyűjtsenek
magyarországi pap kihozatalához, templom építéséhez, majd fenntartásához. Ugyanakkor a
betegsegélyezésen túl ezek a szervezetek a társas élet központjai is voltak. A kivándorlók
egyre jobban megalapozták létüket és szerették volna szabadidejüket szórakozással és
egymás társaságában eltölteni. Ezért hamarosan létrejöttek a különböző társadalmi,
kulturális, színjátszó, atlétikai, hazafias egyesületek is. Az egyletek keretében műkedvelő
színjátszó csoportok, dalárdák, önképző körök szerveződtek.
Az önképző köröket döntően diákok részére hozták létre azzal a céllal, hogy nyitottá
tegyék őket a magyar kultúra befogadására, ápolására. A fiatalok a rendezvényeken,
ünnepségeken verseket, balladákat szavaltak, dalokat adtak elő, irodalmi előadásokat
tartottak, színielőadásokat, mulatságokat, rendeztek. (Kende, 1927) Tehát az önképzőkörök
jelentős szerepet játszottak a másodgenerációs fiatalok magyar etnikai identitásának
megőrzésében és főként kialakításában, ha a gyermek már az USA-ban és nem
Magyarországon született. Ahogy Kende Géza is rámutatott: „Az önképzőkör… nemcsak
szellemi vezetője egy-egy amerikai város magyarságának, nemcsak azoknak nyújt lelki
kincset, irodalmat, akik otthon helyzetüknél fogva nem ösmerhették meg a magyar
költészet, a magyar irodalom remekeit, de megösmerteti, megszeretteti a magyar anyák
Amerikában született gyermekeivel, az annyiszor emlegetett második generációval is, a
magyar nyelvet, a magyar betűt, öntudatossá teszi bennük a leszármazásra való
büszkeséget, a magyar faj kulturértékeire való önérzetes hivatkozást.” (Kende, 1927:285)
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Érdekes észrevétel az önszerveződés és a rang kapcsolata. „A magyar ember előtt mindig
tekintélyt jelentett a cím és a rang. Ezt a hagyománnyá mélyült érzést Amerikába is
magukkal hozták a magyar kivándorlók és azt a tiszteletet, amely otthon a hatóság
embereinek, a hivatalos személyeknek járt ki, itt Amerikában azok kapták meg, akik az
egyleti életben vezető szerepet játszottak: az egyleti tisztviselők.” (Kende, 1927:271)
A valódi szabadságot, demokráciát tehát most élhették meg igazán azok a döntően
nincstelen parasztok és munkások, akik a XIX.-XX. század fordulóján kivándoroltak az
Amerikai Egyesült Államokba, azáltal, hogy szabad akaratukból, saját pénzükből
létrehozták öntevékenységük szervezeteit és azokat saját maguk irányították, működtették.
Tehát önkéntesen csatlakoztak és kötelezték magukat a tagsági díj fizetésére. Várlaky
katolikus plébános 1913-ban kelt írásában arra panaszkodott, hogy „a betegsegélyező
egyletek havi gyűlésein megtanultak indítványozni, szónokolni, szavazni, építeni és
rombolni: ezen hatalmat szeretnék a hitközségek terén is érvényesíteni.” (Puskás,
1982:246) Puskás Julianna továbbá azt is megállapította: már 1885-ben voltak olyan
törekvések, hogy egy nagy, közös szervezetet hozzanak létre, amely a kivándoroltakat az
amerikai és a magyarországi közösség előtt egyaránt képviselhetné. Az 1890-es években és
az 1900-as évek elején több szövetséget is alapítottak egymás után, ám mindegyik rövid
életű volt. (Puskás, 1982)
Az 1905-1906-ban kitört magyarországi kormányzati válság adott újabb lendületet az egy
zászló alá tömörülésnek. 1906. február 27-én, Cleveland-ban, létrehozták az Amerikai
Magyar Szövetséget azzal a céllal, hogy hassanak Magyarország politikai eseményeinek
alakulására. Ám az említett válság megoldásával, egy évvel később, a Szövetség legfőbb
célja az Amerikába kivándoroltak érdekvédelme, anyagi és erkölcsi támogatása, számukra
munkaközvetítés, a nevelés, a művelődés, a másodgenerációs fiatalok magyar nevelése,
nyilvános könyvtárakban magyar gyűjtemények létesítése, egyházközségek, templomok
támogatása lett. Az Amerikai Magyar Szövetség napjainkban is létezik és működik.
Kanadában ugyancsak a betegség, az elhalálozás és a munka elvesztése következtében
fellépő anyagi nehézségek ellen, egymás és a családtagok megsegítése érdekében hozták
létre az első szervezeteket, amelyek aztán a szabadidő kulturált eltöltésének is helyt adtak.
1901-ben, Lethbridge-ben alakult meg az első betegsegélyező egyesület, 240 taggal.
(Bakó, 1988) 1904-ben jött létre a Winnipegi Első Magyar Betegsegélyező Egylet, és
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ugyancsak itt, az 1900-as évek végén alapították meg a Szent István Király Római
Katolikus Magyar Betegsegélyező Egyletet. 1907-ben jött létre a Hamiltoni Első Magyar
Munkás Betegsegélyező Egylet, 1913-ban a Brantfordi Betegsegélyező Egylet. (Ruzsa,
1940) Lényeges különbség volt azonban az egyesületek számában, hiszen Kanadában
ekkor csak néhány ezer a letelepedő magyarok száma.
Latin-Amerikában is jöttek létre már a századforduló környékén egyletek, ám számuk itt
sem közelítette meg az USA-ban működő szervezetekét, hiszen a kontinens északi felére
több mint 1,5 millióan érkeztek, míg Latin-Amerikában az első világháború előtt néhány
tízezren éltek.
Brazíliában, Canto Galón szervezték meg az első egyesületet. Jaguaryn 50 magyar család
létrehozta a Petőfi Sándor Olvasókört. São Paolo-ban 1892-ben megalapították az OsztrákMagyar Egyesületet, majd az Osztrák-Magyar Segélyegyletet. Jaraguá do Sul körzetében
katolikus egyletet is alakítottak a magyarok. (Boglár-Kovács, 1999)
Argentínában, Buenos Aires-ben, 1884-ben alakult a Resistencia Osztrák-Magyar
Kölcsönös Segélyegylet, 1901-ben az Osztrák-Magyar Egyesület. 1901 év végén, négy
egyesület összeolvadásából jött létre az I. Ferenc József Osztrák-Magyar Segélyegylet.
1907-ben a magyarok önálló szervezetet alapítottak, a Magyar Munkás Egyesületet. 1908ban újabb közös egyesület alakult, az Osztrák-Magyar Klub, az 1910-es évek elején az
Osztrák-Magyar Női Segélykomité, az Osztrák-Magyar Zsidók Segélyegyesülete, az
Osztrák-Magyar Tisztviselők Egyesülete és az önálló Délamerikai Magyar Kör. Az első
világháború idején még egy szervezetet alapítottak a Monarchia alattvalói, ám a
névválasztás körüli viták miatt végül a délszlávok nélkül, Osztrák-Magyar Társadalmi
Klub néven. Ez néhány év múlva megszűnt. (Torbágyi, 2004)
Az amerikai kontinens északi és déli felén kibontakozó magyar társadalmi élet,
önszerveződés eltérő méretű és különböző gyökerű. Az USA-ban és Kanadában a
gazdasági szükség motiválta először az összefogást, hiszen a betegsegélyezők voltak az
első szervezetek. Ezek aztán nagyon hamar a szabadidő eltöltésének, a szórakozásnak,
továbbá az önképzésnek, a művelődésnek is szervezői lettek. Amerikában sok egyesület
pedig kifejezetten a gyülekezeti élet, a felépítendő templom támogatására jött létre. „A
magyar egyletek Amerikában nemzeti, kulturális és altruisztikus hivatást töltöttek be… az
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egyleti elnökök, titkárok, pénztárnokok önzetlenül, lelkesen és eredményesen dolgoztak a
közjólétért, az egyletükért, az amerikai magyarságért.” (Kende, 1927:271) LatinAmerikában tehát elsősorban az osztrákok és a magyarok, a Monarchia alattvalóiként
összefogva, közös egyleteket hoztak létre, többnyire a társadalmi élet, összejövetelek,
mulatságok szervezésére.
A leglényegesebb különbség azonban a szervezetek számában van: az USA-ban több mint
ezer, míg Kanadában és Latin-Amerikában kb. 20 egyesület működött az 1910-es években.
Ezt az eltérést a letelepülő magyarok létszámának különbsége okozza.

A két világháború közötti időszak (a harmadik kivándorlási hullám)
A két világháború között az USA-ba érkezők egyrészt a már korábban létrehozott magyar
közösségekhez csatlakoztak, így a szervezeteknek felfrissülést, utánpótlást jelentettek.
Gyakori volt, hogy az újonnan bevándorlók át is vették a vezetést. De e hullám magyarjai
is kialakították a saját közösségeiket, szervezeteiket, mert „az 1920-as, még inkább az
1930-as évektől bevándorló magas kultúrájú értelmiségiek nem találtak közös hangot, nem
kerültek közelebbi kapcsolatba a „kulturálatlan”, az „etnikus közösségekben ragadt”,
„asszimilálódásra képtelen” paraszt-, munkástömegekkel.” (Puskás, 1970:539)
Ahogy korábban erről már volt szó: ez a bevándorló réteg már nem a magyar kolóniákba
települt le, mert nem volt ráutalva a magyar közösségre sem munkája, sem érdeklődése,
sem műveltsége miatt. Továbbá időközben fejlődtek a társadalmi, szociális intézmények,
ellátórendszerek, így az ekkor érkezőknek már nem kellett önsegélyezés miatt
egyesületekbe tömörülniük, mint a századforduló nincstelen parasztjainak. A 1920-as
években, az USA-ban újonnan alapított magyar társaskörök és klubok rövid ideig
működtek.

A szabadkőműves páholyok és az Amerikai Magyar Zsidók Szövetsége

bizonyult csak hosszabb életűnek. (Puskás, 1982)
A korábban létrehozott szervezetek, mint kifejezetten etnikus keretekben működő
intézmények, az 1920-as és 1930-as években élték virágkorukat Amerikában. Sok helyen
törekedtek „magyar ház” építésére, amely a körök, klubok, összejövetelek, rendezvények
otthona lehetett. Ugyanakkor a betegsegélyezők száma 25%-kal csökkent. Ennek oka,
hogy tagjaik meghaltak, megöregedtek, vagy beleolvadt az egylet egy másik szervezetbe,
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hiszen már jobban kiépült a szociális ellátórendszer és megjelentek a biztosító intézetek is,
amelyek ugyanazokat a kedvezményeket és előnyöket adták. De emelkedett a kulturális,
társadalmi, zenei és sportegyesületek száma. (Kende, 1927)
Kun Andor 1929-ben megállapította: „A magyarság még ápolja az Óhazához való
tartozandóságát, még magyarul érez és magyar egyesületekbe, egyházakba tömörül. A
Verhovay-segélyegylet 329 fiókjának még 25 000 tagja van, a Magyar ReformátusEgyletnek 189 helyiségben 7 500 tagja, a bridgeporti Rákóczi-Egyletnek 7 000 tagja.”
(Kun, 1929:17)
Több, az 1900-as és az 1910-es években alapított szervezet országos intézménnyé bővült
ekkor. Ilyen például a Verhovay Segélyegylet, amelynek 1944-ben 52 292 tagja volt, 364
fiókegyesülete és 7 408 000 dollár vagyona. Az Egyesület ekkor döntően az amerikai
magyar életet támogatta, a magyar nyelv és kultúra ápolására helyezte a hangsúlyt. Fontos,
hogy a második generáció felnövekedésével ekkor kezdte elveszíteni a Verhovay a magyar
etnikus jellegét. 1950-ben 6 241 tajga volt. 1955-ben összeolvadt a másik nagy
betegsegélyezővel, a Rákóczi Betegsegélyezővel és felvette Pennsylvania állam
alapítójának a nevét. A mai napig William Penn Association néven működik. A
névváltoztatás is jelzi az etnikus jelleg háttérbe szorulását. (Puskás, 1970) Az egyházi
egyesületek közül az 1920-as években az Amerikai Magyar Református Egyesület vált a
legnagyobbá. Ekkor hozták létre Ligonier-ben a mai napig működő Bethlen Otthont, az
árvák, a gyám nélküli gyermekek és az idősek gondviselése céljából.
A II. világháború újabb szervezetek alapítására ösztönözte az amerikai magyarokat, főként
antifasiszta és demokratikus politikai céllal. 1941-ben alakult meg a Demokratikus
Magyarok Amerikai Szövetsége, amely szervezte az Új Demokratikus Magyarországért
Mozgalmat. Elnöke volt Vámbéry Rusztem, később, 1944-ben, Jászi Oszkár. A
kommunistákkal együttműködésben alakult meg 1943-ban a Magyar Amerikai
Demokratikus Tanács. Elnöke Lugosi Béla ismert művész volt, tiszteletbeli elnöke Károlyi
Mihály, de a vezetőség tagja volt Moholy Nagy László is. (Puskás, 1970)
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Fontos változás ebben az időszakban az, hogy azok az elsőgenerációs kivándorlók, akik a
különböző intézményekben tisztséget töltöttek be, felismerték: a második, már
Amerikában született generáció magyar etnikai tudatának kialakításához, megtartásához
elengedhetetlen a szervezetek életében is a magyar mellé az angol nyelv használatának a
bevezetése.
Tehát „akármilyen nehezükre esett is, a kivándorolt nemzedék kénytelen volt elismerni,
hogy Amerikában született gyermekeik már elsősorban amerikaiak, és angol nyelven
kommunikálnak, melynek következtében mind nagyobb teret voltak kénytelenek engedni
az angol nyelvnek még a magyar nyelven működő intézményeik keretében is.” (Várdy,
1991:66)
Máthé Elek már hivatkozott útja során megállapította: az ifjúsági egyesületek munkája
ugyan angol nyelven zajlott, ám angolul is legalább annyit beszéltek, vitáztak
Magyarországról, őseik földjéről, mint az Amerikai Egyesült Államokról, amely nekik már
szülőföldjük. (Máthé, 1942) A Verhovay Segélyegylet helyi szervezetei a fentiek miatt
magyar cserkész- és különböző sportcsapatok létrehozását támogatta. (Várdy, 1991)
A háború előtt kivándorolt magyarok amerikai születésű és neveltetésű gyermekeinek a
nemzeti-etnikai keretek között tartása tehát az 1920-as és az 1930-as évek során merült fel
először súlyos problémaként. (Fejős, 1992a) „Az az ambivalens viszony, amely a második,
esetenként már a harmadik nemzedék és a szülők, nagyszülők értékei, kulturális
hagyományai között feszült, a két háború közötti korszak egyik lényeges társadalmi
kérdése lett.” (Fejős, 1992a:73)
1930-ban a bevándoroltak és a második nemzedék létszáma még közel azonos volt: 274
400 lélek született Magyarországon és 271 840 fő Amerikában. A következő népszámlálás
adatai azonban már azt tükrözték, hogy az Amerikában született leszármazottak száma 140
ezer fővel lett több, mint a magyarországi születésűeké: 437 080, valamint 299 228 lélek
volt. Továbbá az elsőként bevándoroltak egyre idősödtek, csökkent létszámuk. Ez a
demográfiai átalakulás a generációs konfliktusok felerősödését is eredményezte. (Fejős,
1992a)
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Míg az USA-ban az 1920-as és az 1930-as évek a magyar szervezetek virágkora és
egyúttal a generációs problémák megjelenésének időszaka, addig Kanadában (és LatinAmerikában) ez az intézményalapításé, hiszen ide a tömeges bevándorlás és letelepedés az
I. világháború vége után indult meg. Itt is jellemző, hogy a korábban alapított
betegsegélyezők, mint például a Brantfordi Betegsegélyező Egylet, fiókokat szerveztek
Kanada-szerte.
A szabadidő eltöltését megszervező, műkedvelő, színjátszó, önképző egyesületek sora jött
létre: Magyar Társaskör (Timmins), Kanadai Magyar Közművelődési Egylet (Regina),
Winnipegi Magyar Nőszövetség, Winnipegi Magyar Sport Klub, Magyar Sport és
Társaskör, Magyar Vívó Klub (Winnipeg), Vancouveri Magyar Önképző Egyesület,
Raymondi Első Magyar Ifjúsági Kör, Calgary-i Magyar Egylet, Ady Endre Magyar Egylet
(Saskatoon), Független Egységes Magyar Egylet (Toronto), Torontói Magyar Sakk Kör,
Magyar Jégkorong Csapat (Toronto), Brantfordi Magyar Társaskör, Kitcheneri Magyar
Kör, Sudbury-i Magyar Kultúr Egyesület, Wellandi Magyar Önképző Kör, Montreali
Hungária Társadalmi Egyesület, Székely Kultúr Egylet, Petőfi Dalkör és Szent István
Dalárda (Montreal). (Ruzsa, 1940)
Kanadában is hoztak létre néhány egyletet, egyesületet azzal a céllal, hogy pénzt
gyűjtsenek templom építéséhez, majd fenntartásához. Ilyen például: az Első Hamiltoni
Magyar Római Katolikus Jótékonycélú Egyesület, a Port Colborne-i Magyar Római és
Görög Katolikus Egyesület, Oshawai Magyar Római Katolikus Egyesület. (Ruzsa, 1940)
Ám itt sokkal jellemzőbb volt, hogy azonnal hitközséget, gyülekezetet alapítottak. Számos
társadalmi szervezet tűzte ki célul magyar otthon, magyar ház megépítését.
Kanadában is próbálkoztak a magyarok az országos érdekképviselettel: 1927-ben, Kovács
János békevári református lelkész szerette volna a kanadai magyarokat országosan
összefogni, ezért javasolta a Kanadai Magyar Szövetség megalapítását. 1928-ban,
Winnipeg-ben tartották az alakuló közgyűlést, ám a kezdeményezés rövid életű volt. 1939ben újra megpróbálkoztak az együttműködéssel a kanadai magyarok: létrehozták az
Egyletek és Egyházak Egyletközi Bizottságát. Céljuk volt egybegyűjteni a magyarságot,
közösen rendezni ünnepségeket, rendezvényeket, a problémákat közösen megoldani és
kapcsolatokat kiépíteni. (Ruzsa, 1940)
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Latin-Amerikába az 1920-as években érkeztek tömegével a magyarok, tehát a közösségeik
megszervezése is jellemzően az 1920-as és az 1930-as években indult meg. Továbbá a II.
világháború kitörését megelőző európai események, a magyarországi zsidótörvények
eredményeképpen sok izraelita vallású magyar menekült Latin-Amerikába, elsősorban
Argentínába, Uruguay-ba. Latin-Amerika országaiban is jellemző, hogy alapítottak néhány
betegsegélyezőt, de ezek inkább karitatív szervezetként és sok esetben munkaközvetítőként
működtek, valamint a helyi társas és sportélet szervezői voltak. Tehát különböztek a
századforduló környékén az USA-ban létrehozott fraternális és betegsegélyező egyletektől.
Ilyen volt például Brazíliában a rövid életű São Paoloi Magyar Menhely és
Betegsegélyező, amely feladatait 1926-tól a Brazíliai Magyar Segélyegylet vette át. A
magyar kormány anyagi segítségének is köszönhetően, orvosi rendelőt is nyitottak
székházukban. Argentínában 1920-ban jött létre a Magyar Jótékonysági Egyesület, más
néven a Magyar Segélyegylet. Ilyen volt még például az 1931-ben alapított Magyar Nők
Jótékonysági

Egyesülete.

Felbomlása

után,

1936-tól

Magyar

Keresztyén

Nők

Segélyegyesülete-ként folytatta a már megkezdett munkát. Chilében 1930-ban alakult a
Magyar Segélyegylet, amely nevét hamarosan Chilei Magyar Kör és Segélyegyletre
módosította. (Torbágyi, 2004) Ez is bizonyítja, hogy a segélyezés helyett a társas- és
kulturális élet szervezésére került a hangsúly.
Kifejezetten a társas- és kulturális élet szervezésére, a magyar kultúra ápolására LatinAmerikában is jó néhány szervezetet hoztak létre. Brazíliában például a Brazíliai Magyar
Kört (1921), a Hungária Egyesületet (1923), a Magyar Köztársasági Kört (1924) – amely
1937-től Brazíliai Magyar Gyermekbarát Zene és Dalegyesületre változtatta nevét –, a
Brazíliai Magyarok Egyesületét (1937) alapították meg. A magyar kultúra terjesztésére, a
trianoni igazságtalanság széles körben való megismertetésére jött létre a Brazíliai
Magyarság Országos Revíziós Bizottsága. (Torbágyi, 2004)
Argentínában, az 1920-as években megindult a korábban az osztrákokkal közösen
létrehozott szervezetek különválása, önállósulása, vagyonuk szétosztása. Az ebben az
időszakban létrejött kulturális egyesület többek között a Magyar Club – amely a korábbi
Délamerikai Magyar Kör tevékenységét igyekezett megújítani –, a Dock Sud-i Magyar
Egyesület (1924), a Magyar Egyesületek Szövetsége (1928), a Magyar Otthon (1928), a
Magyar Műszaki Egyesület (1928), a Santa Fe-i Magyar Egyesület (1929), a Leguizamoni
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Magyar Egyesület (1929), az Oberai Magyar Egyesület (1929), a Magyar Női Egyesület
(1930), a Corpusi Magyar Egyesület (1931), a Rosariói Magyar Társaskör (1933), az
Avellanedai és Quilmes-környéki Magyarajkú Önképzőkör (1933), a Villa Angela-i
Magyar Egyesület (1934), az Avellanedai Magyar Egyesület (1936), az Argentínai
Magyarok Szövetsége (1937), a Buenos Aires-i Magyar Egyesület (1939), az Olivosi
Magyar Kultúregyesület (1940). (Kovács, 2009)
Uruguay-ban 1925-ben jött létre az első intézmény, az Uruguayi Magyar Egyesület.
Kisebb csoportok kiválása után, a baloldali érzelmű munkás tagok a nevét Uruguayi
Magyarajkú Munkások Egyesületére módosították. 1937-ben felfüggesztették a szervezetet
és helyette alakult meg az Uruguayi Magyar Kultúregyesület és a Petőfi Egyesület vagy
más néven Petőfi Magyar Dalkör. További kulturális intézmények: Műkedvelő Magyar
Színpad, Haladás Cultur Egyesület, Uruguayi Magyar Egyesületek Szövetsége (1930),
amely rövid életű volt és helyette alakult az Uruguay-i Magyar Kör és Sport Club.
Paraguay-ban 1936-ban alakult meg az Első Paraguayi Magyar Egyesület. (Torbágyi,
2004) Itt is alakultak dalárdák. Argentínában például 1927-ben a Hungária Dalárda, 1932ben a Lyra Dalkör, 1935-ben a Valentín Alsinai Magyar Dalkör, 1939-ben a Harmónia
Vegyes Dalkör. Uruguay-ban az Uruguay-i Magyar Dalkör.
A két világháború között sem az Amerikai Egyesült Államokban, sem Kanadában nem
alapítottak annyi sportegyesületet a magyarok, mint Latin-Amerikában. A brazíliai
magyarság sportszervezetei: Ypirangai Magyar Sport Egylet, Attila Football Club,
Hungária Futball Club, Villa Maria, Törekvés Sport Egyesület, Villa Ipojucai Magyar
Football Klub, Magyar Csillag Football Club, São Paoló-i Magyar Sport Klub. Többen
összefogtak és 1934-ben megalapították a Brazíliai Magyar Sportszövetséget, amely
elindította a brazíliai magyar futball bajnokságot. (Torbágyi, 2004)
Az argentínai magyarok körében is népszerűek voltak a sportegyesületek: Magyar Futball
Klub (1931-től Rákóczi Sport Egyesület), Törekvés Egyesület, Hungária Sportegyesület,
Victoria Sport Club, Magyar Munkás Testedzők Egyesülete, Magyar-Argentínai
Sportklub, Magyar Sportegyesületek Szövetsége. (Torbágyi, 2004; Kovács, 2009). Az
Uruguay-i sport szervezetek: Uruguayi Magyar Sportclub, Magyar Csónak Egylet,
Danubio Sport Klub, Uruguayi Magyar Sportszövetség. (Torbágyi, 2004)
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Kuba fővárosában, Havannában, Erdei atya vezetésével, 1932-ben megalapították a Cubai
Magyar Keresztény Otthont, amely egyesületként fogta össze a magyarokat. Könyvtáruk is
volt és lapot is adtak ki. Az 1930-as években elkezdett csökkenni a magyarok száma. Az
Otthonról sincsenek információk, így a kutatók azt valószínűsítik, hogy még a II.
világháború előtt megszűnt. (Torbágyi, 2004) Chilében könyvtárat és ún. Magyar Szobát
működtetett a Chilei Magyar Kör és Segélyegylet.
Latin-Amerikában is voltak magyar egyházközségek (erről és saját ifjúsági és
nőegyleteikről, egyéb egyesületeikről lesz szó később), de nem volt jellemző, hogy
templom építésére, fenntartására tömegesen hoztak volna létre szervezeteket. Kivétel talán
Argentínában az 1934-ben alapított Katolikus Templomépítő Egyesület. Ugyanakkor
megfigyelhető a magyar zsidók felekezeti alapon, egyesületekbe való tömörülése: többek
között ilyen például az Argentínai Magyarajkú Zsidók Egyesülete, az Uruguayi
Magyarajkú Zsidó Segély és Templom Egylet, az Uruguayi Magyar Zsidó Nőegylet, az
Uruguay-i Zsidó Kultúregyesület, az Uruguayi Magyar Zsidó Egyesület, a Magyar Zsidó
Szövetkezet, amelyik nevét 1937-ben Uruguayi Magyar Önsegélyező Szövetkezetre
változtatta.
Ausztráliában, a Sydney-ben élő két tucat magyar először egy olyan vendéglőben
találkozott, amelynek magyar szakácsa volt. Majd egyesületet alapítottak és bérelt
helyiségben jöttek össze kártyázni, beszélgetni, előadást hallgatni. A második világháború
kitörésekor oszlatták fel magukat az alapítók. (Kunz, 1997)
A két világháború közötti időszakban továbbra is a leglényegesebb különbség az amerikai,
kanadai és latin-amerikai magyar szervezetek között az intézmények száma: az USA-ban
ekkor is több mint ezerre, Kanadában több mint százra tehető a számuk, míg LatinAmerikában körülbelül 40-50 egyesület működött. A különbséget a letelepülő magyarok
létszámának eltérése okozza. A másik nagy különbség a szervezetek életképessége. LatinAmerikában nagyon sok egyesület csak egy vagy néhány évig működött, valamint más
csoportosuláshoz csatlakozott vagy egymásba olvadt. Észak-Amerikában a magyar
szervezetek tevékenységük szempontjából élték virágkorukat, míg Latin-Amerikában
inkább megalapításuk tekintetében.
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A II. világháború utáni időszak (a negyedik kivándorlási hullám)
A II. világháború utáni két hullám (döntően 1945-ben és 1947-1948-ban) menekültjei
jelentősen különböztek egymástól. Ebben az időszakban, az Amerikai Egyesült Államokba
kb. 21-26 ezer, Kanadába közel 15 ezer, Ausztráliába ugyancsak 15 ezer körüli volt a
politikai menekült és kivándorló magyarok száma.
Az USA-ban, a háború után, az Amerikai Magyar Szövetség kezdeményezésére,
megindították az Amerikai Magyar Segélyakciót: gyógyszereket, élelmiszereket, ruházatot
küldtek nemcsak a nyugat-európai menekülttáborokba, hanem Magyarországra is. Ez a
segítség ismét egységbe tömörítette az amerikai magyarokat, szervezeteiket. Többek között
a Verhovay Segélyegylet, az Amerikai Magyar Református Egyesület, a Bridgeporti
Magyar Szövetség, Cukor Mór ügyvéd és más személyiségek csatlakoztak az akcióhoz. „A
negyvenötösök… szellemi, ideológiai, társadalmi szempontból, lényegében tovább élték a
korábbi életüket. Az első időben helyzetüket ideiglenesnek vélték, meg voltak győződve
arról, hogy a szovjet uralom nem tarthat sokáig, és arról is, hogy egy fölszabadult
Magyarországon nekik továbbra is komoly társadalmi helyzetük és politikai szerepük lesz.
Gyermekeiket is ebben a gondolatkörben és fölfogásban nevelték, teljesen a régi és náluk
megszokott társadalmi normák közepette. S ezt a fölfogást még a tengeren túlra is
magukkal vitték…” (Várdy, 2000:445) Fő céljuk Magyarország felszabadítása, a régi
társadalmi pozíciójuk visszaállítása volt. Továbbá társadalmilag is lenézték az
„öregamerikásokat”. Ezért nem csatlakoztak a régi magyar szervezetekhez, egyesületekhez,
nem integrálódtak az amerikai magyar társadalomba.

A negyvenötösök már az ausztriai és a németországi menekülttáborokban elkezdték
kialakítani saját társadalmi-politikai közösségeiket. Ilyen volt például a Magyar Szolgálat
Ausztriában vagy a Magyar Szabadság Mozgalom. Szervezetek, amelyeket már az USAban hoztak létre többek között a Magyar Felszabadító Bizottság, a Kard és Kereszt, az
Actio Hungarica – Magyarok Mindszenty Mozgalma, az Amerikai Erdélyi Szövetség, a
Magyar Piaristák Diákszövetsége, a Magyar Tudományos Társaság, a Széchenyi István
Társaság, az Amerikai Magyar Irodalmi és Történelmi Társaság, a Magyar Keresztény
Népmozgalom. (Puskás, 1970)
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Ugyancsak az új bevándorlók alapították meg többek között az Amerikai Szabad Magyar
Jogászok Szövetségét és New York-ban a Magyar Nemzeti Sportszövetséget. (Borbándi,
1985) Továbbá a mai napig működő, a menekültek, elsősorban a katonák és családjaik
segítésére, támogatására létrehozott Magyar Harcosok Bajtársi Közösségét.

A „dípík” más rétegei, mint például az értelmiségiek, politikával nem foglalkozó,
kulturális, hagyományőrző és társadalmi szervezeteket hoztak létre. Ezek közül egy a mai
napig az amerikai magyarok, a magyar származású amerikaiak magyar etnikai
identitásának kialakításában, megőrzésében, továbbá ezen identitás kifejezésében,
megélésében az egyik legjelentősebb szerepet játssza. Ez a Bodnár Gábor által, először
Teleki Pál Cserkész Munkaközösség néven alapított, majd Magyar Cserkészszövetség és a
rendszerváltás után Külföldi Magyar Cserkészszövetségként, napjainkban is működő
szervezet.
A cserkészet nemcsak az USA-ban, hanem később valamennyi tengeren túli magyar
diaszpóra közösségei körében működni kezdett. Bodnár Gábornak vitathatatlan érdemei
vannak a fiatalok kettős etnikai identitásának kialakításában, fenntartásában. Ugyanakkor
az is igaz, hogy a cserkészettel megindult az egyházi, hétvégi magyar iskolák lassú
sorvadása.
A negyvenhetes hullám tagjait nemcsak befogadta az USA, hanem segítette is. Szinte
azonnal fizetett állást kaptak a Szabad Európa Rádiónál, az Amerika Hangjánál vagy a
Magyar Nemzeti Bizottmánynál. Ekkor emigrált több neves politikus, például Nagy Ferenc
miniszterelnök, Varga Béla, Sulyok Dezső, Pfeiffer Zoltán, Nagy Vince, Fábián Béla,
Peyer Károly, Kovács Imre...
Az 1947-ben emigráltak szintén nem tagozódtak be az amerikai magyar világba. Noha ők
is Magyarországra koncentráltan, döntően politikai tevékenységet folytattak, szemben
álltak a negyvenötösökkel. Megalapították a maguk új szervezeteiket. A pártok képviselői
igyekeztek újjászervezni közösségeiket. Például Sulyok Dezső folytatta az 1947-ben még
Ausztriában megalakított Magyar Szabadság Párt szervezését, Peyer Károly a Magyar
Szociáldemokrata Pártot kísérelte meg újra felépíteni. Nagy Ferenc az Országos Magyar
Faluszövetséget alakította újjá az USA-ban. (Puskás, 1970)
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Döntően amerikai közéleti ösztönzésre, egy nagy politikai szervezetbe tömörültek a
különböző csoportok és 1948 júliusában megalapították a Magyar Nemzeti Bizottmányt.
Ez tulajdonképpen ellenkormánynak tekintette magát és a diaszpórában élők szellemi és
politikai irányítását tartotta fő céljának. Az amerikai kormány finanszírozásával a Magyar
Nemzeti Bizottmány működtette 1949-től a Szabad Európa Rádió és Kiadóvállalatot.
A kizárólag politikai célokért létrehozott szervezetek mögött nem voltak tömegek, így nem
is lehettek hosszú életűek. Az „…embertömegeknek… nem ideológiai vitákra és irreális
álmokat szövögető politikusokra, hanem hajlékra, ruházatra, élelemre és gyógyszerekre
volt szükségük. Ezt a helyzetet csupán a hagyományos amerikai magyar szervezetek – az
egyházak, fraternális egyesületek és az ezek által támogatott Amerikai Magyar Szövetség –
volt képes helyesen értékelni. Tehát, amíg a különböző széphangzású ’demokratikus’
emigráns szövetségek ideologizálgattak és politikai terveket szövögettek, addig az általuk
’egyszerű’, ’buta’, ’maradi’ és ’nacionalista’ egyesületeknek tartott amerikai magyar
szervezetek megalakították az Amerikai Magyar Segélyakciót és nekiláttak a
lerongyolódott magyar testvéreik fölruházásához, az éhezők táplálásához, és a betegeknek
gyógyszerrel való ellátásához.” (Várdy, 2000:438)
Latin-Amerikába is közel 20-25 ezren érkeztek a II. világháború után. A „régi” magyarok
döntő többsége elzárkózott az újonnan érkezőktől és az „új emigránsok” sem vettek részt a
már meglévő egyesületek életében. Tehát itt is egyrészt frissítést, feltöltést jelentettek a
háború utáni menekültek a régi szervezetek életében. Másrészt jellemző az emigrálás oka
és a társadalmi rétegződési különbségek miatti különállás. Számos új egyesületet
alapítottak a negyvenes évek végén és az ötvenes évek elején. Például Brazíliában a
Könyves Kálmán Szabadegyetemet, a Brazil Magyar Kultúregyesületet (a továbbiakban
BMKE), az Október 6. Segélyegyletet, a Magyar Segélyező Bizottságot, a Magyar Klubot,
a São Paulo-i Magyar Nőszövetséget. A BMKE-n belül jött létre két meghatározó osztály,
a Baross Gábor Kör és a Magyar Művészek Klubja. Ez utóbbinak két csoportja volt, a
Múzsa és a Fészek Klub.
Az új bevándorlók Argentínában a Magyar Összefogás, ismertebb nevén a Centro
Húngaro-t, a Mérnökök és Technikusok Körét, a Zrínyi Ifjúsági Kört, a Vitézi Rend
Argentínai Főcsoportját és a Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémiát
alapították meg. Venezuelában a magyar zsidóság hozta létre társas intézményét, a
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Venezuelai Magyar Zsidó Egyesületet. (Torbágyi, 2004, Pongrácz, 2008) Chilében ekkor
kezdte meg működését a Szent István Kulturális és Segítő Egyesület, valamint az
Egyetértés Kultúr és Sportegyesület. Továbbá ekkor alapítottak a Chilében élő magyar
zsidók is szervezetet, a MAZSE-t.
Ezzel az új emigrációs hullámmal jelentősen felélénkült a színjátszás, annak köszönhetően,
hogy Latin-Amerikában, elsősorban Argentínában telepedett le több professzionális
színművész, mint például Páger Antal, Komár Júlia, Szeleczky Zita, Vaszary Piroska,
Szilassy László, Hajmássy Miklós, Cselle Lajos. 1947-ben megalapították a Dél-amerikai
Magyar Színjátszó Társaságot, amely 1955-ig bejárta előadásaival nemcsak Brazília,
hanem Argentína és Uruguay népesebb magyar kolóniáit is. (Szilágyi, 2008)
A magyarok első nagyobb kivándorlási hulláma Ausztráliába az 1948-1953 közötti
időszakban kezdődött. A „dípík” ausztrál egyházak vagy társadalmi intézmények
helyiségeiben találkoztak, hogy megosszák tapasztalataikat, segítsék, informálják egymást
a munkalehetőségekről, hiszen nem beszéltek angolul. Hamarosan az informális
találkozások után megalakították a formális társadalmi szervezeteiket is. Ezeket
Rákócziról, Mindszentyről vagy Szent Istvánról, tehát a magyar történelem kiemelkedő
alakjairól nevezték el. Az ötödik kontinensen is nagyon népszerűek voltak a futball
csapatok. (Kunz, 1997) A szervezetek között voltak politikai csoportosulások is. Kunz
Egon ezek létrejöttének legfőbb okát abban látta, hogy „a négy-öt éven át Németország és
Ausztria táboraiban tengődő nyugatosok egy része hozzászokott egy bizonyos vezető
szerephez és lelki szükségletük volt, hogy a napi megalázó gyári munka után… egy
fórumot teremtsenek, ahol fontosnak érezhetik magukat. Hogy helyreállítsák énjükbe vetett
bizalmukat, esti összejöveteleiken egymást régi címeiken szólították meg; ott javaslatokat
terjesztettek be, előterjesztéseket támogattak… bizottmányokat állítottak fel… időnként
rossz angolsággal írt levelekben tiltakoztak…” (Kunz, 1997:172)
A menekültek többsége azonban nagyon hamar otthagyta ezeket a „nemzeti emigrációs”
csoportosulásokat. A szélsőséges nézeteket valló politikai szervezetek nem csak a
magyarokra volt jellemző, hanem Murphy pszichológus kutatása szerint valamennyi II.
világháború utáni nemzetiségre. (Kunz, 1997) Sokakban megvolt az igény a szabadidő
magyarok között történő eltöltésére, a honfitársakkal való találkozásra, beszélgetésre, ezért
különböző egyesületeket alapítottak. (Kunz, 1997) A szerteágazó társas klubokat az 1955115

ben alakult Ausztráliai Magyar Szövetség igyekezett összefogni. Trombitás Dezső szerint a
„dípísek”

a

„…leghajszoltabb

rétege

a

magyar

emigrációnak…

a

jómódhoz,

parancsoláshoz szokott urak kikerültek az országútra, végigcsinálták a barakkok életét,
megaláztattak, és mire megnyíltak előttük a befogadó országok, már halálosan fáradtak és
nem egy esetben önbecsülésüket vesztett emberek voltak. Míg az öreg amerikások [vagy
akár kanadások – megjegyzés B.Sz.] a múltat egészséges földszagú ösztönnel, a nemzetilelki jogfolytonosság végett idézték meg, addig a dipisek a saját fontosságtudatuk ébren
tartására. A számtalan szövetség, egyesület, amit a dipik alkottak, voltaképpen egy-egy
’disneyland’, ahol játszani lehet, ahol a tények elől a múltba lehet szökni. A dipi
körülbástyázta magát emlékekkel, illúziókkal, csak így tudta elviselni a láger életét.”
(Trombitás, 1971:28)
1956 (az ötödik kivándorlási hullám)
Az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Latin-Amerikában és Ausztráliában
egyaránt megmozdultak és összefogtak a magyar szervezetek a menekültek megsegítésére.
Közös vonás valamennyi tengeren túli magyar közösségnél, hogy az ’56-osok nem akartak
csatlakozni az általuk idejétmúltnak tartott, főként politikai szervezetekhez. Továbbá nem
ismerték a Horthy-kor társadalmi címeit, egymással tegeződtek, nem humán, hanem
technikai végzettségűek, képzettségűek voltak. A „dípísek” pedig lenézték, prolinak
tartották az ötvenhatosokat. (Várdy, 2000)
Tehát az ’56-sok is jó néhány új szervezetet alapítottak. Az USA-ban például a Magyar
Öregdiák-szövetség – Bessenyei György Kört (New Brunswick), a New York-i
Néptánccsoportot, a Magyar Szabadságharcos Szövetséget, a Magyar Szabadságharcos
(Nemzetőr) Világszövetséget, a Magyar Október 23 Mozgalmat, az Észak-amerikai
Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesületeinek Szövetségét, a Kossuth Alapítványt,
stb. Ám ennek ellenére óriási volt az asszimiláció. Az 56-os menekültek jelentős része
szinte azonnal beolvadt az amerikai társadalomba. Ennek egyik oka, hogy nem volt olyan
erős magyar etnikai és vallási identitásuk.
A Kanadába az érkező menekültek megközelítőleg 15 %-a volt zsidó származású.
Toronto-ban és Montreal-ban egyaránt volt közösségük, de napjainkban már inkább
informálisan léteznek. (Koltay, 2014) Ekkor jött létre az Igazolt Szabadságharcos
Világszövetség.
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Brazíliában önállósult a Brazil Magyar Kultúregyesület szakosztálya Brazíliai Magyar
Iparosok és Kereskedők Baross Gábor Köre néven. Az ’56-osok új szervezetei többek
között a Pannónia Klub, a Szent László Kulturális és Jótékonysági Egyesület, a Brazíliai
56-os Magyar Szabadságharcosok Nemzeti Szövetségének Hunyadi János Zászlórendje.
Ausztráliában is szaporodtak az újonnan érkezőknek köszönhetően a magyar kulturális
egyesületek. Itt azonban van még egy fontos jelenség: a Délvidékről, a Felvidékről, a
Vajdaságból és az Erdélyből kivándorlók önálló, saját társadalmi szervezetekbe
tömörültek. Sydney-ben, megalapították a Délvidéki Magyarok Szövetségét, majd saját
magyar házat építettek. Szintén itt a székhelye a Vajdasági Magyarokat Támogató
Szervezetnek. Melbourne-ben működik az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség. Tehát a
magyar etnikai identitás mellett, erős regionális identitás is megfigyelhető körükben.

1957-től az 1990-es évekig (a hatodik kivándorlási hullám)
Az 1960-as és 1970-es években disszidáltak egyrészt megújulást, feltöltést jelentettek a
régi szervezetek életében. Számos új, döntően kulturális, hagyományőrző egyesületet,
néptánccsoportot alapítottak 1960 és 1990. között.
A kutatás módszereinél említett adatbázis kialakításakor megvizsgáltam a ma működő
szervezetek alapításának időpontját is. Az USA-ban Az 1960-as évektől 1990-ig közel 50
új szervezet jött létre. Többek között a Clevelandi Magyar Történelmi Társulat, a
Hungarian Multicultural Center – Dallas, Petőfi Kulturális Társaság – Sarasota, Kossuth
Klub – Sarasota, Lorántffy Otthon – Akron, Hungária Néptánccsoport, a Harvard Kör, a
Kőrösi Csoma Társaság, az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete, a Magyar Baráti
Közösség, az Amerikai Magyar Múzeum – Passaic, Magyar Emberi Jogok Alapítvány –
New York, a Cleveland-i Magyar Történelmi Társulat, az Életfa Magyar Népi Zenekar, az
Árpád Akadémia. 1989-ben épült meg New Brunswick-ban, az Amerikai Magyar
Alapítvány székháza, amely egyben Magyar Örökség Múzeum, Könyvtár és Levéltár is.
Kanadában ekkor hozták létre például a Bethlen Gábor Irodalmi és Baráti Kört, a Kossuth
Házat – Kanadai Magyar Klubot (Waterloo – Wellington), a Kossuth Néptáncegyüttest, a
Victóriai Magyar Kultúrközpontot, a Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttest, a Kapisztrán
Magyar Néptáncegyüttest, a Bartók Hungarian Folk Dance Group-ot, a Vancouver Magyar
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Színházat, a Vadrózsa Magyar Néptáncegyüttest, a Torontói Magyar Múzeumot, a Kárpát
Magyar Néptáncegyüttest.
Brazíliában ebben az időszakban alakult meg többek között a São Paulói Magyar
Szervezetek Egyesülete (Magyar Ház), a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség, az
Arany János Műkedvelő Kör, a Bartók Béla Énekkar, a Zrínyi Magyar Néptáncegyüttes, a
Sao Pauló-i Magyar Egyesületek Közössége, a Pántlika Magyar Néptáncegyüttes, az
Ökumenikus Magyar Bibliakör, a Jaragua Do Sul-i Magyar Egyesület.
Argentínában a Magyar Irodalmi és Kultúrtársaság, a Szent István Kör, a Hungária
Könyvbarátok Köre Kölcsönkönyvtár és Levéltár, a Hungária Egyesület, a Coronel Du
Graty-i Magyar Egyesület , a Córdobai Magyar Kör, a Barilochei Magyar Egyesület, az
EMESE Kultúregyesület. Venezuelában az 1960-1990. között megalakult szervezet
például a Venezuelai Magyar Kataszter Bizottság és a Venezeulai Magyar Szervezetek
Koordinációs Bizottság. Chile-ben a Chilei Magyar Kulturális Egyesületet alapították meg.
Ausztráliában új szervezetként ekkor jött létre többek között a Canberrai Magyar Nők
Egyesülete, a Keszkenő Magyar Néptánccsoport, a Dél-Ausztráliai Idős és Rokkant
Magyarok Egyesülete, a Canberra és Környéki Magyar Kulturális Egyesület, a DélAusztráliai Magyar Karitász Társaság, a Gyöngyösbokréta Népi Tánccsoport, a Kengugró
Tánccsoport, a Victoriai Magyar Emberjogi Alap.

Az 1960-as, 1970-es években számos cserkészcsapatot hoztak létre a tengeren túli magyar
közösségek. A cserkészet nagyon erősen működött és még működik napjainkban is, bár
már kevesebb tagja van, mint régen. A cserkészet a tanulás játékos és etikailag
megalapozott formája. A táborozásokat, a kirándulásokat, a feladatok megoldását, a
népdaléneklést, a történelem, irodalom, nyelvórákat mind-mind élvezték, élvezik a
gyerekek, a fiatalok. Megadta, megadja a közös élményt, a közösség élményét, ezért
tartósabb az eredménye, mint a magyar iskolának. Itt most csak egy idézettel támasztom
ezt alá; bővebben a magyar iskoláról a 4.5. pontban lesz szó. „Amikor a gyerekek
elhagyták az iskolát, vidám kacagás és fecsegés hangzott föl. Valamennyien angolul
beszéltek!” (Tezla, 1987:392)
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Fontos a harmonizációs, kiegyenlítő, feszültségoldó szerep. „A Külföldi Magyar
Cserkészszövetség az, mely tudatosan kizárta eszmevilágából a többiekre általában
jellemző társadalmi osztálytudatot, valamint az azzal járó megkülönböztetéseket és
társadalmi határokat. S ugyancsak a cserkészet volt az, amely azonnal kitárta kapuit mind
az ötvenhatosok, mind a később jöttek gyermekei előtt, függetlenül azok társadalmi és
politikai hátterétől. A csatlakozni akaróknak csupán a cserkészet etikai rendszerét és
magyarságszeretetét kellett elfogadniuk.” (Várdy, 2000:470) Ez a tartalom és módszertan
fékezte az asszimilációt is. Hiszen: „A cserkészet az egyetlen olyan szervezet, amely
megtalálja a nyitját, hogyan élheti túl a fiatalok magyarságtudata azt az erős késztetést a
beolvadásra, amelyet életük egésze képvisel… E pedagógiai csodának az a kulcsa, hogy a
természet szeretetét összekapcsolja a magyarság iránti szeretettel. Érzelemgazdag
tevékenységgel szeretteti meg a magyar értékeket… A cserkészcsapatokban nyelvet,
földrajzot, történelmet, magyarságismeretet tanulnak a gyermekek, de ezenkívül – és én ezt
tartom a legfontosabbnak – magyar élményt kapnak, amely mélyen átjárja,
kitörölhetetlenül belevési lelkükbe a magyarságot.” – véli Kazella Ignác. (Szántó,
1988:175-176)
Ezt erősíti meg 31. sz. interjúalanyom is: „Ragaszkodás szempontjából a cserkészet sokkal
erősebb… Élményalapú. Felejthetetlen gyerekkori kalandok. Ennek van nagyobb ereje…”
Továbbá 34. sz. interjúalanyom: „Az iskola szombat reggel volt hetente, a cserkészet
kéthetente, de voltak a 7-8 napos táborok. Együtt voltunk, végig magyarul beszéltünk...
Élmény volt, és állandóan körül voltál véve a magyarsággal, nemcsak a három óra és utána
megyünk haza. És a barátok, az élmények, a sztorik… Ma is tartjuk a kapcsolatot…”
Valamint 36. sz. interjúalanyom: „A cserkészet az nem magyar iskola, a magyar iskola az
nem cserkészet. De ha megnézzük valamelyik nagyvárost Észak-Amerikában, DélAmerikában vagy egyéb helyen, akkor nagyjából a szülők, cserkészszülők, tanárok,
oktatók, önkéntesek nagy része cserkész is volt. Tehát itt óriási az átfedés az
emberanyagban. A két szerveződés más-más céllal rendelkezik. A cserkészetben játszva
tanulunk, ott pozitív élményt akarunk nyújtani… Az iskola, pedig iskola…
Gyerekkoromban a magyar iskola után volt cserkészet. Praktikus volt…”
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Elemzéseim és tereptapasztalataim alapján következtetésem tehát az, hogy azok, akik
gyermekként cserkészek voltak, ma is barátok, néptáncolnak, magyarul beszélnek és
közülük többen kiveszik a részüket a magyar ügyek szervezésében is. A cserkészet tehát
nagyon hatékonyan fejleszti és tartja meg a fiatalok magyarságtudatát.

Néptánccsoportok alapításának is egyik virágkora az 1960-as, 1970-es és 1980-as évek. A
fiatalok számára a néptánc, a népdal jelenti a kötődést a magyar kultúrához,
gyökereikhez.25 Magyar Kálmán, a New York-i Hungária Táncegyüttes alapítója,
néptánctanár, koreográfus megállapította: „A nyelvet gyakran egy generáció alatt
kiszorította az új nyelv, de a zenét és táncot sokszor még a harmadik, negyedik, sőt későbbi
nemzedék is megtartotta. Mivel a zenés-táncos szokások nem igénylik a nyelv ismeretét,
ezeket néha még a nem magyar beházasodó családtagok is átvették.” (Magyar, 1980:204)

Argentínában és Ausztráliában is jellemző, hogy magyarul nem beszélő, magukat magyar
származásúnak valló fiatalok néptáncolnak együtt. Találóan fogalmazta meg Kovács Nóra
egyik argentínai magyar interjúalanya: „Nem tud magyarul beszélni, de jól tud magyarul
táncolni.” (Kovács, 2009:146) Ezt támasztja alá többek között 42. sz. interjúalanyom is:
„…a néptánccsoportban elég sokat látok, aki nem nagyon tud már magyarul vagy csak
nagyon kicsit és ott van és néptáncol…”

Tehát azok a másod-, harmad-, negyedgenerációs leszármazottak, akik nem beszélik a
magyar nyelvet, a néptáncon keresztül fedezik fel szüleik, nagyszüleik kulturális örökségét
és fejezik ki, élik meg magyar etnikai identitásukat napjainkban is. Tehát a tánc játssza az
etnikai identitás megnyilvánulásában a főszerepet. Kultúránk nemcsak a nyelvben él,
hanem más kifejezésmódban is, így például a néptáncban. Éppen ezért óriási lehetőség
rejlik a néptáncban, annak tanításában, művelésében.

A Kultúra és Közösség c. folyóirat már az 1974. évi első évfolyamától rendszeresen foglalkozott a
közösségek témakörével. A KÉK hasábjain a csoporthoz tartozás igényét megjelenítő közösségek (nyitott
házakban működő közösségek, művészeti körök, táncházak, speciális klubok) bemutatására is sor került,
mégpedig a nemzetközi szakmai kánonra is figyelemmel. (Tibori, 2013a, 2015) A folyóiratban az elmúlt tíz
évben, a közösségekkel kapcsolatban megjelent tanulmányokat tematikusan összefoglalja Tibori, 2013b.
25

120

1991-től napjainkig (a hetedik kivándorlási hullám)
Az 1990-es évektől kezdve nem jellemző, hogy az új, döntően fiatal kivándorlók formális
szervezetekbe tömörülnek. A fiatalok az interneten és szórakozóhelyeken találkoznak.
Terepmunkám során én is részt vettem különböző baráti társaságok összejövetelein. Ezt
erősíti meg több interjúalanyom is: „Az új emigrációs hullám már nem érinti az
egyházakat, a klubokat. Nem keresik a magyarokat. Pénzzel, nyelvtudással jönnek… Nem
mennek el a magyar házba, az egyházakhoz. Most a diszkókban szerveződnek. A
szórakozás köti össze őket. A fiatalok egymással tartják a kapcsolatot.” (Interjúalany
közlése) „Nehéz az újonnan kijött embereket megfogni… Amikor mi kijöttünk, akkor
nagyon hiányzott az otthon, hiányoztak a családtagok, a barátok. Most itt van az internet, a
skype. Mindent le tudsz tölteni… énekek, slágerek, táncdalok, színházi előadások,
fiataloknak, időseknek; mindent el tudsz érni és ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az
embereknek nincs meg az a hatalmas igényük arra, hogy legyen egy hely, ahol
összejönnek, hogy magyar zenét hallgathassanak, magyar ételeket ehessenek, végig
nézzenek egy előadást, ahol a magyar szokásokat elevenítik fel… A technika sajnos
megöli a közösségeket… A közösségi élet nem érdekli őket. Lehet, hogy kialakítják a saját
kis közösségeiket a saját ismeretségeikne belül…” (Interjúalany közlése) „A fiatalok, akik
nem olyan régen jöttek ki, nem szeretnek különösebben magyarok közé járni. Nyilván több
oka is van és nem lehet általánosítani, de a legtöbben azért hagyták el az országot, mert azt
hitték, hogy jobb sorsuk lesz… legtöbben illegalitásban vannak itt és az első kérdés, hogy
te hogy jöttél ki… félnek… Félnek erről beszélni, félnek, hogy valami bajuk lehet belőle…
Facebook-on vannak csoportok, on-line csoportok, azok összejönnek két-három havonta,
amikor szerveznek bulikat. Ilyen társasági összejövetelekre mindenhonnan összejönnek.”
(Interjúalany közlése)
Ám a fenti fő tendenciák ellenére még napjainkban is alapítanak új kulturális,
hagyományőrző vagy érdekképviseleti szervezetet. Az USA-ban például az Amerikai
Magyarok a Délvidékiek Emberi Jogaiért Egyesületet, a Magyarság Jóhírét Védő Ligát, a
Csárdás Tánc Társulatot, a Csűrdöngölő Néptáncegyüttest, az Amerikai Magyar
Cégvezetők Körét, az Első Kaliforniai Huszár Regimentet, a Louisianai Magyarok
Egyesületét, a San Francisco és Környéke Magyar Örökség Alapítványt, a Manhattan
Hungarian Network-öt, a Kaliforniai Magyar-Amerikai Művészeti Szövetséget, a New
York-i Magyar Tudományos Társaságot.
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Kanadában a Székely-Magyar Kanadai Egyesületet, a Torontói Bácska-Bánát Magyar
Kört, a Magyarokért Kanadában Egyesületet, a Kalejdoszkóp Hagyományőrző Klubot, a
Kanadai Magyar Kulturális Tanácsot, a Montreáli Magyar Történelmi Társaságot, a
Saskatoon Pacsirta Tánccsoportot, a Canada-Hungary Educational Foundation-t, a
Montreáli Magyar Fiatalok Körét, a Kanadai Magyar Művészek Közösségét, a Kanadai
Magyar Képzőművészek Egyesületét, a Bethlen Gábor Történeti Társaságot, a Kanadai
Magyar Közösségi Szolgálatot hozták létre 1990-től.
Argentínában az Ars Hungarica Kultúra- és Zeneterjesztő Civil Szervezet, a Sarkantyú
Gyermek Néptánccsoport, a Coral Hungaria kórus; az Argentínai Magyar Intézmények
Szövetsége (AMISZ). Brazíliában a Sarkantyú Gyermek Néptánccsoport; Ausztráliában a
Trianon Társaság – Sydney, az Árpád Időseket Gondozó Otthon, a Knox-i Magyar
Nyugdíjasok Klubja, Ausztráliai Hagyományőrző, Ifjúsági, Diák és Kulturális Szövetség –
HÍD; Új-Zélandon a Wellington-i Magyar Fészek Klub alakult meg új szervezetként az
utóbbi évtizedekben.
A tengeren túli diaszpórában működő magyar szervezetek közül sokan ismerték fel azt,
hogy egy nagy csúcsszervezetbe tömörülve, hatékonyabban képviselhetik érdekeiket;
eredményesebben léphetnek fel a fiatalok, a leszármazottak felszívódása ellen, könnyebben
oszthatják meg az információt és építhetnek hidat a mindenkori magyar kormány és a
tengeren túli magyar intézmények között. Ilyen például a 2004-ben alapított LatinAmerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége (LAMOSZ), a 2012-ben létrejött
Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSZ). Az 1955-ben megalakított Ausztráliai
Magyarok Szövetségéhez az 1990-es évek elején csatlakoztak az új-zélandi magyarok is,
így a nevük Ausztráliai és Új-Zélandi Magyar Szövetségre (AUZMSZ) változott.
Az elemzéseim, a tereptapasztalataim és a strukturált, fókiszált mélyinterjúk alapján arra a
következtetésre jutottam, hogy az országos szervezetek működése – tisztelet a kivételnek –
akkor lenne valóban hatékony és akkor valósulhatna meg a tényleges érdekképviselet, ha
azt nem akadályozná a személyes ellentétekből, nézetkülönbségekből fakadó, az adott
ország intézményei és közösségei közötti széthúzás, megosztottság. Wass Albert 1966-ban
ezt így fogalmazta meg: „…az amerikai magyarság létszáma valahol ötezer és tízezer
között lehet… Ahhoz azonban, hogy ez a tízezer főnyi amerikai magyarság valóban erőt
jelentsen, szükség van tisztán meghatározott és élesen körvonalazott célkitűzésekre,
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melyek egységbe tudják foglalni a kisebb helyi szervezeteket. Egységes célkitűzések
hiányában előbb-utóbb még ez a maroknyi magyarság is szétesik, ezer irányba
szétforgácsolódik, és komoly eredményeket elérni nem lesz képes… A ’magyar egység’…
kifejezést használták és használják, azt értik alatta, hogy ők

a vezérek, ők egyedül

képviselik a magyar egységet, s aki nem áll be engedelmesen a sorba, az ’egységbontó’. A
különböző öncsinálta és maga választotta vezetőségek – akik mögül hiányzik a szervezet
legfontosabb része, a tömeg – egymás elleni acsarkodásokkal töltik az időt, ahelyett, hogy
egymással kezet fogva, együtt haladnának a közös cél felé.” (Wass, 2014:26-27)

Ma már kevés valóban nagy múltú és jelentős taglétszámú, illetve országos vagy legalább
regionális hatókörű egyesület, szövetség működik a magyar közösségekben. Napjainkban
is, országoktól függően, több tíz vagy száz a magyar kulturális, hagyományőrző,
érdekképviseleti, jótékonysági szervezetek, továbbá a magyar házak, könyvtárak,
múzeumok, cserkészetek, néptánccsoportok száma. Adatgyűjtéseim alapján a szervezetek
nyolc típusa különböztethető meg: kulturális, jótékonysági, érdekképviseleti, oktatási,
szociális, tudományos, továbbá az egyházak és a média. Az intézmények 50 %-a kulturális.
(Lásd: 13. számú ábra, a Mellékletben) A kulturális szervezeteket fő tevékenységük szerint
további hét csoportba sorolhatjuk. Így vannak azok, amelyek kulturális és művészeti
rendezvényeket szerveznek a magyar kultúra, a hagyományok, az örökség és a nyelv
megőrzése,

továbbadása

érdekében.

Igen

népszerűek

a

néptáncegyüttesek,

a

néptánccsoportok, a népzenei együttesek. A kulturális szervezeteknek harmadik típusa a
cserkészet. A negyedik csoport a magyar házak. Az ötödik típusba tartozó hagyományőrző
egyesületek között van olyan, amely a magyar hagyományok őrzésén kívül döntően egy
témára (például az 1956-os forradalom és szabadságharc, Kőrösi Csoma Sándor emlékére,
huszárhagyományok, stb.) fókuszálva végzi tevékenységét. A hatodik típus a sport klubok,
a hetedik pedig az ifjúsági szervezetek. (Lásd: 14. számú ábra, a Mellékletben)

A fentiek azt is mutatják: annak ellenére, hogy elöregszik az amerikai, a kanadai és az
ausztráliai magyarság, mindig van utánpótlás az új kivándorlók és a gyökereiket, magyar
etnikai identitásukat felfedező többedgenerációs leszármazottak köréből. Tehát noha
napjainkban Nyugat-Európa, döntően Ausztria, Németország és Nagy-Britannia a
kivándorlási célterület, még mindig vannak, akik a tengeren túlon, az USA-ban,
Kanadában és Ausztráliában képzelik el a jövőjüket. Az is kirajzolódik, hogy Latin123

Amerika magyar közösségeinek sorsa – a két nagyobb múltú és létszámú kivándorlási
célországot, Brazíliát és Argentínát kivéve – a legbizonytalanabb. Mindenhol, de leginkább
Latin-Amerikában sorvad, zsugorodik a magyar közösség. Hiszen ezen országok, főleg
Venezuela, Argentína gazdasági és társadalmi helyzete nehéz. Itt kifejezetten
felmorzsolódás, elvándorlás, visszatelepedés, „visszidálás” indult meg. „[Az argentínai
magyarok esetében – megjegyzés: B.Sz.] találkozóik és társadalmi életük központja maga
a Hungária Egyesület, ahol a tagok száma nagyjából 300 fő körül mozog. Az itt élő
közösséget nem csupán az adott világnézeti, ideológiai azonosság vagy több évtizedes
baráti kapcsolatok tartják össze, de gyakran már rokoni szálak fűzik össze az itt élő
családokat. Ez nem csak döntő hatással bír a helyi magyarság homogenitását illetően, de
ilyen fokú egységre magyar emigrációs közösségben szinte sehol a világon nincsen példa.”
(Nagy, 2014:283) Fontos e homogenitás külső és belső magyarázata: „…a ’48-asok óta
nem érkezett nagyszámú magyar bevándorló Argentínába. Ennek árnyoldala, hogy a
közösség vérfrissítés híján részben súlyos elöregedésnek indult, részben pedig kevésbé
befogadóvá, zárkózottá vált. Így a kolónia általában véve nem ápolt baráti kapcsolatokat a
’48 előtt érkezettek körével, sem pedig a napjainkban Argentínába kerülő magyar
fiatalokkal. Külön aláhúzandó a magyar származású zsidósággal napjainkig fennálló
kölcsönösen ambivalens viszony és egymástól való elzárkózásuk.” (Nagy, 2014:283)

A fentiektől eltérően Uruguay-ban inkább spanyol nyelven folyik az egyesületek élete, ám
vannak törekvések a magyar nyelv aktiválására is. Paraguay-ban sajnos több az elhunyt,
mint a leszármazott. Interjúalanyok közlése alapján itt egy család tartja össze kitartóan a
parányi magyar közösséget.

Mindebből határozott, rövid összefoglalás adódik: a magyar szervezetek a kezdetektől
fogva az etnikai identitás megnyilvánulásának, megélésének fontos terei. Továbbá az
elsődleges társadalmi kötődések (rokonság, barátság, szomszédság) mellett erősítették és
erősítik a közösség összetartozás-érzését, a csoportkohéziót.
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4.4. Magyar egyházak
1849 és 1867 közötti időszak (az első kivándorlási hullám)
1852-ben, New York-ban, Ács Gedeon református lelkész hozta létre az első amerikai
magyar református egyházat, ám tagjai között más felekezet hívei is voltak. Az egyház
csak egy évig működött. (Várdy, 2000)
1867 és 1920 közötti időszak (a második kivándorlási hullám)
Az 1880-as és 1890-es években kivándorló parasztok vallásosak voltak és életükhöz
hozzátartoztak az egyházi közösség tradicionális szokásai. A falvak, kisvárosok életében
jelentős helye volt a templomnak. Az új hazában, még ha azt ideiglenesnek is gondolták,
vágytak az igére, a közösségre, a magyar beszédre. Ezért először egyesületekbe
tömörültek, majd egyházközséget alapítottak, templomot építettek. Az egyházközségek
kialakítása döntően betegsegélyezők és egyletek alapításával kezdődött Amerikában. Ez a
hazaitól lényegesen eltérő szervezési módon valósult meg: „Magyarországon felülről
lefelé, Magyar Amerikában alulról lefelé folyt az egyházi élet kiépítése. Magyarországon a
templomhoz szerveztek egyházközséget, Magyar Amerikában előbb a hitközséget kellett
megszervezni, a hívőket összegyűjteni, és csak aztán lehetett hozzáfogni a templom
építéséhez.” (Kende, 1927:366)
1887 karácsony első napján, az USA-ban, a Pennsylvania-i Mount Carmel városában, jó
néhány zempléni magyar szeretett volna úrvacsorázni, ezért elmentek az amerikai
református templomba, ahol találkoztak több, ugyancsak zempléni szlovákkal. Ám az
amerikai skót kálvinista templom zárva volt. Ekkor közösen, ki-ki a maga nyelvén,
elkezdték énekelni a „Krisztus Urunknak áldott születésén…” kezdetű éneket. Komjáthy
Aladár 1993 és 1998 között volt a Pittsburgh-i magyar református egyházközség lelkésze.
Ezt a szájhagyomány útján terjedő történetet ő jegyezte fel az ötvenes évek második
felében, négy amerikai magyar és szlovák öreg emberrel beszélgetve, akik viszont az
apjuktól hallották. (Komjáthy, 1984) Komjáthy is említi könyvében a több helyen is
publikált, Röntgen német lelkész történetét. A német református templomban megjelentek
a magyarok és kérték az úrvacsora kiszolgáltatását. Ugyanez előfordult Pennsylvania, Ohio
és New York állam több városában is. 1890-ben, Pittsburgh-ben hivatalosan is
megalakították a magyarok és a szlovákok együtt a Szent Pál magyar-szlovák református
és evangélikus egyházat. Nem volt papjuk, hanem együtt énekeltek, bibliát olvastak és
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imádkoztak. A Mount Carmel-ben létrejött magyar-szlovák református és evangélikus
egyházhoz Freeland-ből járt egy szlovák pap kiszolgáltatni az úrvacsorát. Később ezek
kettészakadtak. (Komjáthy, 1984)
1891 májusában Cleveland-ban, júliusban Pittsburgh-ben, 1893-ban South Norwalk-on,
később sorra alapították meg a magyar református gyülekezeteket. Az első magyar
református templomot 1892-ben, Pittsburgh-ben építették. Két évvel később, 1894-ben
pedig Cleveland-ban a következőt.
Az amerikai magyar református egyház megszervezője a sárospataki Ferenczy Ferenc volt,
aki Jurányi Gusztáv és Kovács János után a harmadik misszionáriusként dolgozott ott.
Ferenczy elgondolása szerint ún. „anyaegyházak”, központok alakuljanak és innen
végezzenek a „szórványokban” missziós munkát. Ezek a központok a századfordulót
követően sorra jöttek létre: Cleveland, Pittsburgh, South Norwalk, Trenton, Bridgeport,
New York, Chicago… Ferenczy öt év alatt legalább 40 missziói állomást hozott létre,
amelyek később „anyaegyházzá” váltak. (Komjáthy, 1984)
1896-ban alakították meg az Amerikai Magyar Református Egyházmegyét és kérték az
Amerikai Egyesült Államok református közegyházától (Reformed Church in the United
States) a törvényesítését, amivel érdemben nem foglalkoztak. A létrehozott gyülekezetek a
Presbyterian Church és a Reformed Church fennhatósága alatt működtek. 1904 őszén, New
York-ban, hat egyház megalakította a magyarországi Református Egyház Dunamenti
Egyházkerülethez tartozó Amerikai Magyar Református Egyházmegyét. Ez még jobban
megosztotta a református közösséget, mert voltak a „csatlakozottak”, a „nem
csatlakozottak” és a „presbiteriánusok”. A magyarországi Református Konvent a
csatlakozottaknak támogatást nyújtott: hozzájárultak a lelkészek fizetéséhez, kölcsönöket
adtak templomépítéshez. (Puskás, 1982)
A magyarországi kormány is az egyházakon, elsősorban a reformátusokon keresztül
próbálta meg a kivándoroltak nemzeti érzését, magyarságtudatát megtartani, illetve a
híveket visszatérésre buzdítani. Az „idegenben élő magyarság nemzeti gondozása”
keretében támogatták a magyar nyelvű sajtót és az iskolák létrehozását is. 1906-tól
kibontakozott a titkos, ún. „amerikai magyar akció”, amely az amerikai sajtóban
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nyilvánosságot kapott és diplomáciai bonyodalmakat is okozott a magyar kormánynak.
(Puskás, 1982; Tezla, 1987)
Az amerikai magyar református élet megalapozói a századfordulón továbbá Harsányi
Sándor, Kalassay Sándor, Demeter Bertalan, Kuthy Zoltán, Dókus Gábor és Csutoros Elek
voltak. (Várdy, 2000) A papok – különösen a református lelkészek – a kivándoroltak
közösségének szellemi vezetőivé váltak, tanultságuk, műveltségük, olvasottságuk folytán.
A hívek és az érdeklődők a világi ügyeik intézésében, a problémák megoldásában is a
papoktól

kaptak

segítséget,

tanácsot.

(Puskás,

1982,

Várdy,

2000)

Tehát

a

lelkipásztoroknak nemcsak az egyházközségek megszervezésében, hanem a közösség
szellemi vezetésében is komoly szerepe és feladata volt.
A római katolikus szlovákok és magyarok is közösen hozták létre az első egyházközséget,
az 1880-as években, a Pennsylvania-i Hazelton városában. A vallás Rómához tartozó
egyetemessége miatt is nehezebben tudták megszervezni egyházaikat a római katolikus
magyarok. Ráadásul az ír származású, amerikai római katolikus elöljárók az asszimilációra
törekedtek.
1892 decemberében Böhm Károly atya alapította meg az első római katolikus magyar
egyházközséget Árpád-házi Szent Erzsébet néven, Cleveland-ben. 1893 szeptemberében
avatták fel a Szent Erzsébet templomot. Ezt követően South Bend-ben, Bridgeport-ban,
majd Lorain-ben, New York-ban, New Brunswick-ban, Chicago-ban szerveződött meg a
katolikus egyházközség. Ezek sem az amerikai, sem a magyarországi katolikus egyháztól
nem kaptak semmilyen segítséget templom építéséhez, fenntartásához. Számuk 1914-re
elérte a 40-et. (Puskás, 1982; Várdy, 2000)
A magyar görög katolikusok 1892-ben, Cleveland-ben alakították meg az első
hitközségüket, Szent János néven és 1893-ban építették fel a templomukat. A baptisták első
közösségeik Cleveland-ben, Homestead-ben, Bridgeport-ban jöttek létre a századforduló
után. 1908-ban alakult meg az Amerikai Magyar Baptista Szövetség és az Amerikai
Magyar Baptista Szeminárium. Az első ágostai hitvallású evangélikus egyházközség 1905ben, Cleveland-ben szerveződött, az United Lutheran Church of America fennhatósága
alatt. Majd az első világháborúig további hét gyülekezet alakult. (Puskás, 1982)
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Várdy Béla szerint az Amerikába vándorolt magyar izraeliták 1866-ban, Cleveland-ben
alapították az első egyházközséget, B’nai Jeshurum (Magasság Temploma) néven. (Várdy,
2000) Puskás Julianna a korábban már idézett könyvében azt írta, hogy a magyar
izraeliták is a századfordulótól kezdték el megszervezni saját hitközségeiket. Chicago-ban
1907-ben alakult meg az első magyar zsidó egyházközség. New Brunswick-ban, New
York-ban, Pittsburgh-ben, Chicago-ban Detroit-ban, St. Louis-ban és Bridgeport-ban is
szerveződött magyar zsidó hitközség, ám a vallás egyetemessége okán, ezek viszonylag
hamar beolvadtak a nagyobb amerikai zsidó közösségekbe. (Puskás, 1982)
Fejős Zoltán kutatási eredményei szerint a kivándorolt magyar zsidók Chicago-ban már
1884-ben egyházat alapítottak, Agudath Achim First Hungarian Congregation néven és
1906-ban zsinagógát építettek. Ám az 1920-as években ez a hitközség is beolvadt. (Fejős,
1993)
Valamennyi gyülekezet az istentiszteleteket, miséket először más nemzetiségektől bérelt
templomokban, illetve közösségi helyiségekben tartotta. Hamarosan azonban saját
templomot építettek. Ezekre jellemző, hogy először fából épültek, majd ahogy egyre több
lett a hívő és szűkös lett a hely, a hívek nagyobbat emeltek, kőből, téglából, akárcsak
Magyarországon. A századfordulón Amerikában a fa volt az építkezések alapanyaga,
hiszen olcsó volt és könnyen hozzáférhető. (Szentgyörgyi, 2006) Ebben is etnikai
identitásuk nyilvánult meg. Ugyanakkor a reprezentatív templommal a befogadó ország
polgárai felé is üzenni szerettek volna.
Megfigyelhető, hogy számos templom Amerikában egy-egy magyarországi templom
másolata, illetve magán hordozza a falu templomának jellegzetességeit. Hoffmann Géza
szerint: „…olyan, mintha az alföldről került volna a modern gyárvárosba: egyszerű hajó,
magas karcsú toronnyal. (Hoffmann, 1911:255) A templomok belső díszítése is a hazaihoz
hasonlított. Ebben is megnyilvánul a kivándoroltaknak a szülőföldhöz való ragaszkodásuk,
etnikai és lokális identitásuk. Például a Connecticut állambeli South Norwalk-i Szent
László katolikus templom a kőbányai, Lechner Ödön által tervezett Szent László plébánia
másolata. Az Ohio állambeli Burton-ben található, görög katolikus Máriapócsi
Miasszonyunk Kegyhely a máriapócsi templom másolata. Ebben igazolva látom Jan
Assmann megállapítását: „…a helyhez kötő hajlandóság mindenfajta közösség sajátja.
Minden olyan csoport, amely ilyen módon akar megszilárdulni, helyszíneket igyekszik
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teremteni és biztosítani a maga számára, amelyek nem csupán a belső személyközi
érintkezésnek szolgáltatnak színteret, hanem a csoport identitásának szimbólumait és
emlékezésének támpontjait is kínálják. Az emlékezetnek helyszínekre van szüksége, és
térbeliesítésre hajlik… Csoport és tér szimbolikus lényegközösséget alkot, melyhez a
csoport akkor is ragaszkodik, ha a saját terétől elszakad – ilyenkor a szent helyeket
szimbolikusan teremti újra.” (Assmann, 2013:40) A kivándoroltak életében a templom
megbecsült, szent intézmény, a falu társadalmi életének meghatározó helye volt. Az új
hazában is fizikailag is és szimbolikusan is újra teremtették.
Észak-Amerikában az etnikai identitás szorosan kapcsolódott és kapcsolódik napjainkban
is a vallási identitáshoz. Az USA-ban döntően az egyházak körül alakult ki a magyar
közösségi tér. A kivándorló parasztoknak olyan egyházi és közösségi életre volt szükségük
a századforduló környékén, amely pótolta számukra az (ideiglenesen) elveszített
szülőfalut, az otthont. „…az Isten háza, egy-egy templom egy darabka Magyarországot
jelent. Ahányszor templomba megy a magyar kivándorló és hallja a magyar köszöntést, a
magyar éneket, a magyar prédikációt, valahogy úgy érzi magát, mintha látogatóba menne
szülőhazájába… Az idegen világban alapított templomaikban az emigránsok magyarul
imádkozhattak, magyarul beszélgethettek, magyarul végezhették vallási rítusaikat, és
magyarul mondhatták el egymásnak örömeiket és bánataikat” (Kende, 1927:264, 366)
Jellemző volt tehát az egyházak és a magyarság túlélési lehetőségeinek, törekvéseinek
összekapcsolódása. Ezért a templom alagsorában termet is kialakítottak a társadalmi
eseményekhez. Ezek a rendezvények kettős célt szolgáltak. Egyrészt megélhették a
közösségi szokásokat, a nemzeti tradíciókat, így alkalom adódott az összejövetelre, a
társasági életre, és ezáltal erősítették a magyarságtudatukat is a kivándoroltakban. Másrészt
ebből gyűjtöttek a templom felépítésére és fenntartására, valamint a lelkész fizetésére. Sok
esetben az amerikai egyház kölcsönt adott templomépítésre, vagy a magyarországi
Konvent, esetleg banktól vettek fel hitelt, de minden esetben törekedtek a gyülekezetek a
mihamarabbi törlesztésre.
Amerikában az egyház és az állam teljesen különváltan működött és működik ma is.
Nincsen semmiféle egyházi adó vagy állami szubvenció. A hitközségek önfenntartóak. A
római és görög katolikus, a református, a baptista, az ortodox, stb. gyülekezetek tagjai
rendszeres tagdíj fizetésére vállaltak és vállalnak kötelezettséget, továbbá adományokkal
segítettek, segítenek. Akárcsak a betegsegélyezőben, ebben az esetben is önként hoztak
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áldozatot. Ebből is következett az, hogy „… az amerikai magyar református
bevándorlóknak új egyházfogalma alakult ki: voltak ’egyháztagok’, ’pártfogó tagok’,
’templomlátogatók’, és lehetséges volt az egyházon kívül maradni is… Mindez már új volt,
nem a falusi ember veleszületett tradicionális egyházfogalma. A csatlakozás az egyén
személyes döntésétől függött, aki szabadon választhatott: felelősség a közösségért, az ő
népe egyházáért vagy az azon kívül maradás. Sem egyikre, sem másikra nem kényszeríti
sem valami felette álló hatalmasság, sem a megszokottság. Ezt a magyar református
paraszt először Amerikában tapasztalta meg.” (Komjáthy, 1984:28-29)
A templom építéséhez, fenntartásához szükséges összeg előteremtésére különböző
rendezvényeket szerveztek az alagsori teremben vagy az udvaron: bazárt, pikniket,
ebédeket, kolbásztöltéseket, disznótoros vacsorákat, csigatészta-készítést, táncmulatságot.
Ezeken természetesen alkoholt is árultak. Magyarországon semmilyen hasonló rendezvény
nem volt az egyházközségekben. Ezekkel ugyancsak Amerikában találkoztak először a
kivándoroltak. (Komjáthy, 1984)
Az egyházak nemcsak a szakrális, hanem a nemzeti ünnepeket – március 15-ét, október 6át, a katolikusok augusztus 20-át – is ünnepelték. Továbbá minden alkalmat megragadtak a
magyarok etnikai identitásának megőrzésére: templomkő lerakása, templom avatása,
harangszentelés, jubileumok, stb.
Az 1880-as évek és 1920. között több mint 50 római katolikus, 5-8 görög katolikus, 8
evangélikus, néhány baptista és körülbelül 65 református gyülekezetet szerveztek és
működtettek a magyarok az USA-ban. (Török, 1978; Komjáthy, 1984; Puskás, 1982)
„Magyar-Amerika egyházi élete kifejezetten, tüntetően nemzeti jellegű. Nem a magyar
nyelv használata, a hazulról átültetett speciálisan magyar egyházi szokások vagy egyéb
külsőségek tették a hitéletet nemzetivé, hanem a lelkekben lobogó, eleven és ezért élni
akaró, kielégülést kereső nemzeti érzés: a hazaszeretet, a fajszeretet, amelyet
megnemesített, öntudatosabbá tett a szülőhazától való elszakadás és a honvágy…” (Kende,
1927:364)
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Az egyéniség megerősödésének, a megkapaszkodásnak, a megélt ön-azonosság
kialakulásának tanúi lehetünk. A „kitántorgott” paraszt „…csak templomában érezte magát
igazán otthon és ott volt ő valaki. Ott volt fontos a szava, a véleménye, az adománya. Ott
az ő szava volt a döntő. A gyárból vagy bányából egy szóra kitehették, a burdos házból
úgyszintén, de a templom az egészen az övé volt. Illetve az övé is… A templom volt az
egyetlen hely a nagy idegen világban, ahol nemcsak anyanyelvén imádkozhatott és
énekelhette kedves zsoltárait, de részt vehetett valami egészen újnak a megteremtésében,
ahol a szava számított és ahol jól is érezhette magát a túlhajszolt munka után.” (Komjáthy,
1984:34)
„Az amerikai magyar templomok tehát valóban magyar templomok voltak, ahol a
magyarságukra legalább oly hangsúlyt fektettek, mint a vallásosságra és a felekezetiségre.
Ennek következtében ezek a templomok és egyházközségek sokkal inkább nevezhetők
’nemzeti’ intézményeknek, mint a hazaiak, ahol a magyarság adva volt, s ahol
természetszerűleg a vallásosságon volt a hangsúly. A nagy amerikai idegenségben a
magyarság kisebbségbe szorult, s ennek következtében a nemzeti érzésnek ápolása – az
adott szellemi szinten – elsődleges fontosságot nyert.” (Várdy, 2000:277) Várdy Bélának
ezt a megállapítását valamennyi tengeren túli magyar diaszpóra egyházközségére
kiterjeszthetjük.
Hamza András amerikai református lelkészt idézte Szántó Miklós, aki így jellemezte az I.
világháború előtti egyházakat: „…az egyház nemcsak lelki otthon, de a magyar gettó
központja is: társadalmi szervezet, klub, szociális agentúra és mindenekfölött a
nemzettestbe otthon igazán soha be nem került paraszt számára a demokrácia iskolája,
különösen a protestáns egyházakban”. (Szántó, 1984:13)
Nagyon lényeges tendencia a demokratikus szocializáció, tehát az otthonitól lényegesen
eltérő társadalmi rend megélése. „A szülőhazától való elszakadás és az idegen országban
való letelepedés, a küzdelmek sokasága, a bizonytalanság gyötrelme, a nehéz helyzet
fölismerése, közelebb hozza az embert az Istenhez… Az amerikai magyar vágyódik az
Isten után és helyzeténél, körülményeinél, életviszonyainál, sokszor a szeretteitől való
távolságnál fogva, lelki szükségletté formálódott benne az őszinte, nem a szájakat
mozgató, de a szívből fakadó, belülről kiömlő imádság. Erre a lelki szükségletre, a Hitnek
erre a bensőségességére épült magyar Amerikai egész egyházi élete…Az egyházi élet
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kifejlődése és felvirágozása Magyar Amerikában… egyet jelentett a nemzeti érzés
megerősödésével és megmaradásával. A magyar pap Amerikában nemcsak a hitnek, de a
nemzeti érzésnek is misszionáriusa, és ez a kettős hivatás teszi pozícióját oly végtelenül
fontossá.” (Kende, 1927:363-365) Tehát az egyházak szervezésében szerepet játszott a
közös származás tudata, a közös hit, kultúra és nyelv, valamint a szülőföld és a család
hiánya.
Az egyházak a második és a harmadik generáció „megmentésére” iskolákat hoztak létre.
Ezt is a későbbiekben tárgyalom, ám már itt hangsúlyozom, hogy az I. világháború idején,
az erőteljes amerikanizálódási törekvések hatására, az egyházak liturgiájában az
„amerikaiság” kifejezésére változtatásokat eszközöltek. 1917-ben például kiadták az első
olyan zsoltárkönyvet, amely ugyan még magyar nyelvű volt, de már nem volt teljesen
azonos a magyarországival és angol egyházi énekek is voltak benne, magyar fordításban.
(Puskás, 1982) Az amerikai magyar reformátusok 1918-ban kiadták a „Református énekeskönyv. Közönséges isteni tiszteletre, vasárnapi iskola és alkalmi vallásos összejövetelekre”
c. énekes könyvet, amelyről megállapíthatjuk, hogy ez az első négyszólamú énekes könyv,
amely szakított a magyarországi hagyományokkal.
Kanada nyugati részén azért váltak életképessé a magyar templomok, mert ott saját földet
kaptak a letelepedők, így ők nem a vándoréletre, hanem sokkal inkább az állandóságra
rendezkedtek be. Korábban már bemutattam, hogy az 1900-as évek elején számos magyar
nevű település jött létre Nyugat-Kanadában, két központ – a katolikus Kaposvár-Esterházy
és a protestáns Hazelwood-Békevár-Kipling – köré csoportosulva: Kaposvár, Békevár,
Esterházy, Sokhalom (korábbi nevén Stockholm), Otthon-Bearck-Hills, Székelyföld, Szent
László, Zala, Mátyásföld, Szent József, Magyar-Lestock-Leross. (Bakó, 1988) Közülük
Békeváron a református magyarok először a Kossuth-iskolát építették fel, amely az
istentiszteleteknek is otthona volt. 1912-ben építettek templomot. Kaposváron házaknál
tartották a miséket és maguk kereszteltek, temettek, majd 1892-ben egy francia származású
misszionárius érkezett a településre. 1894-ben szentelték fel a fatemplomot, 1906-ban
pedig a kőből építettet. Halmok-ban az 1900-as évek elején a katolikus egyház kezdte meg
a működését és hamarosan templomot is avattak. A reformátusok gyülekezete 1910-ben
alakult meg és még ebben az évben felépítették templomukat. Otthon-ban és Stockholmban is az 1900-as évek elején szerveződött meg a katolikus és a református egyházközség
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és mindkét helyen hamarosan felépültek a templomok is. (Ruzsa, 1940) Bashaw-ban
(Alberta) 1906-ban szentelték fel a magyar templomot. (Koltay, 2014)
A földek ingyen osztásának hírére, a Nyugat-Kanadába kivándorlók között szép számmal
voltak baptisták is. Az első istentiszteletet Woodrigden tartották, de ez a kolónia hamar
feloszlott. Majd Red Deer Hill-en és Wakawon is gyülekezetet alapítottak. Az utóbbi
helyen templomot is vásároltak maguknak. Misszionáriusok dolgoztak a századfordulót
követő években Aldina-n, Békevár-on, Norburyn-ban, Pipestone-ban (Manitoba). (Ruzsa,
1940)
Kanadában is találunk példát arra, hogy a templomot a magyarországihoz hasonlóra
építették. A békevári magyar reformátusok 1912-ben felszentelt temploma a debreceni
református nagytemplomhoz hasonló, kéttornyú homlokzatú.
Az Amerikába kivándoroltakhoz hasonlóan, a kanadai magyarok élete is összekapcsolódott
az egyház életével. Az USA-ban a századforduló utáni két évtized az egyházalapítás,
templomépítés időszaka, hiszen közel 140 egyházközséget alapítottak és több mint 100
templomot építettek ebben az időszakban. Ezzel szemben Kanadában sokkal kevesebbet
hoztak létre. Itt körülbelül 10-15 gyülekezet alakult. A különbséget a kivándorlók
lélekszáma magyarázza. Kanadában sokkal inkább az I. világháború utáni tömeges
bevándorlás következtében kapott lendületet az egyházak szervezése, templomok építése.
Latin-Amerikában a századfordulón leginkább Brazíliában éltek magyarok, kb. 10-12
ezren. Döntő többségük katolikus volt. A Jaraguá do Sul körzetében letelepedett veszprémi
és székesfehérvári magyar katolikus családok kis kápolnát építettek a folyó partján, az
1900-as évek elején. (Anderle, 2008)
Észak- és Dél-Amerikában is jellemző, hogy a templomok mellett temetőt is kialakítottak.
Illetve ha a templom mellett nem volt hely, akkor a település temetőjében külön részre,
egymás mellé temetkeztek a magyarok.
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A két világháború közötti időszak (harmadik hullám)
Kun Andor 1929-es számvetése szerint: „Még hatvanegy magyar katholikus egyházközség
van 61 plébánossal és 284 122 hívővel, 60 magyar református eklézsia 113 649 hívővel.
11 364 görög keleti tartozik magyar egyházhoz, a hét luteránus magyar egyház 5 682 lelket
számol, a baptista, presbiteriánus és más protestáns magyar egyházközségnek száma 20 –
7 489 hívővel, 47 969 izraelita, 3 220 unitárius vallja magát magyarnak.” (Kun, 1929:17)
Az USA-ban, az 1920-as és 1930-as években a magyar egyházak keretében még több száz
hétvégi és szünidei magyar iskola működött. (Részletesen lásd: 4.5. pont) Számos új
református templom, parókia épült még ekkor. Például: Pocahontas-ban, Winsdale-ben,
Buffalo-ban, Fairfield-en, stb. Ugyanakkor, az 1921-es, ún. Tiffini egyezmény, amely az
amerikai protestáns egyházhoz, a Reformed Church-höz csatolta az USA-ban működő
magyar református egyházakat, megosztotta a református egységet. Sok gyülekezet nem
fogadta ezt el, ezért, hosszú évek nézeteltérései után, 1928. augusztus 5-én, Trenton-ban
létrejött a Független Amerikai Magyar Református Egyházmegye.
A katolikusok többek között Chicago-ban, Elyria-ban, Fairfield-en, Homestead-en, Los
Angeles-ben, New York-ban, Woodbridge-n, Youngstown-ban építettek új vagy újabb
templomot.
Jellemző, hogy ebben az időszakban az egyházközségek különböző belső szervezeteket
hoztak létre: például ifjúsági kört, nőegyletet, kórust. Hiszen „az egyházközösség mint
mikroközösség szoros és sokszálú kollektivitást jelentett. Az egyháztagok közötti primer
kapcsolatokon – rokonság, barátság – túl, további szinteken is igyekeztek összetartozásukat
erősíteni.

Az

egyház

tagjai

különféle

belső

szervezetekbe

tömörültek.

Ezek

legfontosabbika az egyházi nőegyletek voltak.” (Fejős, 1993:94)
Az amerikai magyar református és római katolikus papok egyaránt felismerték az
egyházak által létrehozott ifjúsági egyletek fontosságát. Komjáthy Ernő Bridgeport-i
református lelkész így összegezte tapasztalatait: „Azokat az amerikai magyar gyermekeket,
akik a lelkészek vagy tanítók vezetése alatt álló magyar iskolákból kikerülnek (rendszerint
a konfirmálás után), csak az ifjúsági egyletek köthetik le továbbra is az egyházhoz s
tarthatják meg őket magyar jellegükben.” (Tezla, 1987, II.:228) Csizmadia Pál McAddo-i
római katolikus atya az amerikai katolikusok első kongresszusán így érvelt: „…az
önmívelődés, mint szellemi kenyér, minden plézen szükséges az amerikai magyarnak… ha
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azt akarjuk, hogy a magyar ifjúság nemcsak testben, hanem lélekben, nyelvében, érzésben
magyar maradjon, úgy múlhatatlanul szükséges, hogy őt foglalkoztassuk, hazafias és
nemzeti, vallásos és erkölcsi tömörülés szempontjából ifjúsági egyleteket alakítsunk.”
(Tezla, 1987, II.: 229)
A másodgenerációs fiatalokkal kapcsolatban A. D. Souders missziói szuperitendens 1925ben az egyházak áldásos tevékenységének elismerése mellett, felhívta a figyelmet az
ifjúság lelki és erkölcsi nevelésének a fontosságára. Arra kérte a lelkészeket, hogy
„…gyülekezeteiket igyekezzenek az amerikai viszonyokhoz mérten átreformálni, mert az
uj generáció megtartásánál, vallásos buzgóságuk fejlesztésénél, hitük erősítésénél
elsőrendű fontossággal bír az a tény, hogy az ifjuság a saját egyházában is megtalálja azt a
szellemet, azt a légkört, mely a mindennapi életben is körülveszi. Máskülönben elveszíti az
egyház ifjuságát, a jövő egyház fenntartóit.” (Takaró – Komjáthy – Böszörményi, 1929:38)
Takaró Géza, Komjáthy Ernő és Böszörményi M. István lelkészek, Souders felvetésének
igazgat adva, úgy vélték: „Az American Spirit-et nem lehet legyőzni holmi fokos-forgató
kurucoskodással. Inkább meg kell azt nyerni magunknak szeretettel és magyar igazsággal.”
(Takaró – Komjáthy – Böszörményi, 1929:38)
Az 1920-as években még csak néhány református gyülekezetben volt angol nyelvű
istentisztelet is. Ilyen volt például a Perth Amboy-i egyház. (Máthé, 1942) Ám az 1930-as
évek második felében egyre több egyház vált kétnyelvűvé. (Fejős, 1990b) Máthé Elek
1940-ben ezt állapította meg: „Legjobban az amerikai nemzetiségi egyházak tudták
megvalósítani azt az elgondolást, hogy a nemzeti jelleget és a népi hovatartozás tudatát
még azoknál is fent kell tartani, akik már nem tudják régi hazájuk nyelvét. Ezt az elvet
követik Amerikában az összes nem angolszász egyházak. Mindenáron igyekeznek
fenntartani a kapcsolatot az egymást követő generációkkal, akár tudnak még
anyanyelvükön, akár nem.” (Máthé, 1942:78)
Kanadában ekkor szerveztek újabb és újabb egyházakat. Ám Ruzsa Jenő evangélikus
lelkész megállapította, hogy „ezek a bevándorlók különböztek a századfordulón
vándorbotot ragadóktól. …a még odahaza szorosan egyházhoz tartozó, vallását rendesen
gyakorló magyarjaink már csak bizonyos százaléka vált tagjává a már meglévő, vagy
szervezés alatt álló egyházaknak. A másik nehezítő körülmény az volt, hogy egyes
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felekezetek csak hosszú évek múltával kezdték meg a szerves egyházi munkát és így a
hívek minden kiszolgálás nélkül teljesen elszoktak a vallásgyakorlattól és az egyházhoz
való tartozandóság érzete is teljesen kihalt belőlük.” (Ruzsa, 1940:334)
A háború utáni kivándorló tömegek hosszú ideig a munka függvényében egyik helyről a
másikra vándoroltak, így az egyházak tagsága is sokszor cserélődött. Itt is jellemző, hogy
sok helyen nem volt még saját templom, hanem más nemzetiségű felekezetek helyiségét
bérelték.
Az 1920-as évek második felében és az 1930-as évek első felében sorra alakultak meg a
római katolikus és református egyházközségek: Vancouver, Calgary, Regina, Saskatoon,
Toronto, Brantford, Hamilton, Kitchener, Welland, Windsor, Montréal. (Ruzsa, 1940)
Török István egy görög katolikus egyház alapításáról írt könyvében, a Hamilton-i Szent
Mihály Templomról (1935). (Török, 1978) Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházat a
magyarok Toronto-ban, Hamilton-ban, Kitchener-ben, Windsor-ban, Montréal-ban
alapítottak. 1933-ban, Toronto-ban, Ruzsa Jenő vezetésével, megalapították a Magyar
Evangélikus Egyházat, amely még ebben az évben fel lett véve a United Church of Canada
Synod kötelékébe. Montréal-ban a magyar zsidók Austro-Hungarian Synagogue néven
alapítottak hitközséget, de a tagok elenyésző hányada volt magyar már 1940-ben. (Ruzsa,
1940)
A keleti parton, Welland-ban, 1922-ben, Toronto-ban 1924-ben, majd Guelph-en és Port
Colborne-ban szervezték meg az első egyházukat a baptisták. Először ők is privát
otthonokban tartottak istentiszteleteket. Az első magyar baptista templomot Welland-on,
1929-ben szentelték fel. Windsor-ban és Montreal-ban is egy időben rendszeresen tartottak
istentiszteletet, de 1940-ben már beolvadtak az angol egyházba. (Ruzsa, 1940)
A windsori Független Református Egyház kivételével a többi egyház kanadai és amerikai
egyházmegyékhez tartozott. A kanadai magyar reformátusok a Presbyterian, a másik a
United, tehát az Egyesült Egyházhoz csatlakoztak. Az evangélikusok a United Church of
America – Egyesült Amerikai Evangélikus Egyház – fennhatósága alatt működtek.
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A kanadai magyar egyházakra is jellemző volt a két világháború közötti időszakban is a
sokoldalúság és az etnikai funkció. Tehát vasárnapi és nyári magyar iskolákban oktatták a
gyermekeket, ünnepélyeket, koncerteket, hazafias színelőadásokat, piknikeket, stb.
szerveztek, nőegyletet, ifjúsági kört működtettek. Továbbá lapot jelentettek meg. (Ruzsa,
1940)
A kanadai magyar egyházak ekkor még nem voltak kétnyelvűek. Ruzsa Jenő evangélikus
lelkész felmérése szerint, 1940-ben, csak Toronto-ban, az Egyesült Magyar Egyháznál volt
a délelőtti magyar istentiszteleten kívül esti angol nyelvű igehirdetés is. (Ruzsa, 1940)
Brazíliában a katolikus magyarok lelkészhiánnyal küzdöttek. Id. Boglár Lajos konzul
közbenjárására, 1931 tavaszán megérkezett Szelecz Arnold bencés pap, aki egy évvel
később megszervezte a Szent István Király Római Katolikus Egyházközséget. São Paulo
különböző kerületeiben és a vidéki telepeken is rendszeresen misézett. (Pongrácz, 2008)
A reformátusok 1930 karácsonyán alapították meg a Magyar Református Egyházközséget,
Ötvös Lajos vezetésével. Személyi ellentétek miatt kettészakadt a protestáns közösség:
megalakult a Brazíliai Első Magyar Független Református Egyházközség, Ürmössy Sándor
lelkész vezetésével. 1932-ben Apostol János lelkipásztort küldte ki a Konvent, akinek
sikerült újra egyesítenie a brazíliai magyar reformátusokat. Bejegyeztette a Brazíliai
Magyar Református Keresztény Egyházat (Igreja Chirstã Reformada). Az első templomot
Árpádfalván építették, 1935-ben, majd 1938-ban a főváros Lapa negyedében avatták fel a
másodikat. (Pongrácz, 2008; Torbágyi, 2004; Boglár, 1996)
A brazíliai magyar zsidók 1931-ben alapították meg az első brazíliai magyar izraelita
hitközséget, São Pauló-i Magyar Izraelita Hitközség néven. A kevés lelket számláló
baptista közösség 1925-ben hozta létre az első egyházközséget, São Paulói Magyar
Baptista Gyülekezet néven. 1926-ban Áprádfalván alapították a következő gyülekezetet,
amely hamarosan saját templomot is épített. A fővárosban élők 1938-ban szentelték fel
templomukat. (Torbágyi, 2004)
Argentínában a két világháború között római katolikus, református és evangélikus
egyházközség működött. 1933 tavaszán alapították meg a Magyar Katholikus Egyesületet
egy argentínai magyar katolikus egyházközség megszervezése céljából. Ez nem sokkal
később sikerrel meg is valósult. Még egy közösség létrejött: az Argentínai Magyar
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Katolikusok Szent Erzsébet csoportja. A reformátusok az evangélikusokkal közösen
szervezték vallási életüket. Az első istentiszteletet 1931-ben tartották. 1934-ben alapították
meg a Magyar Keresztény Egyházat, vagy más néven a Magyar Evangélikusok és
Reformátusok Gyülekezetét. 1938-ban azonban kettéváltak. (Torbágyi, 2004)
Az izraelita vallásúaknak nem volt önálló egyházközsége, de két szervezet, az Ájin Jákob
Templomegyesület és az 1928-ban alapított Haggibbor Magyar Zsidó Segélyegylet
hatékonyan segítette az érkezőket. Ez utóbbi később Magyarul-beszélő Zsidók Egyesülete
néven működött tovább, majd rövid szünet után, 1938-tól Argentínai Magyarajkú Zsidók
Egyesülete néven tevékenykedett. (Torbágyi, 2004)
Uruguay-ban ugyancsak római katolikus, református és evangélikus magyar egyházközség
működött ebben az időszakban. A protestánsok Montevideo-ban is közösen alapították
meg gyülekezetüket, Egyesült Magyar Ágostai Evangélikus és Református Egyház néven,
1930-ban. 1939-ben váltak ketté. 1934-ben a katolikusok is megalapították először a
Magyarok

Nagyasszonya

Egyesületet,

majd

az

Uruguayi

Magyar

Katolikus

Egyházközséget. A papok sokáig Buenos Aires-ből jártak át misézni. A Montevideo-i
magyar zsidóság 1927-ben megalapította az Uruguayi Magyarajkú Zsidó Segély és
Templomegyletet. Az 1930-as évek elején további egyesületeik jöttek létre. Munkájuk nem
csak a vallási életre korlátozódott. (Torbágyi, 2004)
Mexikóban 1924-ben jött létre a Mexicói Magyar Református Egyház és a katolikusoknak
is volt egyházközsége. (Torbágyi, 2004) A kubai magyarság papja Erdei Ferenc
szaléziánus szerzetes volt. Az ő visszaemlékezéséből idézett Torbágyi: „A keserves helyzet
nagy egyetértést kovácsolt a kubai magyarok közt. Katolikus, protestáns, zsidó közt nincs
különbség… Vasárnapi szentbeszédeimet a protestánsok éppúgy meghallgatják mint
zsidók. Én, nem csak a katolikusok papja, de a protestánsok és a zsidók lelkipásztora is
vagyok Havannában.” (Torbágyi, 2004:291).
Jellemző, hogy a Latin-Amerikában, elsősorban Brazíliában és Argentínában szolgálatot
teljesítő papok nemcsak a hitélet, hanem a szociális, a kulturális, a közösségi élet és az
oktatás szervezői, támogatói is voltak. Rózsafüzér-társulatok, ifjúsági körök, egyesületek,
nőegyletek, műkedvelő körök alakultak, iskolákat működtettek.
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A II. világháború utáni időszak (negyedik hullám)
A II. világháború utáni két menekülthullám (1945, 1947) emigránsai két, markánsan
elkülönülő csoportot alkottak. Nem tagozódtak be az amerikai magyar társadalomba,
jellemzően nem csatlakoztak a korábban alapított szervezetekhez. Egyedül a templom volt
a közös nevező, de még itt is különálló csoportokat alkottak.
Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban is jellemző tehát, hogy a templomoknak
feltöltést jelentettek a II. világháború utáni menekültek. Számos helyen alapítottak
egyházközséget, építettek még ekkor új vagy újabb, nagyobb templomot. Az 1940-es
években és az 1950-es évek elején új katolikus templommal bővül többek között South
Bend, San Francisco (USA), Calgary, Edmonton, Courtland, Hamilton, Quinton (Kanada)
és görög katolikus templommal a kanadai Welland magyar közössége. A reformátusok
ekkor például az „Amerikai Debrecenben”, Cleveland-ben, a kanadai Toronto-ban,
Vancouver-ben, Abbotsford-ban építettek új templomot.
Ugyanakkor néhány településen már megindult a magyarok elköltözése, az amerikai
magyar kolóniák sorvadása és ezzel együtt járt az egyházi élet hanyatlása is. Például
Pocahontas (West Virginia), Monongahela (Pennsylvania) református gyülekezetei
megszűntek, a templomot eladták. Máshol, mint Peekskill-ben (New York) összevonták
más egyházközséggel a kiüresedett gyülekezetet. Egyre több kanadai és amerikai
templomban vezették be az angol nyelvű misét, istentiszteletet, illetve lettek kétnyelvűek a
liturgiák.
Latin-Amerika, elsősorban Argentína és Brazília magyar egyházainak létszáma is
növekedett a menekülteknek köszönhetően. A fővárosban működő protestáns gyülekezetből
kiváltak az újonnan érkezett reformátusok és 1949-ben megalakították a saját, Buenos
Airesi Magyar Református és Evangélikus Egyházközséget. Istentiszteleteiket bérelt
templomban tartották. Ekkor jött létre a Magyar Izraelita Hitközség. (Torbágyi, 2004)
Argentínában a korábbi hullámok kivándorlói és a II. világháború utáni emigránsok a
Buenos Aires-i Katolikus Magyar Missziós Lelkészség miséjén együtt vettek részt. A
protestánsoknál elkülönültek egymástól az ún. „régi és új emigránsok”. A II. világháború
után érkezettek 1949-ben saját gyülekezetet alapítottak, Buenos Aires-i Magyar
Református és Evangélikus Egyházközösség néven. (Némethy, 2003)
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Venezuelában ebben az időszakban kezdődött a magyarok vallási és társadalmi életének
megszervezése. Az első protestáns istentiszteletet még a bevándorlók táborában, 1948
karácsonyán tartották. Először magánházaknál, majd az Amerika Protestáns Misszió
épületében voltak az istentiszteletek. A Misszión belül alakították meg a caracasi
magyarok 1950-ben a saját gyülekezetüket. Majd végül Pósfay György vezetésével, a
németekkel, a svédekkel és a lettekkel közösen, 1952 őszén létrehozták a Feltámadás
Protestáns Egyházközséget. A caracasi római katolikusokat 1951-től Pribusz György fogta
össze. A Mindszenty József Katolikus Egyházközség megalapításáig a ferences Guadalupe
Intézetben tartották miséiket, ünnepségeiket. A katolikusok és a protestánsok egyaránt
lapot alapítottak, nőegyleteket hoztak létre és vasárnapi iskolát működtettek. A fővárosba
érkezett izraelita vallásúk 1952-ben alapították meg a Venezuelai Magyar Zsidó
Egyesületet. (Torbágyi, 2004)
Ausztráliába a II. világháború után tömegesen érkező menekültek között papok is voltak.
Az emigránsok e csoportjának nem volt könnyű nemzeti alapon egyházaikat
megszerveznie, ugyanis az ötödik kontinensen ebben az időben erőltetett asszimiláció
zajlott. Istentiszteleteket és miséket tarthattak az ausztrál egyházközségek által megszabott
időre rendelkezésre bocsátott templomokban. Ám saját templom vásárlását vagy építését
nem engedélyezték, mert azt szerette volna a kormány, ha a hívek mielőbb az ausztrál
egyházközségek tagjaivá válnak.
Ennek ellenére 1949-ben, Melbourne-ben megalakult a református gyülekezet, Dr. Antal
Ferenc vezetésével. Sydney-ben, 1950 májusában tartották az első istentiszteletet. Itt
Becske Lajos és Csörsz Győző végzett először áldásos munkát. Adelaide-ben ugyancsak
1950-ben volt istentisztelet. Perth-ben pedig Csintalan Miklós fogta össze a
reformátusokat. (Kunz, 1997) 1951-ben érkezett Forró Ferenc jezsuita misszionárius
Sydney-be, aki megszervezte a Magyar Katolikus Egyházközséget. Forró atyán kívül
Fazekas János és P. Varga Zoltán jezsuita papoknak köszönhetően vált rendszeressé az
államok fővárosaiban (Sydney-ben, Melbourne-ben, Adelaide-ben) és a vidéken,
szórványban élők vallási és lelki gondozása. 1952-ben alakult meg a Regnum Marianum
Magyar Katolikus Közösség.
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1956 (az ötödik kivándorlási hullám)
A tengeren túli magyar szervezeteken kívül az egyházak is a menekültek támogatására,
segítésére siettek. Az 1956-os menekültek, a II. világháború emigránsaihoz hasonlóan,
szintén „frissítést” jelentettek a társadalmi intézmények mellet az egyházaknak is. Annak
ellenére is, hogy ők már nem rendelkeztek olyan szilárd vallási identitással. Voltak olyan
egyházközségek Amerikában és Kanadában, amelyek, az új menekülteknek is
köszönhetően, ha nem is hosszú ideig, de ekkor virágoztak.

1957-től az 1990-es évekig (a hatodik kivándorlási hullám)
Az USA-ban, főleg a nyugati parton, mint például Ontario-ban, még ekkor is alakultak új
gyülekezetek. Ám sokkal jellemzőbb, hogy az 1960-as és 1970-es évek acélipari válság
miatt a munkalehetőségek megszűntek, a családok elköltöztek és ennek következtében
sorvadásnak indultak a magyar kolóniák. A több ezer fős gyülekezetek, azok 400-800 fős
templomai sok helyen kiüresedtek; eladták.26

Szinte mindenütt van már angol nyelvű istentisztelet, hiszen a 2., 3. generáció már nem
beszéli szülei nyelvét. Ugyanakkor az egyházak még mindig a magyarságtudat
megnyilvánulásának fontos terei voltak: „…immár nem is a nyelv, hanem az ennél nem
kevesebb értékű származástudat megőrzőjének…” – fogalmazta meg tapasztalatait
Újszászy Kálmán sárospataki teológiai professzor, 1967-ben. (Újszászy, 1995:82)

Kanadában, az 1960-as években is még számos új egyházközség alakult vagy ekkor tudott
a gyülekezet önálló templomot építeni vagy vásárolni, mint például az Edmonton-i, az
Ottawa-i református, valamint a Vancouver-i és az Ottawa-i római katolikus magyarok.
Kelowna-ba 1984-ben érkezett ökumenikus lelkipásztor és 1993-ban alakította meg hat
keresztény közösség a Magyar Keresztény Missziót. Ugyanakkor a Saskatchewan-i
tartomány egykori magyar telepein ekkor már nincs működő magyar református
egyházközösség és a katolikus egyházak szerepe is csökkent. Kanadában tehát csak
nyugaton, a századfordulón alapított néhány magyar településen érzékelhető az a
hanyatlás, ami az USA-ban, hiszen ide egyrészt később indult meg a bevándorlás.
Megrázóan mutatja be a Krisztus vándorai című, 7 részes dokumentumfilm többek között a már bezárt
amerikai magyar református templomok, gyülekezetek történetét, utóéletét. (Debrecen Városi Televízió Kft.,
2009)
26
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Másrészt, míg Amerikában az egyházközségek alapításának és a templomépítésnek a
virágkora a századfordulót követő évtized, addig Kanadában a gyülekezetek tömeges
szervezése 15-20 évvel később kezdődött.
Latin-Amerika több országában, például Venezuelában, az 1970-es években közel 4
ezerre, Kubában 150-re csökkent a magyarság létszáma. Mexikóban a magyar katolikusok
magyar szenteket ábrázoló, színes üvegablakokat készíttettek abba a templomba, ahová az
1920-as évek óta jártak.

(Torbágyi, 2004) Brazíliában az evangélikusok 1958-ban

alapították meg hivatalosan a Brazíliai Magyar Evangélikus Egyházközséget. Addig a
reformátusok istentiszteletein vettek részt és csak évente egyszer volt úrvacsora
kiszolgálása az evangélikus liturgia szerint. 1961-ben avatták fel kis templomukat és
gyülekezeti otthonukat. (Pongrácz, 2008) Itt is jellemző, hogy be kellett vezetni a spanyol,
portugál nyelvű istentiszteletet.
Ausztráliában, Melbourne-ben, 1957-ben alapítottak az evangélikusok gyülekezetet. A
máig egyetlen magyar baptista gyülekezet szintén Melbourne-ben, 1969-ben alakult.
1991-től napjainkig (a hetedik kivándorlási hullám)
Fejős Zoltán megállapította, hogy az 1990-es évektől az egykori bevándorolt egyházak is
egyre inkább a területi egyházak szerepét játsszák. Tehát inkább egy-egy városrész lakóit
tömörítik és nem az azonos etnikumú híveket. Az észak-amerikai magyar katolikusok
1987-ben újraélesztették az Amerikai Magyar Katolikus Ligát, így egy átfogó országos
szervezetet hoztak létre. Az Amerikai Magyar Református Lelkészegyesület 1945 óta,
évente, Ligonier-ben szokott gyűlést tartani. Ezeken több magyar evangélikus és baptista
lelkipásztor is részt szokott venni. Az amerikai és a kanadai magyar baptisták is
rendszeresen, évente találkoznak. Ugyan 1980-ban két táborra szakadtak, de az 1990-es
évek elejétől ma már ismét közösen tartják értekezletüket. (Fejős, 1990b)
Ezek a tendenciák napjainkban is megfigyelhetők, tehát a diverzifikálódás tanúi lehetünk.
Szomorú folyamat az, hogy a 2000-es években és manapság is több templomot kellett
bezárni és eladni az USA-ban. 2014. január 1-én megszűnt az 1904-ben alapított, New
Brunswick-i Szent László Egyházközség és összevonták több, más nemzetiség
templomával. 2015. augusztus elején bezárta az amerikai püspökség az 1928-ban
felszentelt New York-i Szent István Római Katolikus Templomot. E dolgozat
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befejezésekor (2015 augusztus) a Dayton-i és a New York-i Szent István Római Katolikus
Templomot akarják bezárni és eladni annak ellenére, hogy ebben az egyházközségben
aktív a magyar gyülekezeti élet. (Interjúalanyok közlése) A fentiek oka nyilvánvalóan
demográfiai, illetve elvándorlási. Sok helyen ma már 15-70 fős gyülekezeti tagság tartja
fenn a templomot. A legtöbb egyháznál már inkább angolul beszélnek és sok egyháznál
már csak angol nyelven hirdetik az igét. A katolikus és a református angol nyelvű
istentiszteleteken is jellemző, hogy az énekek magyar nyelvűek.
A harmadik és a negyedik generáció tudja, hogy magyarok, a magyar templomba mennek,
de nem beszélnek magyarul. 10-kor kezdődik a magyar református istentisztelet, 11-kor az
angol. A magyaron 15-en vannak, az angolon 60-an. „A leszármazott generációk bizonyos
mértékig az etnikai kötelékeken belül maradnak, s ezzel megőrzik a többségtől eltérő
származásuk tudatát.” (Fejős, 1992b:102)
Alátámasztják ezt Török Imre és Bertalan Imre amerikai magyar református lelkészek is:
„Abban a gyülekezetben, ahol szolgáltam huszonnyolc esztendőn keresztül, Tergapojban,
sajnos az angolul beszélők száma 90 %, csak kevesen, néha tizenöten, legtöbb harmincan
járnak egy-egy magyar istentiszteletre. Minden vasárnap van angol nyelvű és magyar
nyelvű szolgálat… Hatvan-nyolcvan gyülekezetről van szó, körülbelül ennyi van
Amerikában, beleértve Kanadát is. Ennek jó harmada, több mint harmada csak magyarul
beszélő gyülekezet, leginkább a nyugati partokon, Floridában, itt Washingtonban, aztán
Kanadában. Az eredeti bevándorlási központokban, tehát a bányavidéken és ipari
központokban akár száztíz évre visszamenő gyülekezeteink is vannak. Ott történt meg
leginkább az amerikaiasodás, vagy pedig elnéptelenedett a bányavidék, elköltöztek az
emberek, ott maradtak kis gyülekezetek.” (Bernád-Gazda, 2004:117) Az összefoglaló
következtetésem rövid: kis gyülekezetek nagy templommal és jelentős teherrel. Csak az a
közösség, döntően Amerikai keleti partjainál működő gyülekezet tudta megtartani a
magyar többséget és a magyar nyelvet, ahol a folyamatosan beözönlő emigránsok
állandóan frissen tartották, vagy nagy volt a fluktuáció. Tehát mindig jöttek újak és miattuk
meg tudott maradni magyarnak, nem tudtak úgy áttérni az angol nyelvre. Ilyen például
New York két református egyházközsége. (Interjúalanyok közlése)
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Fejős Zoltán is arra a következtetésre jutott, hogy „az egyházi élet etnikai kontinuitása
erősen függ a folyamatos utánpótlás lehetőségétől. Azokon a pontokon, ahol az egyházak
az újabb bevándorlók révén kaptak frissebb vérátömlesztést, ott ma is virágzó egyházak
vannak.” (Fejős, 1990b:102) Ugyanakkor az új bevándorlók jelentős többsége szeretne
minél előbb asszimilálódni. Az újonnan érkezők sehogyan sem kapcsolódnak be az
egyházak életébe. „Nem érjük el őket. Mert eleve egy olyan környezetből érkeznek, ahol
nem volt kapcsolatuk az egyházzal. Semmiből érkeznek oda. Nem az az elsődleges
szempont számukra, hogy megkeressék az egyházat, eljöjjenek a templomba, hanem
munkát keressenek, próbáljanak megélni. Nem foglalkoznak azzal, hogy identitását
veszítheti. Szekularizáció, fejlődés, információáradat jellemzi korunkat. Egyszerűen egy
lehetőséget keres mindenki, hogy meg tudjon élni. Ez egy gazdasági alapon elképzelt, nem
menekülés, hanem utazás, amelyikből mindenki profitálni akar. Az új emigrációs hullám
már nem érinti az egyházakat, a klubokat. Nem keresik a magyarokat. Pénzzel,
nyelvtudással jönnek… Nem mennek el a magyar házba, az egyházakhoz. Most a
szórakozás köti össze őket, a diszkókban szerveződnek. Nem engedik, hogy egy lelkész
közel kerüljön hozzájuk, mert úgy gondolják, hogy idegen világ, amit mi képviselünk.
Idegen az egyház számukra, mert egyház nélküli világból érkeznek. Még rövidebb idő alatt
fognak asszimilálódni.” (Interjúalany közlése)

Azonban vannak olyanok is, akik továbbra is fontosnak tartják magyar nemzeti
identitásukat és részt vesznek a helyi magyar szervezetek, egyházak életében. Néhány
olyan városban, ahová az 1990-es évektől érkeznek új bevándorlók, vagy költöznek oda
esetleg 56-os menekültek, új gyülekezeteket szerveznek a reformátusok. Például Hawaii-n,
Las Vegas-ban, Frezno-ban, Portland-ban, Houston-ban, San Diego-ban, Seattle-ben.
(Interjúalany közlése és résztvevő megfigyeléseim alapján)

Az USA-ban a reformátusok a Krisztus Egyesült Egyházához tartozó, önálló magyar
Kálvin Egyházkerületre (Calvin Synod - United Church of Christ) és az Amerikai Magyar
Református Egyházra tagolódnak. Az Amerikai Magyar Református Egyház a 2009. május
14-én tartott Püspöki Tanácsának rendkívüli gyűlésén hivatalosan megszavazta
csatlakozását a Magyar Református Egyházhoz, amelyet a Zsinat 2010-ben elfogadott.
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A görög és római katolikus egyházközségek közül is nagyon sok átalakult. Tehát csak
nevében és gyökereiben magyar vagy a plébános személyében. Az amerikai és kanadai
magyar evangélikusok mára jórészt beolvadtak, vagy a szórványban élőkhöz hasonlóan,
más felekezetbe járnak.

A Cleveland West Side-i (USA) és a Toronto-i (Kanada)

gyülekezet még megmaradt magyarnak, de az utóbbiba a lelkész Cleveland-ből jár át.
Buffalo-ban és Betlehemben (Pennsylvania) már az 1990-es évek elején szinte teljesen
megszűnt a magyar nyelvű igehirdetés. A baptisták gyülekezetei között ugyancsak vannak
még tisztán magyar közösségek, kétnyelvűek és csak angol nyelvűek. (Fejős, 1990b)
Amerikai és kanadai terepmunkám során, több alkalommal részt vettem magyar és angol
nyelvű református istentiszteleten, valamint katolikus misén. 2009 októberében, St. Louisban, a „St. Mary of Victories Hungarian Catholic Church” kétnyelvű miséjén voltam
jelen. Valójában csak néhány ének volt magyarul és egy ige-olvasás, a mise többi része
angolul zajlott; a pap is amerikai. Mise után mindig összejönnek a hívek reggelire,
beszélgetésre, kártyázásra, így történet ez ottlétemkor is. A 6-8 magyarországi születésű
magyar szinte mind 1956-ban vagy közvetlen utána hagyta el szülőföldjét.
Philadelphia-ban nincs állandó lelkész, a Trenton-i pap szolgálja ezt a gyülekezetet is. Itt
az egyházközségnek nincs saját temploma. Korábban volt, de amikor nem tudták
fenntartani, eladták a templomukat. Az eladásból származó összeggel betársultak egy új,
amerikai református közösség templomának építésébe, ezért használhatják a magyarok is a
templomot. A magyar nyelvű istentiszteleten velem együtt 8 fő vett részt. Utána a hívek
együtt maradtak egy sütemény, kávé, üdítő mellett beszélgetni és az október 23-i ünnepség
előkészületeit megtanácskozni.
Részt vettem a „Perth Amboy-i Magyar Református Egyház” 9 órai angol és a 10.30 órai
magyar nyelvű istentiszteletén. A templom 1925-ben épült, akkor 4 000 tagja volt, ma
200. Sokan közülük már inkább másod- és harmadgenerációsok. A gyülekezet 70%-a nem
beszél magyarul, de őrzi magyarságát, büszke származására. (Interjúalany közlése) Tehát
van magyar és angol nyelvű istentisztelet is. Van kétnyelvű kiadványuk és hírlevelük is. A
gyülekezetben az a szokás, hogy az angol nyelvű istentisztelet alatt mindig valaki más
olvassa fel a Bibliából az igét. Ezen az alkalmon én végeztem el ezt a megtisztelő
feladatot. Az istentiszteleten körülbelül 20-an voltak. Az alagsorban lévő rendezvényi
teremben a hívek mindig együtt maradnak egy kis beszélgetésre egy kávé, sütemény
mellett. A magyar nyelvű istentiszteleten körülbelül 25-en voltak.
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A Passaic-i „Magyar Református Egyház” angol nyelvű istentisztelete 9.30-kor, a magyar
11 órakor kezdődik. 2009 októberében, a Vásárhelyi József lelkész által tartott, magyar
nyelvű szolgálaton vettem részt, 80 gyülekezeti taggal együtt.
Jelen voltam a város 1904-ben felszentelt „Szent István Római Katolikus Magyar
Templom” 11 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmiséjén, amelyet Vas László atya
celebrált. Az angol nyelvűt egyébként 9 órakor tartják. A templomhoz 300 magyar és
amerikai család tartozik. Ez a templom a keleti parti utolsó katolikus „bástya”, mert New
York-ban már évek óta nincs magyar pap, New Brunswick-ban ugyan magyar a
lelkipásztor, de már nem önálló a plébánia. Washington D.C.-ben pedig csak havonta
egyszer tartanak magyar nyelven misét. Az 1960-as években még több száz magyar
katolikus pap volt az USA-ban, napjainkban már csak egy tucat. (Interjúalany közlése)
Kanadában a református gyülekezetek közül tizenöt a Presbiteriánus Egyházhoz
(Presbyterian Church in Canada), három a Kanadai Egyesült Egyházhoz (United Church of
Canada) és ugyancsak három az Amerikai Magyar Református Egyházhoz tartozik.
Tizenegy római katolikus és két görög katolikus egyházközség van napjainkban. „A
magyar nyelv használata eléggé vegyes a magyar templomoknál Kanadában. Van, ahol
vigyáznak és nem nagyon keverik, van, ahol nem vigyáznak és van, ahol erősebb az angol,
mint a magyar.” – mondta el Sajgó Szabolcs atya, a Toronto-i Árpádházi Szent Erzsébet
templom plébánosa. Tehát több egyházközségnél még mindig csak magyar a szolgálat. Ha
van olyan a hívek között, aki nem beszél magyarul, akkor az áldást a lelkészek angolul is
elmondják.
British Columbia-ban, Kelowna városában élő magyarokban 1984-ben merült fel az igény
a magyar nyelvű ige iránt. Cserepka János baptista misszionárius lelkipásztor 1993-ig
szolgálta a gyülekezetet, majd Viczián János. Ekkor úgy határoztak, hogy nevük „Magyar
Keresztyén Misszió” legyen. 2012-től Kulcsár Sándor baptista lelkész fogja össze hat
keresztény közösség tagjait a Misszióban, amely a mai napig ökumenikus jelleggel
működik. (Koltay, 2014)
György Attila Montreal-i magyar református lelkipásztor szerint „Ma is [2012 – B.Sz.]
folyamatos a bevándorlás, többnyire Erdélyből. Általában magasan képzett bevándorlók
érkeznek, sokaknak van főiskolai, egyetemi diplomája. Nem mondhatjuk tehát, hogy a
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vallásosnak nevezhető kis falvakból érkező bevándorlókkal van dolgunk, mint az 1920-as,
1930-as években. Ez már régen más típusú generáció, amely többnyire nem vallásos, egy
részük már el sem jön a templomig. Másik részük ugyan megjelenik az egyházaknál, de
amint megteremtik a maguk kis human network-jét, két-három év múlva eltünedeznek. Azt
tehetjük – a római katolikus testvérek is ugyanezt csinálják –, hogy megpróbálunk magyar
nyelvű vallásos és kulturális oktatást nyújtani az érkező fiataloknak.” (Koltay, 2014:279)
A Toronto-i Első Magyar Református Egyház lelkésze, Vass Zoltán is hasonlóan
nyilatkozott Koltay Gábor rendezőnek: „A kilencvenes évek közepén az ’56-os nemzedék
még ereje teljében volt és a gyülekezetünk derékhadát alkották. A nyolcvanas évek
második felében Erdélyből tömegesen kivándorlók, és az ezredforduló táján érkezők közül
is többen megragadtak egyházunknál. Persze azt is láttuk, hogy sokan, miután átestek az
idegen kultúrával való találkozás első megrázkódtatásán, ugródeszkának használtak
minket. Az egyházközség otthont nyújtó oltalmára csak addig volt szükségük, amíg
magukra találtak és érdekeik úgy kívánták. Egy egészséges nemzedékváltásra lenne
szükség, de nem látom igazán, hogy az új generáció sajátjának érezné a templomot, a
közösséget. (Koltay, 2014:449)
Jelen voltam 2014. augusztus 24-én, a Toronto-i Első Magyar Református Egyház 11
órakor kezdődő magyar nyelvű istentiszteletén, amelyen Vass Zoltán lelkipásztort hirdette
az igét. Itt nincs angol nyelvű szertartás, hanem minden alkalommal, az kezdéskor az
Apostoli köszöntés, továbbá a végén az áldás mindkét nyelven elhangzik.
Az egyházak Latin-Amerikában, elsősorban Brazíliában és Argentínában, ahogy arról szó
volt korábban, még a második világháború előtt alakultak, de ma alapjában az 1945 utáni
bevándoroltak és leszármazottaik működtetik, tartják fenn. A két világháború közötti
kivándorlók, főként a vidéki városok, mezőgazdasági telepek magyarjai már az 1990-es
évek elejére beolvadtak.
Az istentiszteletek, misék nyelve portugál vagy spanyol, ritkán van magyar nyelvű
igeolvasás, ének, imádság. São Paulo-ban, a Szent Imre Kollégiumban van egyedül magyar
mise. A brazíliai magyar zsidó közösség tagjai jól beszélnek magyarul, ám a liturgia itt is
portugál nyelvű. Sokkal inkább jelent szórvány-szolgálatot a latin-amerikai lelkészi
missziós munka, mint Észak-Amerikában. (Interjúalanyok közlése)
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Venezuelában, Caracas-ban az utolsó magyar pap is 6-8 évvel ezelőtt meghalt és azóta a
Szent István Templom személyes plébánia lett, venéz pappal. A mise szertartása spanyolul
van, de az evangéliumot magyarul olvassák fel és CD-ről magyar egyházi énekeket
játszanak be és azokat magyarul énekelik. Minden szertartás végén magyarul eléneklik a
Himnuszt. A német-lett-svéd-magyar közös protestáns gyülekezetnek még van magyar
lelkésze, magyar az istentisztelet, de nincsenek hívek. (Interjúalanyok közlése)
Ausztráliában az Ausztráliai Magyar Református Egyháznak négy egyházkerülete van. A
Victoria-i Kerületnek Melbourne-ben a North Fitzroy-i Magyar Református Gyülekezet a
központja. Az Új-Dél Wales-i (New South Wales-i) Kerületnek az anyaegyháza a Sydneyi
Magyar Református Egyház és további hat gyülekezet tartozik hozzá. A lelkész többek
között Sydney-ben, a Szent Erzsébet Otthonban, Canberra-ban és a Kék-hegyekben is tart
istentiszteletet. Valamennyi helyszínen a gyülekezet bérli a helyiséget. A Queensland-i
Kerülethez két gyülekezet, a Brisbane-i és a Gold Coast-i tartozik. A Dél-Ausztráliai
Kerülethez Adelaide-i és egy szórvány gyülekezet. A Perth-i Magyar Református
Gyülekezet szervezetileg nem tartozik az Ausztráliai Magyar Református Egyház
kötelékébe. Saját templommal és gyülekezeti otthonnal (Bocskai Hall) csak a North
Fitzroy-i (Melbourne-i) egyházközség rendelkezik. A többi városban más nemzetiségektől
bérelt templomokban tartják az istentiszteleteket.
Ausztráliában, a hatalmas távolságok miatt, a vidéki szórványban élőknek a református
lelkész skype-n is kiszolgáltatja az úrvacsorát. Tehát a modern kommunikációs
eszközöknek köszönhetően, aki akar, megvallhatja magyar etnikai (és vallási) identitását.
Valamennyi ausztráliai magyar református gyülekezetre jellemző, hogy az istentiszteletek
magyar nyelvűek. A nagyobb ünnepek alkalmával, például Karácsonykor, Húsvétkor,
Pünkösdkor, kétnyelvűek az igehirdetések. Bibliaórát és ifjúsági találkozókat szerveznek. A
Sydney-i és a Melbourne-i anyaegyháznál vasárnapi iskola és óvoda is működik a
gyermekek nevelésére.
Az (Új-Dél Wales-i) Magyar Katolikus Közösség papja Sydney-ben, a Szent Erzsébet
Otthon templomában minden vasárnap, az Ashfield-i Mindszenty Otthon kápolnájában
minden hónap első szombat estéjén és a Strathfield-i negyed Santa Sabina templomban
minden hónap második vasárnap délutánján is tart magyar nyelvű misét. Továbbá
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alkalmanként Sydney valamint Blacktown kerületében, Wollongong-ban és Canberra-ban.
A Melbourne-i Szent István Katolikus Lelkészség vasárnapi miséinek a Magyar Központ
telkén lévő, ökomenikus Szent István Templom ad otthont, amelyet 1993-ban a katolikus,
református és lutheránus egyházi vezetők és lelkészek közös szertartás keretében avattak
fel.
Ausztrália egyetlen magyar baptista egyházközsége a Melbourne-i Első Magyar Baptista
Gyülekezet, ahol minden vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik az istentisztelet, a hónap
második vasárnapján pedig este 6 órakor. Mindkettő magyar nyelvű. A gyermekek részére
ugyancsak 10 órától vasárnapi iskolát szerveznek. A Melbourne-i Magyar Evangélikus
Gyülekezetnek az ökomenikus Szent István Templom ad otthont.
Mi jellemzi hát a társadalmi folyamatok és a diaszpóra egyházainak kapcsolatát? E
tekintetben Vass Zoltán kanadai magyar református lelkipásztor és Sajgó Szabolcs atya is,
Szabó Sándor református püspökhöz hasonlóan látja a helyzetet. Vass Zoltán szerint „a
szekularizációs folyamatok felgyorsulása miatt egyre csökken az egyházak szerepe, ereje, a
társadalmi folyamatokba történő beavatkozási lehetősége. Ennek ellenére… újra megtartó
erővé kell válnia az egyháznak. A templomokban azokat a közösségi helyeket kell
kialakítanunk, amelyek, mint valamiféle sziget, képesek ellenállni az ártó és rontó
folyamatoknak... az emigráns magyar közösség életében a templom, a református, vagy
akár a katolikus egyházi közösség a 19. század végétől kezdve, a 20. század végéig komoly
megtartó erőt jelentett… ma már nem politikai értelemben vett emigránsokról beszélünk,
hanem inkább az anyagi boldogulás reményében érkeznek Amerikába a bevándorlók, s az
angol nyelvtudás sem olyan hiányos, mint korábban, úgy az egyházi közösség szerepe,
jelentősége is csökkent.” (Koltay, 2014:450-451)
Sajgó Szabolcs atya szerint „a II. világháború után ahhoz, hogy az emberek a szörnyű
megpróbáltatások után magukra tudjanak találni, nagyon fontos volt a belső spirituális
tartás megerősítése, a gyökerek tisztántartása, és annak biztosítása, hogy legyen miből és
honnan erőt meríteni… a szekularizációs jelenség… vagyis, ha az embernek jól megy a
sora, akkor sok mindent megenged magának, amikor pedig rosszul megy, akkor kénytelen
visszanyúlni a lelki, szellemi alapokhoz.” (Koltay, 2014:237-238)

149

Mindhárom lelkipásztor véleménye tehát alátámasztja azt, hogy az általános társadalmi
jelenségek a tengeren túli magyar egyházai vonatkozásában összekapcsolódnak a
diaszpóra-lét jellemzőivel: az első generációs kivándorlók megöregednek, kihalnak, a 2., 3.
generációs leszármazottak nem beszélnek magyarul és jó esetben magyar öntudattal, kettős
vagy többes identitással rendelkeznek, az újonnan érkezők már otthon sem voltak az
egyházakkal kapcsolatban, továbbá kevés a lelkész-utánpótlás.
A diaszpórában az istentiszteletek, misék, egyházi rendezvények ma is fontos közösségi
események. A találkozás, a beszélgetés, a magyar identitás megélésének alkalmai. Vannak,
akik csak az egyházközségekben és a vallási egyesületekben tudják etnikai identitásukat,
vagyis magyar öntudatukat vállalni, megélni. Dégh Linda a kanadai Kipling-Békevár
magyar farmerközösségéről tett megállapítása ma, általánosságban igaz, döntően a 2., 3., 4.
generációsokra: „a vallás tulajdonképpen egybeesik, de legalábbis a legfontosabb
kifejeződése az identitásnak” (Dégh, 1980:140)
Számos helyen vannak az egyházak által fenntartott, vagy részben hozzájuk kötődő
kórházak, szociális otthonok, szakmai-tudományos archívumok, gyűjtemények, hétvégi és
nyári iskolák.
A diaszpóra magyar egyházközségei a hívek tagdíjából, adományaiból és ahol az
infrastrukturális lehetőség adott, bérbe adásból (terem, apartman, stb.) tartják fenn a
templomot és a gyülekezetet. Ennek érdekében az egyházak napjainkban is nemcsak a
szakrális és nemzeti ünnepeken szerveznek műsort, hanem például Szilveszter, Valentin
Nap, Anyák Napja, Apák Napja, szüret, farsang, stb. alkalmából is. Pikniket, vacsorákat,
támogató bálokat rendeznek, rétest sütnek, tésztát gyúrnak, kolbászt töltenek. Jakabffy
Zsolt Attila Las Vegas-i református lelkipásztor szerint „Sokkal kevésbé mélyek a
dogmatikabeli gyökerek, mint az otthoni gyülekezetekben. Sokkal jobban hasonlít az
egyházi élet egy klubélethez… itt az egyház nem az a szigorúan vett egyház, mint otthon.
Itt szórakoztató hely, kulturális rendezvényeket, majálisokat, cigányesteket tart
töltöttkáposzta-evéssel egybekötve, mert csak így tudja az embereket odavonzani,
becsalogatni. Amerika az az ország, ahol mindenütt különböző show-műsorok várják az
embereket. És valahol sajnos ehhez kell igazodni…” (Bernád-Gazda, 2004:187)
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Ezeknek az eseményeknek, ahogyan a kezdetekkor, tehát a századforduló környékén, ma is
többes funkciója van. Egyrészt megélhetik az átültetett közösségi szokásokat, a nemzeti
tradíciókat. Másrészt napjainkban is alkalom adódik a találkozásra, a szórakozásra, ezen
keresztül a közösség összetartására. Továbbá csak ezáltal vagy ezáltal is megélik, erősítik a
magyar identitásukat az istentiszteletre, a misére vagy az egyházak által szervezett
rendezvényekre ellátogatók. Nem utolsó sorban ebből gyűjtenek a templom fenntartására,
valamint a lelkész fizetésére.
A tengeren túli magyar egyházközségek, templomok megalapításuk óta nemcsak vallási,
kulturális, társadalmi és magyar etnikai központok. Az egyházaknak még napjainkban is
fontos a szerepe a kivándoroltak összetartásában, a közösségszervezésben, közösségmegtartásban, a kivándorlók és leszármazottaik magyar etnikai identitásának
megerősítésében, fenntartásában és megélésében. Török István református lelkész is ezt
erősíti meg: „…az egyház a mai napig összetartó erő. Már a harmadik-negyedik generációs
fiatal nemzedék nem nagyon beszél magyarul, de a szívükben magyarok. Még mindig meg
akarják tartani a magyar egyházhoz való tartozásukat, s ott kapják meg a találkozás
lehetőségét.” (Bernád-Gazda, 2004:116)

4.5. Magyar iskolák és a magyar nyelv oktatása, használata
A magyar iskoláktól elválaszthatatlan a magyar nyelv oktatása, továbbá a használata, tehát
a magyar nyelv, mint az etnikai identitás megvallásának és megélésének „terepe”,
lehetősége. Hiszen ez döntően a másodgenerációsoknál és a további leszármazottaknál
jelentkezik. Ezért is együtt tárgyalom e témaköröket. Továbbá ebben a fejezetben is
vizsgálom a disszertációmban megfogalmazott hipotézist: van magyar identitás magyar
nyelvismeret nélkül.

1849 – 1867 közötti időszak (az első kivándorlási hullám)
A Kossuth emigráció tagjai, a korábbi szabadságharcosok vagy kalandvágyók egyedül
érkeztek meg ideiglenes hazájukba, így nem volt szükség iskolára.
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1867 – 1920 közötti időszak (második kivándorlási hullám)
A századforduló éveiben, amikor megalakultak az Amerikai Egyesült Államokban a
különböző gyülekezetek, az egyházak feladata lett a kivándoroltak gyermekeinek és a
másodgenerációsok magyar nyelvre, írásra, olvasásra és történelemre tanítása. (Puskás,
1982)27 És persze ezáltal örökíthették át a magyar kultúrát is.
Az 1884-es Baltimore-i zsinat után az amerikai katolikus egyház szorgalmazta
mindennapos elemi iskolák alapítását, hogy megerősítse az USA-ban kisebbségi
helyzetben lévő katolikus egyház intézményét. Továbbá: az állami nyilvános iskolákkal
szemben a katolikus vallási és erkölcsi nevelést szerette volna terjeszteni. (Fejős, 1990a)
Az első mindennapos, kétnyelvű elemi iskola a Cleveland-i Szent Erzsébet római katolikus
egyházközségben, 1893-ban indult el. Magyarországról érkezett orsolyita apácák tanították
a gyermekeket. Majd 1912-től az Isteni Megváltó Leányai szerzetesrend vette át, több
másik római katolikus, például a Szent Margit és a McKeesport-i Szent István
egyházközség iskolájával együtt. (Várdy, 2000) 1899-ben Toledo-ban, a Szent István
egyházközség iskolájában Notre Dame rendi apácákkal, 1900-ban South Bend-ben indult
el a tanítás. (Fejős, 1990a)
A reformátusok Bridgeport-ban 1897 óta, nyaranta, 8 hetes mindennapos magyar iskolát
szerveztek, amelyet több gyülekezett is bevezetett.28 Perth Amboy-ban nemcsak a nyári
szünet idején, hanem minden szombaton három órás tanítás volt a gyermekeknek. 1904ben, gróf Dégenfeld József, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokának
amerikai útja során arra buzdította az amerikai magyar gyülekezeteket, hogy állítsanak fel
mindennapos magyar iskolát a magyarországi Református Konvent pénzén.
Azt ígérte tehát, hogy tanítókat, tankönyveket küldenek és fizetik a tanítók díjazását is.
Kikötésük csupán az volt, hogy az amerikai magyar egyházközségek gondoskodjanak
megfelelő iskolahelyiségről és legalább 50 gyermek beiratkozásáról. 1907 őszén
meghirdették az első magyar nyelvű mindennapos iskolát New York-ban, Bridgeport-ban
Reményik Sándor 1925-ben írta a „Templom és iskola” c. versében: „Ti megbecsültök minden rendet, /
Melyen a béke alapul. / De ne halljátok soha többé / Isten igéjét magyarul?! / S gyermeketek az iskolában /
Ne hallja szülője szavát?! / Ne hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát!”
28
Puskás Julianna az első református nyári mindennapos magyar iskola megszervezését 1893-ra datálja.
(Puskás, 1982)
27
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és Passaic-on, ám érdeklődés hiányában csak New York-ban indult el és később Detroitban. Azonban ezek csak egy-két évig működtek. (Komjáthy, 1984) Megegyezik a kutatók
álláspontja: az amerikai ún. public school-ok (nyilvános iskolák) népszerűbbek voltak, a
szülők szívesebben járatták oda gyermekeiket.
Prohászka Ottokár teológiai tanár, későbbi székesfehérvári püspök 1904-ben tett útja során
szerzett tapasztalatai alapján így írt: „Az állami iskolában hittanítás nincs, azért ki van
közösítve minden katholikus szülő, s föl nem oldozható a gyónásban, amely a publicschoolba küldi gyermekeit, ha ugyanott katholikus iskola is van; ahol pedig katholikus
iskola nincs, ott a gyermeket a papok külön oktatják hétközben is” (Fejős, 1990a:7)
Több katolikus pap a vasárnapi szentmisén kiprédikálta – név nélkül – azokat, akik nem a
magyar iskolába járatták gyermekeiket vagy kivették onnan. Ezt támasztja alá az alábbi
regényrészlet is: „Az átiratkozás, a csere rendben zajlott le szeptember végén. Paulovics
atya ugyan szívta a fogát, mert nem tartotta helyes lépésnek, és próbálta őket lebeszélni
róla. Egyik szentbeszédében még példálózott is velük, mondván, hogy meggondolatlanok.
Név nélkül, természetesen, csak bizonyos szülőket emlegetve, ám ők egyből tudták, hogy
rájuk gondol. Mindazonáltal keresztülvitték az akaratukat.” (Oravecz, 2012:152)
Egyrészt az amerikai iskolákban az oktatás színvonala magasabb volt és a körülmények
(iskolaépület, tanterem, ingyen tankönyvek és ebéd, stb.) is jobbak voltak. Másrészt a
szülők szerették volna, hogy gyermekeik kétnyelvűek legyenek. Ők maguk nem akartak –
hiszen mennek majd haza – és nem is tudtak megtanulni jól angolul, a gyermek viszont a
segítségükre volt a nyelvtanulásban, és ha esetleg mégis kommunikálniuk kellett a
befogadó társadalomban. (Puskás, 1982; Komjáthy, 1984) Ezt jól szemlélteti Oravecz
Mihály regényében: „…fia sok tekintetben föléje kerekedett, és többnyire nem ő, hanem az
tanította őt… szüntelenül szállítja neki az iskolából az új szavakat, kifejezéseket. És hogy ő
minél többet vehessen ebből a bőségszaruból, azt javasolta… egymással most már ne csak
tanulás közben, hanem mindig angolul beszéljenek.” (Oravecz, 2012:155)
A római katolikus mindennapos elemi iskolák tovább, még az 1920-as években is léteztek,
szemben a reformátusokéval. Komjáthy Aladár megállapította: „Az amerikai magyar
református paraszt kultúrigénye buktatta meg a mindennapos magyar elemi iskola
gondolatát Amerikában! De ugyanakkor azt is igényelték, hogy gyermekeik éppúgy
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tudjanak magyarul írni és olvasni, ismerjék Magyarország történelmét és földrajzát és
ebben csak egyházuk tudott segíteni.” (Komjáthy, 1984:114) Így jött létre a vasárnapi vagy
szombati, ún. hétvégi és a nyári iskolai oktatás. Ezt a magyarországi konvent is jóváhagyta
és tankönyveket, írószereket küldött, valamint a papokat kötelezte a díjazás nélküli
tanításra.
A nyári magyar református iskolákba a római katolikus és egyházon kívüli gyermekek is
jártak. 1912-ben 667, 1913-ban 1 638, 1920-ban pedig már több mint 4 ezer gyermek járt
több mint száz amerikai város magyar negyedében működő magyar iskolába. (Komjáthy,
1984)
A reformátusok nyári iskolái azért is lehettek népszerűek, mert az amerikai protestáns
egyházi fennhatóságok toleránsabbak voltak, mint a döntően ír püspökök által irányított
római katolikusok. (Puskás, 1982) A tantárgyak a hittan, az írás, az olvasás, a történelem,
az ének és a szavalás volt a református és a katolikus iskolákban egyaránt. A könyvek, a
tanítási segédeszközök magyarországiak voltak. Az amerikai környezetben született és
szocializálódó gyermekek ezeket nagyon nehezen tudták használni. Ezért az 1910-es évek
második felében a lelkészek hozzáfogtak a saját, „magyar amerikás” könyvek
megírásához. (Puskás, 1982) Elsősorban református lelkészek képzése céljából, már 1903ban a Bloomfield College és Teológiai Főiskolán indult magyarságtudományi program.
(Várdy, 1981)
Hoffmann Géza szerint „A magyarságot nemcsak a nyelv, hanem a szokások összessége, a
magyar kultúra alkotja. Ennek megőrzése jelenti a magyarság megtartását… a magyar
származású amerikai nem kevésbé asszimilált, ha az angol mellett szülei nyelvét is beszéli,
ha azok hazáját kegyeletteljesen, távolról szereti. Előbbit nem lehet elérni, utóbbit
könnyen. Előbbit célozza a gyermeknek magyar iskolába való küldése angol helyett.
Előbbinek elérése állana az amerikai magyar sajtó és az egyházak érdekében, mert csak a
magyar kultúrában élő olvas magyar lapot, vagy csatlakozik magyar egyházhoz. Nem az
elérhetetlen célt szolgálják azonban a magyar vasárnapi vagy nyári iskolák, hol a gyermek
pótlólag, az angol iskola mellett, a magyar nyelvet, írást, esetleg a magyar történelmet és
földrajzot tanulja s hol a lelkész vagy tanító megszeretteti vele szüleinek hazáját. Ez az
aránylag csekély áldozatot kívánó pótló oktatás a gyermeknek csak hasznára válhatik.”
(Hoffmann, 1911:337)
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Ám a magyar kultúrában élés szervezői értelmiségi szándéka nem találkozott a tényleges,
tömeges igénnyel. Puskás Julianna a korabeli sajtót elemezve megállapította: „…a
gyermekek között a magyar iskolák kezdettől fogva népszerűtlenek voltak. A szülők sem
láttak még akkor a jövőbe. Nem gondoltak arra, hogy az amerikai iskolák gyerekeik
magatartását, személyiségét, mennyire meg fogják változtatni, és ezek a változások aztán
kiélezik a konfliktusokat a családban és elmélyítik a szakadékot az első és a második
nemzedék között.”
A magyarság nyelvi megtartására való törekvés és a mindennapi szükségletek
ellentmondása egyre inkább feszültséggé erősödött: „…az írás, olvasás kapcsán is olyan
dolgok tömkelegét kellett a gyerekeknek megtanulniuk, amelyeknek semmi közük nem
volt az itteni [amerikai – megjegyzés B.Sz.] életükhöz és nem tudtak velük mit kezdeni.
Zsenge kis korukban hozták ki őket Magyarországról… vagy… egyenesen itt születtek
Toledóban, a magyar negyedben, és Amerikát tekintették a hazájuknak. A másikat, az
óhazát csak szüleik elbeszéléséből ismerték… Szóról szóra ugyanazt kellett bemagolniuk,
mint magyarországi társaiknak.. A szülők… nem találtak benne semmi kivetnivalót… így
idegenedett el mind jobban az iskolától.” (Oravecz, 2012:115-116)
Báró Ambrózy Lajos tanácsos 1899-ben járt először Klebelsberg Kunó utasítására az USAban, hogy felmérje az „Amerikai akció” hatását, majd 1908-1909-ben a Washington-i
követségen szolgált. Ambrózy körültekintően tanulmányozta elsősorban Pennsylvania
magyar kolóniáit és reálisan látta az amerikai magyarság helyzetét, amelyről a valóságot
hűen bemutató jelentéseket írt. 1908 novemberében, Bridgeport-ban tett látogatása után, a
magyar iskolákkal kapcsolatban ezt állapította meg: „A római katolikus Szent István
Egyházközség… fenntart egy 200 gyermek által látogatott iskolát is… a Saint Esprit-rend
francia apácái… tanítják az angol nyelvet. Ezenkívül működik az iskolában egy tanító, aki
magyar írás-olvasást és magyar történelmet tanít… A gyerekek beszélnek magyarul, és
otthoni tankönyveket használnak… de erősen amerikai angol a kiejtésük…” (Tezla, 1987,
I.:385)
South Lorain-ben járva még rögtönzött felmérést is készített: „…úgy találtam, hogy
valamennyiüknek – azoknak is, akik Amerikában születtek – kifogástalan a magyar
kiejtése. Ezután kb. 10 gyereknek kérdéseket tettem föl. Már akkor feltűnt, hogy a
gyerekek nem voltak biztosak benne, melyiküket kérdezem, Csurgovics plébános az illető
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fiút Frankie-nek, Johnnie-nak, Mike-nak szólította, nem pedig magyar nevén. Két fiú sem a
születési helyét nem tudta, sem azt, hogy milyen vármegyében van a falujuk. Egy itt
született fiútól megkérdeztem, hová valók a szülei. ’Az ócountryból jöttek ide.’ Hogy
híjják az ócountryt magyarul? ’Nem tudom!’” (Tezla, 1987, I.:392)
A második nemzedékre jellemző, hogy keresztnevüket lefordították angolra, akkor is, ha
Magyarországon születtek és gyermekként érkeztek Amerikában, vagy már az új hazában
kezdődött az életük. Így lett például „Jóskából Dzsó”, Miklósból Nicholas, Jánosból John,
stb. Többen a vezetéknevüket is lefordították – például Farkas Wolf, Juhász Sheperd lett.
A könnyebb kiejthetőségért elhagyták az ékezetet: Kovach, Zambo, Pasztor, Deak,
Balint… Ezt a jelenséget fogalmazza meg Márai Sándor a „Halotti beszéd” c. versében:
„…Az ohioi bányában megbicsaklik kezed, / A csákány koppan és lehull nevedről az
ékezet.” (Márai, 1994:217)
A kivándoroltak objektíve szabadon használhatták anyanyelvüket. A magyar negyedekben
élő elsőgenerációsok nem akartak megtanulni angolul, de nem is volt szükségük rá.
Érdekes jelenség azonban a „hunglish” nyelv. „Olyan eszközöket talált itt, amiket ezelőtt
nem látott, s mert a magyar nevüket nem tudja, angol elnevezésüket a pattogó magyar
nyelvhez szokott szájával elsajátítani, illetőleg tökéletesen visszaadni képtelen, ezért a
hallott elnevezéseket a saját szája íze szerint átváltoztatja, lecsiszolgatja, letördeli angolos
ága-bogukat, s magyar bicskával kifaragva, úgy ragozza és fokozza őket, mintha csak
tősgyökeres magyar szavak lennének. Az így kapott különös szavakat azután egész
nyugodtan használja, s a később jövők minden latolgatás, minden kérdezősködés nélkül
elfogadják és használják azokat.” (Tezla, 1987, I.:329) Néhány „hunglish” szó: dzsáb
(munka), májn (bánya), fandri (öntöde), plész (hely, település), bász (főnök, munkavezető),
órájt (minden rendben), peda (fizetés), óbertáj (túlóra), ókontri (óhaza), stb.
Biró Lajos mindezt szemléletesen leegyszerűsítve így foglalta össze: „1914-ben jöttek ki
Amerikába és Mr. Miklósi még nem beszél jól angolul. De azért véletlenül sem mond igent
vagy jes-t, hanem ehelyett a new york-i zsargon szerint je-t mond. Nem is hallottam
egyszer sem, hogy az amerikai magyarok igent mondtak volna. Még akkor is, ha magyarul
beszélnek, igen helyett jet- vagy ja-t, esetleg yes-t mondanak. A bevándorlók mindaddig,
amíg jól meg nem tanulnak angolul, New York-ot is Nevijorknak mondják.” (Biró,
1929:150-151)
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Az 1900-as és az 1910-es években olyan kormányzati törekvések voltak az USA-ban
amelyek amerikanizálni, beolvasztani akarták a bevándorlókat.29 Azt deklarálták, hogy a
munkába állásnak legyen feltétele az angol nyelv tudása és követelték az amerikai
állampolgárság felvételét is. Persze voltak a magyarok között is számosan olyanok, akik
érezték és értették, hogy a jobb munka, az előrejutás, a boldogulás eszköze az angol
nyelvtudás és az állampolgárság. Az amerikanizáció az I. világháború alatt felerősödött.
1917-ben, amikor az Amerikai Egyesült Államok is belépett a háborúba, akkor a magyarok
az elnöknek kinyilvánították lojalitásukat. Ám ennek ellenére érte őket atrocitás és
diszkrimináció. Előfordult, hogy a munkahelyükről, otthonukból erőszakkal el akarták őket
távolítani. (Puskás, 1982) Ekkor tehát leginkább a családi körbe szorult vissza a magyar
nyelvhasználat.
A fentiek miatt az amerikai magyar egyházak, az újságok buzdítottak a nyelvtanulásra és
segítették is azt. Nyelvkönyveket, szótárakat, segédeszközöket adtak közre, miközben
fontosnak tartották a magyar nyelv, kultúra megőrzését is, főleg a második generáció
esetében. Ez fontos momentum, hiszen az identitásban meghatározó szerepe van az
(anya)nyelvnek. A második generáció, amely már Amerikában született, a magyar
kolóniákban nőtt fel, nemzeti identitását tekintve amerikai magyar. Magyarul tanult meg
először, magyar, de már csak hétvégi és szünidei magyar iskolába is járt, magyar
ünnepségeken vett részt, ám már nem tisztán csak magyar, hanem amerikai is.
Összefoglalva: az 1880-as és az I. világháború (Trianon) között kivándorlók nem
gondolkodtak egységesen a magyar nyelv elsajátításának fontosságáról, így a magyar
iskola szükségességéről. Voltak, akik erőszakosan ragaszkodtak hozzá, míg mások
kifejezetten ellenezték és a gyermek érvényesülésének akadályát látták benne. Voltak
olyanok, akik a kétnyelvűségre törekedtek, de azt képtelenek voltak megértetni,
elfogadtatni gyermekeikkel. Az eltérő véleményeket a kivándorlás körülményei, okai, a
vándorbotot ragadók hazai gazdasági, társadalmi, családi állapota és a visszavándorlás
szándéka vagy az arról való gondolkodás eredményezte.

1880-1914 között az USA-ba mintegy 35 millió bevándorló (katolikus, zsidó, mohamedán, buddhista, stb.)
érkezett, az addig döntően protestáns angolszász amerikai társadalomba.
29
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Ugyan sokan vágytak vissza Magyarországra, de akár a rokonoktól kapott levelekből,
beszámolókból értesültek szülőföldjük helyzetéről, akár hazautazásuk alkalmával
személyesen győződtek meg róla, egyértelmű volt számukra: Amerikában jobban,
olcsóbban élnek – az amerikai átlagbérek másfél-kétszer, de a bányaiparban kilencszer is
magasabbak a magyarországiaknál – és társadalmilag egyenlőek.30 Erre láttunk néhány
példát a 2. fejezetben, a Szabadság újság „Miért jöttem ki Amerikában?” címmel
meghirdetett pályázatára beérkezett írásokból.
Az 1903-ban kivándorolt Joseph Sedlock visszaemlékezéséből idézek: „…Bátyáim azt
tervezték, hogy 1908 elején visszatérnek az ókontriba. Egy nap a János azt mondta: ’Jóska,
én jövőre visszamegyek az ókontriba... ’Majd én megmondom, mit csinálj inkább…
Küldess a feleségedért és a gyerekedért, és hozasd ki őket, amilyen gyorsan csak tudod…
odaát… nem jutott sör az asztalodra, miután egész nap keményen dolgoztál a földeken!
Odaát nem eszel húst háromszor naponta. Ugyan mid volt neked odaát… Rabszolgaság!
Te is tudod, hogy ez az igazság.’… Végül azt mondta [János]: ’Megfogadom a
tanácsodat.’” (Tezla, 1987, I.: 160)
Az ókontri tehát mint emlék, táj, lelkiség, rokonság lehetett vonzó, ám mint megélhetési
élet-lehetőség már idegenné vált. Ambrózy Lajos szemléletesen tekintette át tapasztalatait
a társadalmi egyenlőségről: „Ezen gazdasági mozzanatok mellett erős pszichológiai
tényezők is hatnak rá, mindenekelőtt az amerikai egyenlőség… Amerikában a
demokratikus egyenlőségnek egy Európában… teljességgel ismeretlen légköre valóban
fönnáll. A magyar pedig mohón szívja be ezt a levegőt. Élvezi, hogy őt Mr.-nek, feleségét
Mrs.-nek, leányát Missnek szólítják… Itt városi lakos lesz belőle… Szép üzletek előtt jár,
naponta olvassa az újságját, a saloonban megbeszéli barátaival a napi eseményeket…
büszkeséggel tölti el a gondolat, hogy ő maga tartja fenn az egyházat, maga fizeti a papot,
hozzájárult a templom építéséhez, maga adományozta a templom egyik festett üvegablakát.
De legjobban az egyleti életet élvezi. Elnökké, alelnökké, pénztárossá, jegyzővé választják,
s akkor kiélheti beszédvágyát.” (Tezla, 1987, II.:336-337)

Az 1821-1850 között, ún. régi bevándoroltak, illetve magukat tősgyökeres amerikainak valló
leszármazottaik zaklatásának és az erőteljes asszimilációnak először az I. világháború idején, illetve az 1920as évek elején voltak kitéve.
30

158

Talán sokan maguknak sem merték bevallani, pláne nyíltan felvállalni, hogy a
hazatelepülésre bizonytalanul gondolnak. Ezt is alátámasztja Ambrózy Lajos 1909-ben írt
jelentése: „…ha az ember egy öt vagy hat magyarból álló társaságnak fölteszi a kérdést:
’Ugye minden magyar hazavágyik?’, valamennyien azt válaszolják: ’Igen, természetesen.’
Ha azt mondja nekik az ember: ’De hát maguk végül mégiscsak Amerikában maradnak’,
úgy ők a leghatározottabban tiltakoznak. Ha azonban egyenként kérdezi őket az ember,
mikor térnek vissza Magyarországra, akkor egyik sem tudja, hogy jövőre, kettő, hat vagy
tíz év múlva fog hazautazni. És ha az ember bármelyikőjüktől megkérdezi, hogy ha majd
egyszer visszatér Magyarországra, ott is marad-e, a válasz legtöbbször úgy hangzik: ’Igen,
ha a viszonyok Magyarországon úgy megváltoztak, hogy lehet ott élni.’” (Tezla, 1987,
II.:334)
Sokan már az 1900-as évek második felében és az I. világháborút megelőző években
kihozatták feleségüket és ha volt, gyermeküket. (A kivándorlási hullámok történeténél volt
arról szó, hogy 1908-ban az újonnan érkezők 30 %-a, 1913-ban pedig 52 %-a volt nő.)
Azok a gyermekek, akik már Amerikában születtek, még ha azt kezdetben nem is ismerték
fel és/vagy el a szülők, végképp az új hazához láncolták őket. „… bár a bevándorlók utolsó
leheletükig visszavágynak Magyarországra, a gyermekeik, még akkor is, ha – amint ez
gyakran előfordul – tudnak magyarul, gondolkodásukban és érzületben egészen
amerikaiakká lesznek… szívesen hallgatják, ha szüleik Magyarország ezeréves múltjáról,
őseink török elleni vagy az alkotmányért folytatott hősi harcairól, az ország szépségéről és
bőségéről beszélnek. A gyerekek szívesen meséltetnek újra és újra e tárgyról maguknak.
Ám vonzerőt ezek az elbeszélések nem gyakorolnak. A gyermek már Amerikához
ragaszkodik. Felbolygatott képzelete analógiákat keres és talál a magyar és az amerikai
történelem között… Turistaként szívesen utaznának Magyarországra, hogy megnézzék,
milyen az az ország, amelyről oly sokat hallottak. De hazájuknak Amerikát nevezik.”
(Tezla, 1987, I.:390,403)
Gróf Vay Péter atya, akit idéztem a kivándorlás történeténél, már a századforduló éveiben
megállapította: „A felnövekvő nemzedéket alig csábíthatják hazatérésre szülőik
elbeszélései az otthoni életről. A magyar falvak, a Kárpátok erdős lejtői, vagy az Alföld
rónaságai vajmi kevés vonzerővel bír az itt született fiatalság számára.” (Vay, 1910:56)
Ugyanezt remekül illusztrálja regényében Oravecz Mihály is: „Imruska úgy nyilatkozott,
hogy nem megy vissza Magyarországra. Ő már csak félent magyar, és a magyar fele is itt
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akar élni Amerikában. A szakmája is ide köti… Ilon.. hallani sem akart Magyarországról…
kijelentette, hogy ő marad. Ő Santa Paula-i, ő itt született, itt nőtt fel… Neki csak egy
hazája van, az itteni, és hagyják békében azzal az óhazával meg Szajlával.” (Oravecz,
2012:570-571) Ezért tehát sok magyar szülő, a „Kaliforniai fürj” regény főhős
házaspárjához hasonlóan, a gyerekek miatt, a végleges letelepedés mellett döntött.
Az 1899-től Kanadában, Winnipeg-ben élő Farahó János szerint is az etnikai identitás
megőrzői a magyar iskolák: „Hogy a magyar szellem egy jövő nemzedék szívében
megmaradjon, ahhoz nem elégséges, hogy családi tűzhelyünk körül magyar nyelven
beszélünk gyermekeinkkel… arról gondoskodunk, hogy mindenütt, ahol félig-meddig
nagyobb számban élnek magyarok, magyar iskola létesíttessék. E magyar iskolákban
azután nemcsak arra tanítassanak gyermekeink, hogy magyarul írni és olvasni bírjanak,
hanem meg kell őket ismertetni hazánk intézményeivel, történetével s történelmi
nagyságaink életével. Ily módszer mellett gyermekeinkkel az idegenben együtt nagyra fog
nőni bennök a magyar szellem is s megmarad közöttük és szülőhazánk között az összekötő
kapocs s gyermekeink idegen földön is megmaradnak magyaroknak.” (Farahó, 1901:824)
Ekkor Nyugat-Kanadában voltak magyar telepek. Magyar iskola működött már 1892-től
Esterhazy-ban és Kaposvár-on, az 1900-as évek elejétől Békevár-on, Otthon-ban, 1917-től
Stockholm-ban és egy újabb nyílt Békevár-on. (Ruzsa, 1940)
Latin-Amerikában, Brazíliában, a Jaraguá do Sul körzetében letelepedett magyar családok
1891-ben alapították meg a Katolikus Iskolaegyletet és 1900-ra iskolát építettek, amely
elsőként taníthatta a portugál nyelvet. A kolónia tagjai hamar felismerték, hogy a
boldoguláshoz elengedhetetlen a portugál nyelv ismerete. (Boglár-Kovács, 1999)
A két világháború közötti időszak (harmadik hullám)
Az 1920-as években, az USA-ban, a második generáció intézményesített magyar
nyelvoktatásának két típusa volt: a római katolikus egyházközségek mindennapos elemi
iskolái és a református egyházak szervezésében a hétvégi vagy nyári iskolák. Azokon a
településeken, ahol szórványban és nem tömbben élt a magyarság, a szülők maguk
tanították magyar nyelvre, írásra, olvasásra gyermekeiket. (Puskás, 1982) A Magyar
Bányászlap által megjelentetett magyar ábécés könyve is nyilván ezen az igényen alapult.
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A katolikus mindennapos iskolában a hittant magyar, de az iskolai tananyagot, az amerikai
tanügyi hatóságok előírásai alapján, angol nyelven tanították. Mivel ez az 1924. évi
kisebbségi törvénnyel tovább szigorodott, a vallást is angol nyelven oktatták. Így a
katolikus „magyar iskolákban” a vallásos nevelésre helyezték a hangsúlyt és nem a magyar
nyelv tanítására. (Puskás, 1982) A szigorításról 1927-ben a magyar konzul így számolt be:
„A magyar iskolák az egyházközségek keretében lettek szervezve, azonban az utóbbi
években a legtöbb államban érvénybe léptetett iskolatörvények következtében, amelyek
szerint kizárólagos idegen tanítási nyelv engedélyezve nincs, hanem naponta csak egy óra
fordítható erre, és mely szerint az egyes osztályokat 30-40-nél több gyermek nem
látogathatja, sok egyházközség kénytelen volt iskoláit feladni.” (Puskás, 1982:362)
Ezekkel az előírásokkal többnyire csak a nagyobb egyházközségek iskolái tudtak működni.
Az állami törekvések átstrukturálták az oktatás időpontjait és időtartamát. Fejős Zoltán
szerint: „A növekvő amerikanizációs nyomás hatására az etnikai nyelvek, a kulturális
hagyomány átörökítése egyre jobban kiszorult a hivatalos tanrend keretei közül. A magyar
nyelv tanítása több katolikus iskolákban is véglegesen szombatra, vagy az esti órákra
tevődött. A reformátusokat az ilyen rendelkezések közvetlenül nem érintették, tekintettel
arra, hogy a magyaroktatás, Detroit kivételével, ekkor már csak a szünidei, nyári
iskolákban folyt, de az amerikanizációs légkör hatásától természetesen ők sem tudták
függetleníteni magukat. Annál kevésbé, mivel mindazok, akik a végleges megtelepedés
mellett döntöttek, maguk is fogadott hazájuk nyelvének elsajátításában voltak érdekeltek.”
(Fejős, 1990a:21)
Sok szülő továbbra is fontosnak tartotta a magyar nyelvet, hiszen ő csak így tudott
kommunikálni. Ám egyre többen mondtak le arról, hogy a magyar (anya)nyelv elsajátítását
erőltessék gyermeküknél. Voltak olyanok is, akik kifejezetten feleslegesnek, gyermekük
érvényesülésének akadályaként tartották. (Puskás, 1982) Az 1920-as és az 1930-as
években az USA-ban virágzott az a szemlélet, hogy a kétnyelvűség negatívan befolyásolja
a személyiség fejlődését. (Bartha, 1993b)
Bartha Csilla a nyelvválasztás szülői stratégiáinak három változatát különbözteti meg: az
interakció központút, az integratívat és az autoritatívat. Az interakció központú esetében a
szülő gyermekével magyarul és angolul egyaránt beszél, attól függően, hogy mi az adott
téma, valamint a szituáció. Döntően azok a szülők, akik azt feltételezik, hogy a
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kétnyelvűség a gyermekre negatívan hat, továbbá gátolja társadalmi beilleszkedésüket,
előmenetelüket, csak angolul kommunikálnak. Tehát integratív stratégiát alkalmaznak. Az
autoritatív stratégiát követők otthonukban kizárólag a magyar nyelvet használják és ezt
akár kényszer árán is megkövetelik. (Bartha, 2002)
„A nyelvfenntartási törekvések képviselői a magyar nyelv oktatása mellett csak érzelmi
mozzanatokkal érveltek: ’Megmaradni magyarnak, mert annak születtünk!’ – hangoztatták.
Racionális érveket a kétnyelvűség gyakorlati előnyei mellett nem vagy csak ritkán tudtak
felsorakoztatni… A magyar bevándoroltak közösségeiben ápolt etnikai tradíciókat, a
gyökértelenné vált falusi-paraszti kultúrát és az általános művelődésnek azokat a
mozaikjait, amelyet a szülők reprezentáltak, az amerikai társadalom értéknormáin
nevelkedő második generáció nemcsak idegennek, hanem többnyire értéktelennek is
tartotta. A ’magyarnak maradás’ ellen a második generáció tagjai annál is inkább
tiltakoztak, mivel az amerikai iskolákban magyar származásuk ’stigmáját’ kellett hordozni.
Kiejthetetlen nevük, a ’Hunky’-k ’furcsa szokásai’ miatt gyakran kellett elviselniük
tanulótársaik, sőt oktatóik gúnyolódásait, lenézését.” (Puskás, 1982:365) A második
generációs gyermekek, fiatalok magyar etnikai identitásuk vállalását, annak válságát a 3.
fejezetben már részletesen tárgyaltam.
Ezt erősíti meg Kriza Ildikó megfigyelése is: „A nyelvi elszigetelésből való kilépés a
magyar kolóniáktól, munkacsoportoktól való eltávolodás objektív igényként jelentkezett…
Már az iskoláskortól számos megaláztatás érte őket a hibás angolság miatt, és az érzelmi,
értelmi motivációk egyaránt arra késztették [a másodgenerációsokat – megjegyzés: B.Sz.],
hogy eltávolodjanak a szülők kultúrájától… Általános magatartásforma volt, hogy a
magyarok társaságában angolul beszéltek, ha egyetlenegy ember nem értette a magyart.
Ebből következően a magyar nyelv használata elvált az etnikus identitástól. Magyarnak
vallja magát sok magyarul beszélni nem tudó ’öregamerikás’ leszármazottja. Az etnikus
tudat számára fontosabb, lényegesebb, mint a nyelv ismerete.” (Kriza, 1987:204)
[Kiemelés: B.Sz.]
A gyermekek körében ekkor sem voltak túl népszerűek a hétvégi magyar iskolák. Fáy
Fischer Andor ennek okát így magyarázta: „Az amerikai magyar gyermek nem éppen
boldog, hogy míg amerikai társai szombaton teljesen szabadok, mentesek az iskola
gondjaitól, neki ezt a napot fel kell áldozni egy az ő szemében majdnem idegen nyelvben
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való jártasság elsajátítására, egy ország történetének ismeretét, földrajzát tanulni, melyet ő
soha nem látott és alig is reméli, hogy valaha megláthat. A szülőnek évközben is küzdenie
kell a gyerekkel, amikor szombati iskolába küldi a magyar nyelv tanulására. De a
legnagyobb harc akkor kezdődik, amikor vége az amerikai tanévnek, amikor a gyerek
vakációja megkezdődik- és amikor a bevándorolt gyereket nyári iskolába küldi a szülő,
ahol a neki kimondhatatlanul kedves, de gyermekének idegen nyelvű tanítás
megkezdődik.” (Fáy Fischer, 1938:262) Tehát a magyar iskolában való tanulás komoly
erőfeszítést igényelt és igényel még napjainkban is a gyerekektől (és szüleiktől).
Biró Zoltán 1928-ban részt vett az első Kossuth-zarándok úton. A második generációról a
benyomását így írja le: „Roppant élénk… gyerekei vannak Mr. Bordásnak. Igazi amerikai
gyerekek, nemcsak azért, mert magyarul kukkot sem szólnak, hanem azért is, mert féktelen
a jókedvük és örökösen hancuroznak… A magyar beszédet – azt mondják – megértik. De
nem ők mondják, hogy megértik, hanem Mr. Bordás és a felesége… Aki boldogulni akar,
annak amerikaivá kell lennie. Nem erőszak, nem az államhatalom amerikaiasít, hanem az
amerikai élet. És minden nemzet fia önként hódol meg Amerika nemzetiségi politikájának,
az életnek.” (Biró, 1929:223)
Az amerikai életet befolyásolni szándékozó, az „Amerikai akciót” a háború után a magyar
kormány folytatta ugyan, de az anyagi támogatás a korábbiak töredéke volt csupán. Az
amerikai magyar iskoláknak továbbra is küldtek tankönyveket, szemléltető eszközöket,
módszertani kiadványokat a Magyarok Világkongresszusa irodájának segítségével. 1940-ig
több mint 30 ezret. Az amerikai magyar iskoláknak, szervezeteknek lehetőségük volt
hanglemezeket, könyveket, színműveket olcsóbban vásárolni Magyarországról. A
„Betűország” magyarországi, elemi iskoláskönyv-sorozatból kaptak a tanulók a legtöbbet.
(Fejős, 1990a)
A református egyházak az 1930-as években rendszeresen közel 100 nyári iskolát
szerveztek, ahol évente körülbelül 5 ezer diák tanult. A nagyobb nyolc osztályos katolikus
iskolákba az 1920-as évek folyamán általában 4-600-an, az 1930-as években pedig már
kevesebben, de még így is összesen több ezren jártak. (Fejős, 1990a) Ám most is
felvetődött az a kérdés, mint az 1910-es évek második felében: használhatóak-e az
amerikai magyar gyermekek tanítására a Magyarországon készített tankönyvek. Hiszen az
Amerikában született gyermek teljesen eltérő környezetben szocializálódik, mint
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magyarországi kortársa. Mások a kulturális, társadalmi ismeretei és főként más a
nyelvismerete, szókészlete. (Ez a szempont napjainkban is foglalkoztatja a szakembereket.
Erről a későbbiekben lesz még szó.)
Az 1929-ben megtartott Magyarok I. Világkongresszusán a küldöttek megfogalmazták ezt
a problémát. Ezért 1932-ben megjelent a külföldön született magyar tanulók számára
összeállított olvasókönyv, Mészöly Gedeon szerkesztésében, az „Amerikai magyar fiú
Magyarországon” címmel. Útikönyvszerűen, dialógusokkal, néprajzi leírásokkal, irodalmi
részletekkel színesítve mutatja be Nagy-Magyarország földrajzát, történelmét. Szó van
benne magyar ételekről, zenéről, táncról, műemlékekről is.
A református lelkészek – elsősorban Dr. Nánássy Lajos esperes és Dezső János –, ahogy
már az 1910-es években is tették, most is szerkesztettek az amerikai magyar diákok
felkészültségéhez jobban igazodó olvasókönyveket, az Amerikai Magyar Református
Egyesület támogatásával, kiadásában. Nánássy később bővítette, fejlesztette tankönyvét.
Felismerte azt, hogy a református nyári iskolákban olyan gyerekeket kell magyarul írni és
olvasni tanítani, akik angolul már tudnak olvasni. Ezért a két nyelvben azonos hangokra
építette fel a magyar nyelv oktatását. (Fejős, 1990a)
Az 1930-as évektől a Verhovay Segélyegylet (felismerve a második generáció magyar
tudatának megtartásával és a magyar nyelvismeretével kapcsolatos nehézségeket) nyári
tanfolyamokat, iskolákat szervezett, tankönyveket és 100 dollár támogatást adott a
fiókegyesületeknek az oktatás finanszírozására. De a másik nagy egyesület, a Rákóczi
Betegsegélyező is kivette a részét a már Amerikában született gyerekek magyar
nyelvtanításának támogatásában. Tehát a magyar nyelv tanítása már nemcsak egyházi
keretek között valósult meg. (Fejős, 1990a) A New York-i Magyar Tájékoztató Könyvtár
(Hungarian Reference Library) vezetője, dr. Telkes László is tervezett egy csak angol
nyelvű tankönyvet. Ezt azzal a tapasztalattal indokolta, hogy az amerikai magyar fiatalok
döntő többsége ugyan értett magyarul, de írni és olvasni csak angolul tudott, hiszen az
jelentette számára az érvényesülés lehetőségét. (Fejős, 1990a) Telkes így érvelt: „A nagy
tömegek számára nincs túlzott jelentősége a magyar nyelv grammatikailag tökéletesen
megalapozott ismereteinek, hanem csak annak, hogy a magyar kultúra elemei számukra
közérthető nyelven, tehát angolul, legyen[ek] hozzáférhető[k].” (Fejős, 1990a:30-31)
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Telkes hallásra alapozott, játékos magyar nyelvoktatást képzelt el. Továbbá az általa
megálmodott tankönyvben magyarságismeret is helyet kapott volna. Sajnos azonban ez a
„második generációs” tankönyv nem készült el. (Fejős, 1990a) A munka azonban
folytatódott, sőt, korszerűsödött. Az Amerikai Magyar Szövetség 1938-ban, a Magyarok II.
Világkongresszusán kezdeményezte, hogy jelentessenek meg egy olyan angol nyelvű
könyvet, amely a kint született gyerekekkel nemcsak a magyar nemzet és Magyarország
értékeit ismerteti meg, hanem „Magyar Amerikáét” is. Tehát az amerikai magyar
egyesületekről, egyházakról, egyéni sikerekről is tanulhassanak. (A Magyarok II.
Világkongresszusa, 1938)

Az Amerikai Magyar Református Egyesület a Debreceni Nyári Egyetemre 1938-ban egy
tucat amerikai magyar fiatalt utaztatott Magyarországra, hogy személyesen tapasztalják,
ismerjék meg. Borsy-Kerekes György esperes, az Amerikai Magyar Református Egyesület
elnöke, így foglalta össze benyomásait a Magyarok II. Világkongresszusán: „Attól a
perctől kezdve, hogy ezek az ifjak a trianoni magyar határt könnyes szemekkel átlépték,
percről-percre fokozódó erővel tör elő lelkükből magyarságuk! Vannak dolgok, amik
egyenesen a releváció erejével hatnak rájuk. Tegnap mondotta egyik [amerikai magyar
fiatal – B.Sz.]: ’Tiszteletes Uram! Amikor Szegeden az Ember tragédiájának utolsó
mondatai elhangzottak, úgy éreztem, nyugodtan meghalhatnék, mert szebb és nagyobb
élményem aligha lesz odakint az életben. Ekkor eszméltem rá, hogy végzetesen magyar
vagyok!’” (A Magyarok II. Világkongresszusa, 1938:103)
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a

Világkongresszuson tartott előadásában, az „új nemzedék” magyarnak megtartását
érzésben és gondolkodásban tartja elsődlegesnek és hozzáteszi: „lehetőleg nyelvben is.”
(A Magyarok II. Világkongresszusa, 1938:102) Tehát az amerikai magyar református
egyház egyik elöljárójaként igen reálisan gondolkodott az Amerikában született fiatalokról.

Már majd egy évtizeddel korábban, az 1929 augusztusában megtartott, Magyarok I.
Világkongresszusán, dr. Takaró Géza New York-i református lelkipásztor így nyilatkozott
az amerikai magyarság második, harmadik generációjáról: „Amerikában tovább él a
nemzet, mint a nyelv, vagyis magyar származásuk tudata megmarad azokban is, akik
magyarul már nem beszélnek.” [Kiemelés: B.Sz.] (Szántó, 1984:74) A második
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generációs, már Amerikában, de többségében még csak magyar szülők gyermekeként
született, amerikai magyarok esetében fontos, hogy már ekkor megfigyelhető a
kétnyelvűség jelensége és a fiatalok inkább értenek és beszélnek magyarul, mint írnak,
olvasnak. Ezt támasztja alá Kosáry megállapítása is: „Az öregek még magyarul kérdeznek
– a fiatalok már angolul válaszolnak.” (Kosáry, 1942:19) Tehát, egyetértve Bartha Csilla
vizsgálatainak

eredményével:

„a

kétnyelvűvé

válás

első

fázisa

egybeesik

a

megszilárdulással, a szimbolikus közösséggé formálódás szakaszával.” (Bartha, 1993b:42)
Fáy Fischer Andor ezt állapította meg 1938-ban: „A bevándorolt gyermeke, míg iskolába
nem kerül, anyanyelvén beszél, de pár hónappal aztán, hogy az amerikai népiskola
küszöbét átlépte, már angolul kezd felelni a szülő magyar kérdéseire, pajtásaival pedig
véletlenül se beszél más nyelven, mint angolul. A gyermek angolul kezd gondolkozni és ha
anyanyelvén beszél, azt agyában már angolról kell lefordítania.” (Fáy Fischer, 1938:261)
Szerinte az amerikai magyarság második és harmadik nemzedékének talán a fele tud csak
magyarul írni és olvasni. (Fáy Fischer, 1938)
Máthé Elek 1940-ben tett körútja alkalmával azt tapasztalta: „A második nemzedékbeliek
magyar beszédét nem is igen lehet fonetikai leírással érzékeltetni, hiszen a hangzókat alig
torzítják, ugyanúgy vagy legalábbis nagyon hasonlóan ejtik ki az a- e- i- o- u-t, mint a
hazaiak, csak a hangsúly idomult teljesen az angol nyelv szabályaihoz. Nagyon feltűnt még
az idősebbeknél is az idegenszerű szófűzés, az angol nyelvű kifejezések szószerinti
magyarra fordítása. Így például nem is egyszer hallottam magyar otthonokban ezt a
mindennapi magyar kifejezést: ’Gyújtsd meg a lámpát!’ – ilyen megfogalmazásban: ’Tedd
rá a fényt!’ – angolul: ’Put on the light!’” (Máthé, 1942:109-110) [Kiemelés B.Sz.] Ez a
megfigyelés azért is fontos, mert később látni fogjuk, hogy ez egészen napjainkig létező
jelenség. Ezt Nagy Károly „fordításos kétnyelvűségnek” nevezi. Tehát amikor az egyén a
mondanivalóját az egyik nyelven gondolja el és a másik nyelvre lefordítva,
„tükörfordításban” mondj ki. További példákat sorol: „Cserélek ruhát”, ahelyett, hogy
„Átöltözöm”, „Tudok menni veled a parkba?”, ahelyett, hogy „mehetek veled…”. (Nagy,
1984) Ugyancsak ő különbözteti meg a „keverő kétnyelvűséget” is, amit „Hunglish”-nak is
nevezhetnénk: magyarul ragozza az angol igét, magyar kifejezéseket kever az angol
mondatba. Például: „Tívít vaccsoltunk” – „Tévét néztünk”; „Nem szeretek hájvén
drájvolni” – „Nem szeretek országúton vezetni”. Ezt a beszédet csak az angol
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nyelvterületen élő magyarok használják és értik meg. (Nagy, 1984) Ez a beszédmód is
létezik még napjainkban is.31
Bartha Csilla szerint a második generáció tagjai nem úgy lettek kétnyelvűek, mint szüleik.
Ők a „kétnyelvűségnek egy sajátos, leginkább az Egyesült Államokban tapasztalható
típusát hozták létre, melynek legfontosabb ismérve a több generációra kiterjedő stabilitás
hiánya: ez az ún. emigráns átmeneti kétnyelvűség”. (Bartha, 1993b:44)
Az 1930-as évek elejére már nemcsak egyházi keretekben oktatták a magyar nyelvet, írást,
olvasást, stb., hanem az egyesületek – élükön a Verhovay Segélyegylettel és a Rákóczi
Betegsegélyezővel – is bekapcsolódtak. Az amerikai magyar sajtó is sokat cikkezett az
iskolák ügyéről és a második generáció magyarságtudata megtartásának kérdésköréről,
amelyről a későbbiekben lesz még szó. Az 1930-as években, az 1924. évi kisebbségi
törvénnyel ellentétben, már biztosították a jogszabályok, hogy minden állampolgár egyenlő
és nyelvi okokból sem lehet különbséget tenni. Mégis az állami munkakörökben csak
angolul kiválóan beszélőket alkalmaztak. (Kriza, 1987)
Egyetemi szintű magyarságtudományi program indult 1922-ben a Lancester-ben található a
„Franklin” és a „Marshall College” és a Lancester Teológiai Főiskola keretében, 1926-ban
pedig a Cleveland-i „Western Reverse” Egyetemen. Magyar nyelvoktatás volt az 1920-as
években az „University of Dubuque”-n, a Dayton-i „Central Theological Seminary”-n és
1926 és 1931 között a „Bridgeport Junior College”-ban és a Columbia Egyetemen. (Várdy,
1980) Sebestyén Endre azt állapította meg, hogy a reformátusok két magyar tanszéket
tartottak fenn: a Bloomfield-i presbiteriánus főiskolán teológiai és Dubuque-ban pedig
kollégiumi fokozatban. (Sebestyén, 1941)
Összefoglalva: a háború előtt kivándorló magyarok amerikai születésű és neveltetésű
gyermekeinek a nemzeti-etnikai keretek között tartása az 1920-as és az 1930-as évek során
merült fel súlyos problémaként. „Az az ambivalens viszony, amely a második, esetenként
már a harmadik nemzedék és a szülők, nagyszülők értékei, kulturális hagyományai között
feszült, a két háború közötti korszak egyik lényeges társadalmi kérdése lett.” (Fejős,
1992a:73)
A nyelvhasználatról, a nyelvmegtartásról, a nyelvcseréről és a nyelvvesztésről, valamint a kétnyelvűségről
a hivatkozott Bartha Csilla (Bartha, 1993a, 1993b, 2002) és Nagy Károly (Nagy, 1984) tanulmányokon kívül
lásd még: Fenyvesi, 2005; Fishman, 1966a, 1966b, Gerner, 2013; Kontra, 1985, 1986, 1990; Kontra –
Nehler, 1981; Kovács, 2001, 2005; Nehler, 1981.
31
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1930-ban a bevándoroltak és a második nemzedék létszáma még közel azonos volt:
274 400 lélek született Magyarországon és 271 840 fő Amerikában. A következő
népszámlálás adatai azonban már azt tükrözték, hogy az Amerikában született
leszármazottak száma 140 ezer fővel lett több, mint a magyarországi születésűeké:
437 080, valamint 299 228 lélek. Továbbá az elsőként bevándoroltak egyre idősödtek,
csökkent létszámuk. Ez a demográfiai átalakulás a generációs konfliktusok felerősödését is
eredményezte. (Fejős, 1992a)
A magyarországi intézmények és az amerikai magyar szervezetek egyaránt a magyar nyelv
és a magyar identitás szoros egységéből indultak ki. Ám az 1930-as években az amerikai
magyarok felismerték, hogy a magyar (anya)nyelv és az etnikai identitás szétválasztása
elengedhetetlen. (Fejős, 1992a) Ebben az időszakban az elsőgenerációs, tehát még
Magyarországon született kivándorlók gondolkodás- és szemléletmódjában jelentős
váltás történt. „A lényeg talán éppen ez: a szellem a fontos, nem pusztán a nyelv, bár amíg
lehet, az utóbbit sem szabad sorsára hagynunk. A fiatalokhoz azonban már angolul kell
szólani, és csak a szellemen át szerezhetik meg újra a nyelvet is.” (Kosáry, 1942:19-20)
Káldor Kálmán, a „St. Louis és Vidéke” című (korábban St. Louisi Hírlap) hetilap és
alapító főszerkesztője, az 1937-1939-ben megjelentetett, „Magyar-Amerika írásban és
képben” című albumban ezt írta: „A parancsoló szükség mindnyájunkat rákényszerít arra,
hogy mesterei legyünk az angol nyelvnek, a mindennapi életben azt használjuk és
magyarul csak a magunk szűk körében beszélgessünk, amikor arra alkalom adódik… a
második és harmadik nemzedék elamerikaiasodása nemzetiségi szempontból semmi
veszedelmet nem jelent, mert a változás csak nyelvbeli, de semmi köze sincs a lelkiekhez.
[Kiemelés: B.Sz.] (Káldor, 1937-1939:15)
Máthé Elek megállapította „….a nemzeti öntudat megerősítésének útján elindult, XIX.
század eleji magyarság híres jelmondata: ’Nyelvében él a nemzet!’ nem egyetemes
érvényű követelmény.32 Ha csak a magyar nyelv tudásához kötöm az amerikai magyarság
fennmaradását, a most még félmilliónál nagyobb tömeget alkotó magyarságnak harminc,
legfeljebb negyven év múlva meg kellene szűnnie és nyomtalanul be kellene olvadnia…
„Színészet által terjed a nyelv. Nyelvében él a nemzet.” mottó valószínűleg Kőváry Lászlótól ered, aki ezt
1842-ben Székelyhonról c. munkájában írta le, az erdélyi magyar színjátszás szükségességének kapcsán.
Később olvashatjuk Bessenyeinél, Kölcseynél, a Széchenyi-féle Hitel előszavában is. (Bartha, 1999)
32
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Fontos tehát, hogy sikerüljön az amerikai magyarok között előbb kétnyelvű, majd tisztán
angol nyelven működő, de működésében és célkitűzésében továbbra is magyarnak
megmaradó szervezeteket létesíteni.” (Máthé, 1942:82-83)
Tehát már az 1930-as évek elején megfogalmazták, de az évtized második felére végképp
felismerték azt Amerikában, hogy a második, harmadik generáció magyarságtudatának
megtartását nem szabad szorosan a magyar nyelv ismeretéhez kötni. Ezért minél
nagyobb teret engedtek az angol nyelvnek. Láthattuk ezt a szervezeteknél és az
egyházaknál is, mert az intézmények működtetésében bevezették a magyar mellé az angolt
és a misék, istentiszteletek is kétnyelvűek lettek, illetve voltak csak angol nyelvű liturgiák.
Ez is azt bizonyítja, hogy van magyar etnikai identitás magyar nyelvismeret nélkül. Tehát
teret nyert az „Angol nyelv, magyar lélek, amerikai szellem” (Fejős, 1992a:76˙) szemlélet.
„A bevándoroltak számára az angol nyelv elsősorban asszimilációt (vagy asszimilációs
szándékot jelentett). A másod- és harmadgeneráció viszont épp az angol segítségével
fejezheti ki legkönnyebben etnicitását.” (Fejős, 1993:185)
Kanadában is, Amerikához hasonlóan, kétféle magyar iskola működött a két világháború
között: egyházak és a világi szervezetek által fenntartott. Az egyházi magyar iskoláknak
további két csoportját lehetett megkülönböztetni: a mindennaposat és a nyárit. (Ruzsa,
1940)
Az 1920-as évek második felében többek között Winnipeg-ben alakult nyári magyar
iskola, a Szent István Király Római Katolikus Magyar Betegsegélyező Egylet
fenntartásában. Ugyancsak ebben az időben szombati és vasárnapi iskolát szerveztek a
Szociális Testvérek Stockholmban, mert az 1917-ben alapított iskola a háború után bezárt.
Az 1930-as évek elején Lethbridge, az évtized második felében Calgary magyarsága
indított vasárnapi iskolát. (Ruzsa, 1940)
A Torontói magyar Református Presbyterian Egyház 1932-től nyári magyar iskolát
szervezett, ahol felekezeti különbség nélkül oktatták a gyermekeket. A Torontói Magyar
Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház az 1930-as évek elejétől tartott rendszeresen nyári
iskolát. A Hamiltoni Magyar Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház ugyancsak az évtized
elejétől szervezett szombati magyar iskolát. A Montreali Első Magyar Református Egyház
1928-tól működtetett vasárnapi iskolát, a Montreali Magyarok Nagyasszonya Római
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Katolikus Hitközség 1937-től szervezte meg iskoláját. (Ruzsa, 1940) Ruzsa Jenő 1940-ben
végzett felmérése során két városban talált mindennapos magyar iskolát: Stockholm-ban a
katolikus egyházét és Montreal-ban a reformátusét. Mindkét intézményben a fő cél az
általános magyar műveltség elsajátíttatása volt. (Ruzsa, 1940)
A II. világháború előtt az egyházak keretében működtek az ún. szombati vagy vasárnapi
magyar iskolák, ahol magyar nyelven tanultak, de a hangsúly a vallási, erkölcsi oktatáson
volt. A mindennapos, a nyári és szombati vagy vasárnapi iskolák egyaránt a könyveket,
felszerelést Magyarországtól kapták, a Magyarok Világszövetsége és a kanadai konzulátus
segítségével. (Ruzsa, 1940) Tamás József felmérése szerint 1892 és 1940 között 31 hétvégi
és 30 nyári iskola működött. (Tamás, 1966)
A különbség az amerikai és a kanadai magyar közösségek iskolái között egyrészt a
létszámban, másrészt az alapítás időpontjában van. Kanadában jóval kevesebb iskolát
hoztak létre. Míg az USA-ban, az 1920-as években, a virágkorukat élték az iskolák és az
1930-as években már felszínre került a második-, harmadik generáció magyar
nyelvhasználatával, a nyelv tanításával kapcsolatos probléma és egyúttal szemléletváltozás
történt, addig Kanadában döntően az 1920-as évek második felében alapították meg a
magyar iskolákat. Az eltérést a bevándorlás időpontjai és létszámai közötti különbség
okozza.
Ugyanakkor a szülők iskolaválasztásával, a másodgenerációs gyermekek magyar
nyelvtudásával és beolvadásával kapcsolatos, az 1930-as évek második felében jelentkező
problémák megegyeznek a két ország magyar közösségei között.
Ruzsa Jenő 1940-ben megállapította, hogy a „Kanadában született vagy az óhazából
kihozott gyermek nagyon hamar asszimilálódik az angol iskolában. Még a mindennapos
magyar iskolai oktatással is igen nehéz a gyermekkel megismertetni azokat a szokásokat,
magyar kifejezéseket, amelyek közelebb hozzák a gyermeket a szülőkhöz. S így
következik, hogy ott, ahol sem ilyen, sem nyári magyar iskola nincsen, hamar
bekövetkezik a csalódás mindkét részről… Egyik veszedelem a szülők gyengesége,
hiúsága és nemtörődömsége. Először maga igyekszik megtanulni a gyermekétől angolul s
így a gyermek magyar nevelését elhanyagolja. Magyar iskolába gyermekét még azok közül
is nagyon sok nem küldi, akinek alkalom kínálkozik erre. Egyszerűen és bölcsen
megállapítja, hogy úgy sem lesz annak szüksége a magyar nyelvre.” (Ruzsa, 1940:356)
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A fentiek miatt javasolta a Kanadában élő Almásy Ernő a Magyarok II.
Világkongresszusán azt, hogy a Magyarok Világszövetsége kezdeményezze egy olyan
rövid, hangos filmsorozat elkészítését, amely a magyarság kultúrája, művészeti és
történelmi értékeit mutatja be annak a második generációnak, amely Magyarországot,
szülei hazáját nem ismeri, a magyar nyelvet rosszul, vagy egyáltalán nem beszéli. (A
Magyarok II. Világkongresszusa, 1938)
Brazíliában, São Paulo magyarok által sűrűn lakott városrészében, Mooca-ban, 1927-ben
nyílt iskola.33 Majd sorra valamennyi olyan negyedben létesítettek iskolát, ahol sok magyar
család lakott. Brazil állami iskolába magyar gyermeket nehezen vettek fel, az egyházi
magániskolákat pedig a kivándorlók nem tudták megfizetni. A São Paulo állam területén
alapított

magyar

településeken,

Árpádfalván,

Szentistvánkirályfalván,

Boldogasszonyfalván, Mátyáskirályfalván, Rákóczifalván ugyancsak alapítottak iskolát.
Az állami engedéllyel működő iskolákban kétnyelvű volt az oktatás: magyar és portugál.
(Boglár, 1996; Kutasi Kovács, 1981) Az árpádfalvai iskolának, amely 1928-ban létesült,
1929-ben 72, 1930-ban 83, 1931-ben 79, 1932-ben 60, 1938-ban 85 tanulója volt. (Kordás,
1940)
Kutasi Kovács Lajos az 1928-1941 közötti időre teszi a brazíliai magyar iskolák fénykorát,
ugyanis ekkor több mint 10 ezer tanuló végzett és sokan voltak, akik nem fejezték be a
magyar iskolát, csak rövidebb ideig voltak a tanulói. (Kutasi Kovács, 1981) Dobos Károly
szerint 1940-ben 10 brazil magyar iskola működött. Létrehozták a Magyar Iskola
Szövetséget is a munka koordinálása céljából. (Dobos, 1940)
Argentínában, Buenos Aires Pineyro negyedében, 1926-ban alapították meg az első
magyar iskolát, amelyet Magyarország és a Magyar Segélyegylet is támogatott. A családok
jobb kerületbe költöztek, ezért az iskola 1940-ben bezárt. A Valentín Alsina városrészben
1932-ben létrehozott magyar iskolát ugyancsak a Magyar Segélyegylet és a nagykövetség
támogatásával tudott csak működni. Azonban az iskolát hivatalosan nem ismerték el, tehát
a gyermekeknek spanyol iskolába is kellett járniuk.34 Ezért a szülők szívesebben íratták be
gyerekeiket eleve már az állami oktatási intézménybe. (Torbágyi, 2004)

Dobos Károly 1925-re datálja az első brazil magyar iskolát. (Dobos, 1940)
Áts Tivadar, a Délamerikai Magyar Szó budapesti szerkesztője javasolta az 1938-ban megrendezett
Magyarok II. Világkongresszusán, hogy a magyar kormány segítse a latin-amerikai magyar iskolák állami
elismertetését. (A Magyarok II. Világkongresszusának tárgyalásai Budapesten, 1938. augusztus 16-19.)
33
34
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A vidéken lakó magyarok is elindítottak két iskolát az 1930-as években. Az első
Leguizamón magyar telepén, 1933 és 1940 között működött. A másik Chaco-n, 1937-től, a
követség és a Segélyegylet támogatásával tartották fenn. Azonban nem rendelkeztek
megfelelő engedélyekkel, így egy év után a hatóságok bezárták az iskolát. (Torbágyi,
2004)
Uruguay fővárosában, Montevideo-ban, az Uruguay-i Magyar Kör, 1933-ban alapította
meg az első iskolát, amelyet Magyarország Nagykövetsége anyagilag is támogatott. 1935ben az Uruguayi Magyarajkú Munkások Egyesülete is elindította iskoláját, Uruguayi
Magyar Munkás Gyermek Iskola néven, amelyet a hatóságok 1936-ban bezártak. Az
Egyesült Magyar Ágostai Evangélikus és Református Egyház lelkésze beindított egy
vasárnapi iskolát, ahol magyar történelmet is tanultak a gyermekek. 1937-ben a fenti két
egyesület és a nemrég alakult Uruguayi Magyar Otthon létrehozott egy közös magyar
iskolát, 80 diákkal. A különböző véleménykülönbségek és személyes viták miatt az iskola
a Magyar Házba költözött, hallgatói létszáma jelentősen csökkent. (Torbágyi, 2004)
Paraguay-ban, 1937-ben átadták az „Escuela nacional no 871, Hungría” névre hallgató
állami tanintézményt. A Hungría, azaz Magyarország nevet a hatóságok azért adták az
iskolának, mert az orosházi születésű Kunos Ádám festő- és szobrászművész adományozta
telken épült fel – az ő pénzéből és az általa készített tervek alapján – a székely stílusú
iskolaépület, amelynek további érdekességét az adja, hogy bár magyar tanulója sosem volt
az iskolának, a magyar kolónia mégis folyamatos támogatásban részesíti létrejötte óta.”
(Torbágyi, 2004:166-167) Tehát a kevés létszámú Paraguay-i magyarságnak nem volt saját
iskolája.
Chile-ben a Santiago-i magyar zsidó Templom és Talmud Egyesület 1933-tól magyar
nyelvű hitoktatást szervezett. Egy évvel később az olasz kolónia iskolájában szombati
magyar iskola létesült. (Torbágyi, 2004)
II. világháború utáni időszak (a negyedik kivándorlási hullám)
Az 1930-as évektől kiadott, angol és magyar nyelvű, az amerikai szükségleteket
figyelembevevő tankönyvekre, főleg nyelvkönyvekre a II. világháború idején volt
leginkább szükség, amikor a csak angolul írni tudó fiataloknak leveleznie kellett az angolul
írni-olvasni nem tudó szüleikkel. (Várdy, 1991) Az 1940-es és az 1950-es években
visszaesett a magyar iskolában tanulók létszáma az USA-ban. (Nagy, 1984)
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New Brunswick-ból – ahol a lakosság egyötöde magyar volt – ezer magyar fiatal vonult be
az amerikai hadseregbe, 1942-ben, hogy harcoljon a II. világháborúban. Kovács Ilona az
általuk a lelkészüknek, 1942-44 között írt, közel 300 levél kapcsán elemezte a kettős
identitást. Megállapította, hogy a levelek egyharmada magyar, kétharmada angol nyelven
íródott. Tehát a második generáció már inkább kétnyelvű volt és az írásban az angolt
részesítette előnyben. Jobban beszéltek és könnyebben olvastak magyarul, mint írtak.
Néhány kifejezés kivételével, nem volt jellemző a „hunglish” nyelv használata. (Kovács,
2005)
Lotz János, az USA-ban született nyelvtudós mutatott rá egy vele készült interjúban: a
második világháború idején az amerikai hadseregben is felmerült az igény a különböző
idegen nyelvek ismeretére, hiszen a különböző népekkel való érintkezéshez szükség volt
rá. Ekkor lett a bevándorlók anyanyelve előny és érték. Ez a változás a háború végén is
megmaradt. (Szántó, 1988) A Bloomington-i Indiana Egyetemen már a II. világháború
alatt oktatták a magyar nyelvet és 1949-től a légierők nyelvészeti programjának keretében
folytatták. 1956-ban az egyetem kialakított egy urál-altáji programot és itt kapott helyet a
magyar nyelv oktatása is. Ez 1965-ben tanszékké fejlődött. (Radványi, 1981)
1942-ben magyarságtudományi program indult a Chicago melléki „Elmhurst College”-ban,
Dienes Barna, majd Molnár Ágoston professzornak köszönhetően. 1947-ben a Columbia
Egyetemen megindult a magyar nyelv tanítása, amelyben Lotz János professzor működött
közre. Ideiglenes magyar nyelvoktatás folyt a második világháború utáni években az alábbi
egyetemeken: George University, Cornell University, University of Colorado, Ohio
University, Western Reverse University, Berkeley, Buffalo. (Várdy, 1980)
1952-től Szent István Szabadegyetem néven, öt éven keresztül magyarságismereti
előadássorozatot szervezett az ebben az évben alapított Magyar Társaság, Cleveland-ban.
(Somogyi, 2013) Várdy Béla megállapította, hogy „az 1945 előtti magyar emigrációk
többet

tettek

még

a

tulajdonképpen

erejüket

meghaladó

egyetemi

szintű

magyarságtudomány művelése érdekében is. Ennek okát pedig abban látjuk, hogy az 1945
utáni emigrációk erejét elsősorban is a politika, s nem pedig a magyar kultúra továbbvitele
kötötte le.” (Várdy, 1980:188)
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Kanadában az 1940-es évektől hanyatlani kezdtek a magyar iskolák, 1956-ig a 31-ből csak
4 működött. Az első magyar tanszék a Montreal-i egyetemen alakult meg, 1953-ban.
Brazíliában a II. világháború kirobbanásakor a magyar szervezeteket, ide értve a magyar
iskolákat is, államosították. A magyar nyelvet a templomokban használták. A háború után
a Brazíliai Magyar Segélyegylet két iskolát is alapított: a főváros Vila Anastacio és Mooca
városnegyedében, ahol portugál és magyar nyelvű volt az oktatás. (Kutasi Kovács, 1981)
A II. világháború emigránsai 1950-ben érkeztek Brazíliába. A menekültek gyermekeinek
kiegészítő elemi iskolai tanfolyamot szervezett a Segélyegylet. A szülők azonban egyre
kevésbé íratták magyar iskolába gyermekeiket, ezért 1951 januárjában mindkét iskolát
bezárták. (Kutasi Kovács, 1980)
São Paulo-ban, a bencések magyar oktatási intézményt hoztak létre, Szent Imre Kollégium
néven. 1951 februárjában kezdte meg a működést. A tanulók negyede volt magyar az első
évben. 1952-től magyar nyelvű szombati iskolát szerveztek, a fent említett megszűnő két
magyar iskola helyett, hiszen a Kollégiumban portugál volt a tanítás nyelve. (Kutasi
Kovács, 1980)
Argentínában a Zrínyi Ifjúsági Kör 1952-ben hétvégi magyar iskolát alapított, ahol
óvodai, általános iskolai és középiskolai szinten oktatták a gyerekeket. 1954-ben állami
elismerést kapott a Platanosi Magyar Angolkisasszonyok Intézete35, ahol hétosztályos
általános

iskolai

tanítás

zajlott.

1952-ben

megalapították

a

Pázmány

Péter

Szabadegyetemet, ahol előadásokat tartottak különböző témakörökben: mint például
földrajz,

néprajz,

magyarságtudat,

diplomáciatörténet,

mitológia,

világtörténelem,

természettudomány, magyar irodalomtörténet. (Némethy, 2003)
Venezuelában 1950-től a protestánsok vasárnapi iskolát szerveztek, ahová felekezeti
hovatartozás nélkül jártak a gyermekek. (Torbágyi, 2004)

Az 1950-es évek elejétől 1964-ig Máter Juhász Mária volt az Intézet pedagógusa, aki több száz fiatalt
nevelt. 1991 őszén 23 Argentínában felnőtt, magyar származású vagy születésű egyén kitüntetésre javasolta
egykori tanárát. A nyilatkozatban magyar identitásukról is vallanak a javaslattevők. Lásd bővebben Máter
Juhász Mária kitüntetését indítványozó beadvány, 1991.
35
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1956 (az ötödik kivándorlási hullám)
Az 1956-os forradalmat követő menekült hullám tagjai közvetlenül a megérkezésük idején
sehol sem gyakoroltak hatást a magyar iskolákra, hiszen döntően egyetemisták, vagy éppen
felsőfokú tanulmányaikat befejezett fiatalok érkeztek. Ám később, az USA-ban és
Ausztráliában, igen. Amerikában például az 1956-os fiatalok által alapított Magyar
Öregdiák Szövetség – Bessenyei György Kör 1960-ban hétvégi magyar iskolát indított
New Brunswick-ban, amely napjainkban is működik.
Az 1922-ben, Lancester-ben indított magyarságtudományi program 1956-ban, az 1903-ban
a „Bloomfield College” és Teológiai Főiskolán megkezdett 1957-ben, a Cleveland-i
„Western Reverse University”-n 1926-ban alapított pedig 1956-ban szűnt meg. (Várdy,
1980)
1957-től az 1990-es évekig (a hatodik kivándorlási hullám)
Nagy Károly 1964-65-ben kérdőíven és személyes adatfelvételen alapuló, szociológiai
felmérést végzett az USA-ban működő magyar iskolákról. Megállapította, hogy ekkor 23
társadalmi szervezet és egyház keretein belül volt intézményes magyar nyelv- és
kultúraoktatás, elemi és középiskolai fokon. Magyar írást, olvasást, fogalmazást, irodalmat,
történelmet, néhány helyen népművészetet és vallást oktattak. (Nagy, 1984)
A vizsgálat kimutatta, hogy az iskolák látogatottsága az utóbbi években emelkedett, ám a
tananyagok színvonala gyenge, a tanítók (tanár, tanító, ifjúsági vezető, pap) szakmai
felkészültsége hiányos volt és az iskolák sem egymással, sem a szakmával nem
kommunikáltak. Modell-tanmenetek, óravázlatok is szükségesek lettek volna. (Nagy,
1984) Tehát a tankönyvek kérdésköre ebben az időszakban ismét előtérbe került. Ez
visszatérő, még inkább állandó, megoldásra váró probléma.
Nemcsak a „kereslet” nőt, hanem a „kínálat” is: az 1960-as és 1970-es években egyre több
hétvégi magyar iskola létesült. Többek között Washington-ban, New York-ban, Chicagoban. Számuk Várdy Huszár Ágnes kimutatása szerint 32. Ebből 27 hétvégi és csak 2 a
mindennapos. Az egyházak, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség és egyéb szervezetek
működtették az intézményeket. (Várdy Huszár, 1980a)
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Talán szerepet játszott a tanulólétszám emelkedésében az is, hogy az 1960-as években az
amerikai nevelésügy felismerte: fontos a szülői házban szerzett kultúra megtartása.
(Szántó, 1988) Továbbá: a világ egyre több országában, így az USA-ban is, lehetővé vált –
van, ahol államilag támogatottan – a két- vagy többnyelvűség, a két- vagy több kultúra
ismerete. (Nagy, 1984) Ez a már korábban tárgyalt szemléletváltozás, a multikulturalizmus
térhódítása miatt valósulhatott meg.
Továbbra is kifogásolták az amerikai magyar iskolák vezetői, hogy a Magyarok
Világszövetsége által küldött néhány tankönyvcsomagot leszámítva, semmilyen konkrét és
rendszeres támogatást nem kaptak Magyarországról. (Nagy, 1984) Most is visszatért az a
probléma, hogy a szülők jelentős többsége nincs tisztában a gyermeke magyar iskolába
járatásának fontosságával. Az USA-ban, 1965-ben a magyar származású lakosság 0,1 %-a,
650 gyermek részesült magyar oktatásban. Az 1970-es évek elején is 0,1 % az arány,
vagyis 650-700 tanuló járt magyar iskolába. (Nagy, 1984)
Az 1970-es években ismét sokat foglalkoztak az anyanyelv fennmaradásának kérdéseivel.
A magyar beszélt nyelv még csak-csak folyékony, hibátlan volt, ám a magyar írás-olvasás
egyre többeknél okozott nehézséget. „Iskolázott emberek, akiknél nem probléma az angol
írás-olvasás, gyakran analfabéták, ha magyar levelet kapnak, különösen, ha arra
válaszolniuk is kell.” (Szántó, 1988:158)
Makkai Ádám tizenöt éves amerikai nyelvészeti tapasztalatai alapján a következőket
állapította meg: „Minél műveltebbek a szülők az angol nyelvű irodalomban, zenében,
filozófiában, színházi és képzőművészeti életben, annál nagyobb a hitelük a magyar
kérdéseket illetően, és főleg 18-20 éves korba lépő, egyetemi tanulmányaikat kezdő
gyermekeik előtt. A 18-20 éves korban óhatatlanul bekövetkező ifjonti ellenállás a
’maradi’ szülővel szemben hatványosan fokozódik, olyan szülő esetében, aki nemcsak az
automatikus kor- és generációkülönbség miatt ’morzsolódik le’ értelmiségi szempontból
amerikai gyermeke mögött, hanem azért is, mert nyelvi korlátozottságai miatt nem képes
gyermeke táguló értelmiségi horizontjával lépést tartani.” (Makkai, 1972:539) Tehát az
amúgy is bekövetkező generációs szakadék akkor mélyül el jobban az elsőgenerációs
kivándorlók és az „új nemzedék” között, ha a szülők műveltsége, az angol nyelv
ismeretének hiányában, a szülőföldön „ragad”, nem fejlődik a befogadó országban.
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1970 augusztusában, Debrecenben és Budapesten, megrendezték az I. Anyanyelvi
Konferenciát, 62 külföldi tanító, pap, nyelvész, egyetemi tanár, lapszerkesztő, kulturális és
ifjúsági szervezet vezetője és magyarországi szakemberek részvételével. A tanácskozás
célja az volt, hogy az öt világrész magyarságának segítsen anyanyelve ápolásában,
kultúrája megtartásában, fejlesztésében és magyarságtudata megőrzésében.
Erre az alkalomra megjelent az „Üzenet” című, 500 oldalas magyar irodalmi
szöveggyűjtemény külföldi magyar felnőttek részére, valamint az „Elindultam szép
hazámból” című magyar nép- és műdalokat tartalmazó könyv. A Konferencia több feladat
megvalósítását tűzte ki célul. Többek között a külföldi magyar gyerekek részére
magyarországi iskolatábor szervezését, tankönyvek és tanagyagok összeállítását, közös
hungarológiai társaság létrehozását, közös folyóirat alapítását, magyar könyvek külföldi
terjesztését, tudományos és irodalmi együttműködést. (Nagy, 1984)
A kitűzött célok néhány éven belül megvalósultak. 1974-ben elindult a közös folyóirat, a
Nyelvünk és Kultúránk, amely a mai napig fontos fóruma a diaszpóra (és a határon túli)
magyar nyelvészet, irodalom, kultúra és pedagógia szakembereinek. A Balaton mellett 614 éves külföldi magyar gyermekek magyarországi gyerekkel együtt éveken át vettek részt
nyaraló- és iskolatáborban. Több százan, nyaralás közben, naponta több órán keresztül
magyar nyelvet, irodalmat, népdalokat, történelmet, népi játékokat tanultak. Fontos, hogy a
gyerekek együtt laktak, játszottak, étkeztek, kirándultak, így nemcsak a tanórán, hanem
azon kívül is rengeteget tanultak, játszva, magyarországi kortársaiktól. A 14 éven felüli
diákokat pedig Sárospatakon országjárással, kirándulással egybekötött magyar nyelvi és
magyarságismereti tanfolyamon oktatták. (Nagy, 1984)
Szántó Miklós, a szociológiai tudományok doktora, a Magyarok Világszövetsége lapjának,
a Magyar Hírek főszerkesztőjeként, az 1960-as és 1970-es években, számos tanulmányúton
járt Amerika, Kanada és Ausztrália magyar közösségeinél és készített interjúkat. Ezekben
kivétel nélkül megerősítették az interjúalanyok a gyerekek Magyarországgal való
személyes megismerkedés, a balatoni táborozás fontos és pozitív eredményeit.
Lotz János professzor szerint is hasznosak és fontosak a tanfolyamok, a hétvégi magyar
iskolák, ám ezeket előtanulásnak, kedvcsináló foglalkozásnak tartja. Szükségesnek látja a
rendszeres hazalátogatást, az állandó kapcsolatot Magyarországgal. Hiszen még ott is, ahol
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mindkét két szülő magyar, és/vagy a nagyszülők is részt vesznek a gyermek nevelésében, a
hatásuk fokozatosan gyengül az iskolás és serdülő korral. A többségében vegyes
házasságokban pedig eleve más az alaphelyzet. (Szántó, 1988)
Ezt erősíti meg Tasnádi T. Álmos is: „A fiam ezen a nyáron három hétig a balatonlellei
gyermektábor lakója volt, lemérhettem tehát rajta régi elképzeléseim, akkor még merőben
elméleti feltevéseim gyakorlati eredményeit. Én itthon a fiammal magyarul beszélek, az
édesanyja a hollandot használja, de nem keverjük a két nyelvet, nem rontja el egyiket
sem… örül, hogy a valóságos érintkezés eszközét kapta meg, tud beszélni a családdal, a
pajtársaival, és ez megerősítette benne a nyelvismeret örömét és tudatát. Most már
Magyarországra is ’hazamegy’… Három hét nem nagy idő. Mégis gyarapodott a szókincs,
erősödtek az érzelmi és értelmi alapok, barátokat szerzett… A döntő az, hogy a táborban
szerzett tudás ráépüljön a családban szerzett ismeretanyagra.” (Szántó, 1988:122-123)
Kutasi Kovács Szabolcs, aki hathónaposan került szüleivel Brazíliába, ugyancsak
hangsúlyozta a tábor jelentőségét, 1982-ben adott interjújában. „Én hazajövök, amikor
Magyarországra érkezem. Nekem Brazíliában is magyar volt a környezetem… A magyar
cserkészet nevelt, népdalokkal, tánccal, versekkel, magyar légkörrel. Emlékeim: magyar
emlékek. A hétvégi iskolák és a nyári cserkésztáborozások… Én Brazíliában is magyar
maradtam. A két nagyobbik gyerek az idén balatoni gyerektáborban volt. Számukra, akik
Amerikában születtek, és tudtak ugyan magyarul, de nem beszéltek, mert bizonytalanok
voltak, a gyerektábor óriási élmény volt… Hazafelé a kocsiban magyar népdalokat
énekeltek. Angolul kérdeztem őket, magyarul feleltek. Elképzelni sem tudtam, hogy ilyen
mély hatása lesz ennek a végeredményben rövid pár napnak.” (Szántó, 1988:170)
A nyaraló-táborok eredményessége abban rejlik tehát, hogy a külföldi magyar gyerekek
magyarországi kortársaikkal együtt tanultak és játszottak. Folyamatosan magyar nyelvi
környezetben voltak. Barátságokat kötöttek, személyesen tapasztalták meg a számukra
„mai” Magyarországot, így érzelmileg is kötődni kezdtek az országhoz, amelyről addig
csak szüleik, nagyszüleik elbeszéléseiből hallottak, vagy a magyar iskolában tanultak.
Értékelni kezdték a magyar nyelvet, mert látták a valós tudás hasznát: beszélni, levelezni
tudtak barátaikkal. Ezáltal magyarságtudatuk, vagyis etnikai identitásuk is fejlődött,
erősödött.
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Tehát ebben az időszakban erősödött fel az igény a hazalátogatások, a Magyarországgal
való aktív, élő kapcsolat fenntartására. Nagy Károly is megállapította, hogy élő szellemi
kapcsolat szükséges Magyarországgal. Fontos, hogy a magyar iskolák „élő és ne fiktív,
szintetikus magyarságot közvetítsenek.” (Nagy, 1984:60) Ugyanis ha a külföldi magyarság
nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is elszakad a szülőföldjétől, akkor kitermel egy
jellegzetes életformát, viselkedési módot, értékrendszert, nyelvet, tudatot, tehát
szubkultúrát. Ennek problémáját abban látta, hogy a szubkultúrának csak addig van
megtartó ereje, ameddig az egyén ebből nem lép ki. (Nagy, 1984)
A kettős kötődésnek a családban kell elkezdődnie, tudatos neveléssel. Az élő
magyarországi kapcsolatok mellett a család szerepe ismét előtérbe került. Fontos, hogy a
családban, otthon a magyar nyelvet használják. A szülők beszéljék meg magyarul
gyermekeikkel az amerikai iskolai élményeiket, tanulmányaikat. Olvassanak ifjúsági
regényeket, meséket, verseket. (Nagy, 1984) Ezt hangsúlyozta Beke Imre, a New York-i
hétvégi magyar iskola egyik alapítója, tanára is: „A teljes magyar neveléshez
hozzátartozik, hogy a gyermek ne csak szombati iskolába és cserkészfoglalkozásokra
járjon, hanem az egész család együtt vegyen részt minél több magyar rendezvényen…
Különösen fontos a minőségileg magas színvonalú, művészi előadások látogatása, amire a
gyermek büszke lehet amerikai társai előtt is, és ami a maga számára is igazolja
magyartanulásának értékét, értelmét, szellemi hasznát. A legjobb hétvégi magyar iskola
sem tud segíteni azon a gyermeken, akit szülei soha egyetlen jó magyar film bemutatójára,
soha egyetlen művészi irodalmi előadóestre el nem visznek.” (Nagy, 1984:80)
Várdy Huszár Ágnes szerint a családban kezdődik el és kaphat szilárd alapokat a gyermek
magyar nyelv ismerete és fontosnak tartja magyar könyvek, versek, mesék (fel)olvasását,
meselemezek hallgatását is. Szerinte ezzel ki lehet alakítani a kettős élményvilágot, a
kétnyelvűséget. (Várdy Huszár, 1980b) „A szülőknek tudniuk kell, hogy fontos tényező
az, hogy a gyermek tudjon magyarul.” (Interjúalany közlése) Kriza Ildikó, vizsgálatai
alapján, megállapította: „A kétnyelvűség egy családon belül csak addig volt lehetséges,
amíg homogén közösséget alkottak, amíg a házastárs is magyar volt.” (Kriza, 1980:261)
Tehát a vegyes házasságú családokban nehéz kialakítani a magyar és angol kétnyelvűséget.
Az Anyanyelvi Konferencia másik nagy eredménye – a balatoni és a sárospataki képzések
mellett –, hogy új tankönyvek készültek külföldi pedagógusok bevonásával. 1972-ben
magyarországi szakemberek amerikai és kanadai tanulmányúton vettek részt, ahol
179

felmérték a magyar iskolák adottságait, szükségleteit, a tanítók, a tanulók és a szülők
igényeit. Így jelent meg Frittmann Lászlóné „Tarka lepke” című, 6-8 éves gyermekeknek,
dr. Szende Aladár „Magyar szavak világa” című, 8-12 éveseknek és dr. Ginter Károly
„Hogy mondjuk helyesen?” című, 16-20 éveseknek szóló könyve. (Nagy, 1984) Ekkor
készült először úgy tankönyv és gyakorlófüzet, hogy az összeállítást alapos vizsgálat előzte
meg és bevonták azokat, akik a diaszpórában ténylegesen használják a kiadványokat.
A kétnyelvűség előnyei is felértékelődtek az 1970-es évek második felétől. Ezt segítette az
USA-ban az 1968-ban megszavazott Elemi és Középiskolai Oktatás Törvényének VII.
tétele, az ún. „Bilingual Edition Act”, amely lehetővé tette, hogy a nem angol anyanyelvű
és nem angolszász kultúrájú gyermekek anyanyelvükön sajátíthatják el az angolt és minden
más, a helyi hatóságok által előírt tantárgyat. Továbbá a multikulturalizmus térhódítása.
Hozzájárultak ehhez a Peal és Lambert által, az 1960-as években végzett klinikai
pszichológiai vizsgálatok is, amelyek kimutatták: „…a kétnyelvű gyerekek a verbális és
nem verbális intelligenciatesztekben az egynyelvűeknél jobb eredményeket értek el;
kognitív fejlődésük változatosabb volt, és nagyobb érzelmi alkalmazkodóképességgel
rendelkeztek.” (Bartha, 1993a:494)
Várdy Béla és felesége, Várdy Huszár Ágnes szerint: „Hogy egyformán éljen az emberben
mindkét nyelv, az angol is és a magyar is, ahhoz saját tapasztalatunk szerint az kell, hogy a
legfontosabb korban, a gyermek- és serdülő években magyar környezetben éljen odakint az
ember. És ami még talán ennél is fontosabb: érezni kell a nyelvi kettősség értelmét. Kellő
öntudat nélkül ez nemigen lehetséges. Nem az öntudat negatív formájára, a sovinizmusra
gondolunk természetesen, hanem arra az öntudatosságra, amely megérti, hogy gazdagabbá
teszi az embert, ha anyanyelvi szinten beszél két nyelvet, és egyformán tájékozott két
nyelv, két nemzet kultúrájában, történelmében. Aki két nyelvet tud, könnyebben tanulja
meg a harmadikat, a negyediket, ötödiket, és fogékonyabbá válik ezáltal mindenfajta új
ismeret iránt.” (Nagy, 1984:94)
Nagy Károly hangsúlyozta, hogy „A kétnyelvűség nem csak mennyiségileg, hanem
minőségileg is különbözik az egynyelvűségtől… Külföldön nem magyart, hanem
tulajdonképpen kétnyelvűséget kell tanítanunk. Olyan gondolati folyamatokat, amelyek
állandó közlekedést képesek fenntartani a két nyelv között.” (Nagy, 1984:124)
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Azt is megállapította: „a kölcsönös kétnyelvűség fokát akkor éri el a két nyelv birtokosa,
amikor továbbra is tisztán, szabatosan, keverésmentesen használja mindkét nyelvet, de
amikor két különálló énjét egymás közegében is meg tudja élni. Amikor például
magyarságát ’amerikaiul’ és ’amerikaiságát’ magyarul is el tudja mondani, meg tudja
valósítani az Amerikában élő magyar származású egyén, akkor integrált lesz, szerves
egésszé ötvöződik nemcsak nyelve, hanem egyénisége is… Az egyénnek azért, mert
személyiségének teljességét tudja megértetni, kibontakoztatni több különböző kulturális
közegben is és így nagyobb esélye van arra, hogy alkotó tehetségeit, képességeit,
készségeit kiteljesíthesse… hidat képes két különböző kultúra közt.” (Nagy, 1984:17-18)

Az USA-ban, az 1980. évi népszámlálás szerint a magyar származásúnak vallók 10,12 %a, vagyis 180 000 fő beszélt otthonában magyarul. (Nagy-Papp, 1998) Többek között Dégh
Linda is legszögezte: az 1960-as és 1970-es években felerősödött a gyökerek keresése
Amerika-szerte, megadatott a lehetőség a mai magyar kultúra megismerésére. (Szántó,
1988) Ezt segítette az ún. „etnikai forradalom”, amelyről korábban már volt szó. Várdy
Huszár Ágnes szerint a magyar nyelv és kultúra ápolása, átadása terén az 1960-as években
jelentkező virágzás az 1956-os menekülthullám azon kisebbik részének is köszönhető, akik
a negyvenötös hullám fiataljaival összefogva harcoltak az asszimiláció ellen. Ekkor nőtt a
magyar iskolák száma: 1965-ben 23, 1972-ben 30, 1979-ben szintén 30 hétvégi magyar
iskola működött. (Várdy Huszár, 1980b)

Ekkor a hungarológia is lendületet kapott. Már volt szó arról, hogy az 1950-es évek végén
Bloomington-ban, az „Indiana University”-n létrejött magyarságtudományi központ. 1965ben a „Portland State University”-n Közép-Európai Központot alapítottak. Ezen belül
magyar nyelvtanítást, magyar történelem és kultúrtörténeti tanfolyamokat vezettek be.
(Éltető, 1977)

A Cleveland-i Magyar Társaság által szervezett Szent István

Szabadegyetem, majd Magyarságismereti Akadémia előadássorozatai, 1962 és 1967
között, a „Western Reverse University”-n, magyar művelődéstörténeti tanfolyamként
valósultak meg. (Somogyi, 2013)

181

Az 1960-as években újonnan alakult és a már korábban létrehozott magyar tanszékek,
magyarságtudományi központok is fejlődtek. Az 1970-es évekre azonban a lehetőségek, a
támogatások csökkentek. Az 1958-ban a Columbia Egyetem ural-altáji nyelvek keretében
megszervezett

magyar

nyelvoktatás

1967-ben

megszűnt.

1973-ban

pedig

két

magyarságtudományi központ is bezárt: a Berkeley-n és a Buffalo-i egyetemen. (Várdy,
1980)
Az 1970-es években két egyetemen, a New York-i Columbia-n és a Bloomington-i
Indiana-n működött még magyarságtudományi központ. Az utóbbin külön tanszékként.
Kisebb programok futottak az alábbi helyeken: Los Angeles-ben, a Californiai Egyetemen,
Pittsburgh-ben a Duquesne-i Egyetem, a Pittsburgh Egyetemen és a „Chatham College”
összefogásában, a „Cleveland State University”-n, a „Portland State University”-n és a
New Brunswick-i Rutgers Egyetemen. De a felsoroltak közül néhányon a magyar nyelv
tanítása, jelentkezők hiánya miatt, szünetelt. (Várdy, 1980)
Várdy Béla továbbá hangsúlyozta tanulmányaiban, hogy „Magyarország nélkül nincs
magyarságtudomány”. (Várdy, 1977:35)
1973-ban, Ludányi András és Panni, valamint Éltető Lajos elindították a nyári
magyarságismereti kurzusokat, Portland-ban, angol és magyar nyelven. Magyar
történelmet,

államtudományt,

folklórt,

irodalmat,

zenét,

konyhakultúrát,

szakácsmesterséget oktattak, döntően angol nyelven, magyar származású fiataloknak.
Magyar nyelvtanítás is volt kezdő és haladó szinten. Ez a tanfolyam kiegészítette főiskolai
szinten a hétvégi magyar iskolákat, a cserkészetet. Fontos, hogy az amerikai egyetemek
beszámították az elvégzett tantárgyakat. (Éltető, 1977)
Az 1970-es évek végén több amerikai egyetemen oktattak magyar nyelvet. A magyar
nyelvnek és hungarológiának egyedül az Indiana Egyetemen volt önállósága. A többi
helyen, a Berkeley-n, a Pittsburgh-on, a Columbia-n, a Michigan-en, más tanszék keretein
belül tanították a magyart. (Radványi, 1980) A New Brunswick-i Rutgers Egyetemen
1966-ban indultak magyar nyelvi kurzusok, de öt évvel később, az 1971/72-es tanévben
szüneteltették, mert nem volt elég jelentkező. (Lázár, 1980)
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Kanadában 1957-től ismét fejlődni kezdtek a hétvégi magyar iskolák. 1965-ben már 23
működött, többségük katolikus vagy református egyházi fenntartásban. (Tamás, 1966)
Annak ellenére, hogy Kanadára a kezdetektől fogva jellemző volt az angol-francia
kettősség, itt is az erőteljes beolvadást szorgalmazták. A változások, ahogy arról korábban
már volt szó, az 1970-es években indultak el. Támogatták az anyanyelv megtanulását,
finanszírozták tankönyvek, segédanyagok megjelentetését és részben a tanárok fizetését.
Ennek eredményeképpen, Toronto-ban, a Magyar Helikon Társaság szervezésében,
középiskolai magyar program indult, amely ún. kredit-képzésként működött. Tehát a
magyar nyelven tanult tantárgyak osztályzatai bekerültek a bizonyítványba. Hamilton-ban
elemi szinten is indult tanítás. (Fejős, 1990a)
Trebuss Mária a kanadai Regina-ban tanító szerint: „A magyar nyelv tanítása csak a család
segítségével lehet sikeres. Ha otthon nincs alkalmuk a gyerekeknek magyarul beszélni,
akkor holt anyag marad, amit megtanultak, és egy bizonyos pontnál tovább nem fejlődnek.
Mindenképpen kell a család, a magyar barátok segítsége. És még valamit: az tapasztalom,
hogy néhány hetes vagy egy-két hónapos hazalátogatás szinte ugrásszerűen fejleszti a
gyerekek nyelvtudását.” (Nagy, 1984:94)
Egyetemi szintű magyar nyelvoktatás kevés helyen valósult meg Kanadában. Önálló
tanszék sehol sem volt ekkor. Az ottawai Carleton Egyetemen volt magyar nyelvtanítás
1971 óta, az orosz tanszék keretein belül. Komoly feltételeket szabtak. Egyrészt a
nyelvkurzusnak egyévesnek kellett lennie, másrészt a tanár plusz munkáját az egyetem
nem fizette. (Várnai, 1980)
Toronto-ban, a „Western University”-n, 1978-ban jött létre magyar tanszék a kanadai
magyarság, elsősorban a Széchényi Társaság és a kanadai szövetségi kormány
támogatásával, a szlavisztikai intézet keretein belül. Ez a magyarságtudományi tanulmány
három tanfolyama adott magyar nyelvből és irodalomból egyetemi pontszámot. (Bisztray,
1980; Fejős, 1990a)
A Montreal-i McGill Egyetemen 1976-tól szervezték meg a magyar művelődéstörténet
oktatását és 1978 szeptemberétől pedig megkezdték a magyar nyelv tanítását is. A
magyaroktatást 1977-ben Vancouver-ben és British Columbia-ban, 1978-ban Lethbridgeben (Alberta) vezették be. (Wojatsek, 1980) Montreal-ban, a „Bishop University”-n nyári
kurzus keretében volt magyar nyelvtanítás. (Fodor, 1977)
183

Latin-Amerikában, Brazíliában még mindig működött a Szent Imre Kollégium, illetve
annak hétvégi magyar iskolája. Szombat délután tartották a foglalkozásokat, három
szinten: kisgyermekeknek 9 éves korig, 10-13 évesek számára és harmadik fokozatot 14
éven felülieknek. A Kollégiumban magyar érettségit is tehettek a diákok. (Kutasi Kovács,
1980)
A Brazíliai Magyar Evangélikus Egyház 1964-ben négyosztályos magyar iskolát hozott
létre a cserkészek számára, Bezerédy Amália Magyar Iskola néven. (Torbágyi, 2004) 1977
szeptemberében, São Paulo-ban, magyar óvoda indult olyan 2,5-7 éves gyermekek részére,
akik a magyar nyelvet nem ismerik, szüleiktől csak alig hallják. Reggeli torna, anyanyelvi
nevelés, rajzolás, kézimunka és éneklés is szerepelt a tanrendben. (Bianco, 1980)
Venezuelában az első óvodát 1957-ben alapították, amely 1964-ig működött. (Nyisztorné,
2010) Több mint tíz év kihagyás után, 1975-től, a Magyar Házban, ismét megindult a
magyar iskola és magyar óvoda. (Torbágyi, 2004) Az 1980-as évek elején, Uruguay-ban, a
kultúrközpont, a Magyar Otthon és a katolikus egyház összefogásával működött a magyar
iskola. (Rettich, 1980)
Kutasi Kovács Lajos író, újságíró is hangsúlyozta, hogy „a magyar iskola és a magyar
cserkészet önmagában nem elég. Szoros együttműködés szükséges az iskola, a cserkészet
és a szülői ház között. Ám a legfontosabb az otthon magyar atmoszférája. Az ebben
felnövő gyermekek nemcsak a magyar nyelvet veszik át az anyanyelv természetességével,
hanem a magyar kultúrát is. Mert az idegenben felnövő fiatalságot nemcsak nyelvében,
hanem a nyelven át a kultúrájában kell és lehet megtartani magyarnak!” (Kutasi Kovács,
1980:138-139)
Latin-Amerika magyar közösségei csak egy-egy iskolát tudtak működtetni. Tehát sem az
iskolák száma, sem a tanulói létszám nem közelítette meg az amerikai vagy kanadai
magyar iskolákét. Ez az eltérés is a kivándorlók létszámának különbségéből adódott. Ezért
tehát azok a problémák – tankönyvhiány, kétnyelvűség, anyanyelvi nevelés lehetőségei –
sem jelentkeztek olyan markánsan, mint az Amerika északi részén élő magyar
diaszpórában. Ez azt is jelenti, hogy a fiatalok sokkal könnyebben asszimilálódtak és a
közösség el sem tudott jutni a „spanyol/portugál nyelv – magyar lélek, magyar szellem”
tételhez. Továbbá Latin-Amerikában sehol sem volt egyetemi szintű magyar nyelv- vagy
magyarságtudományi oktatás.
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Ausztráliában az 1970-es években enyhült az addig jellemző erős asszimilációs
nemzetpolitika. Az állam jelentős anyagi támogatást nyújtott többek között az oktatáshoz,
ezen belül a magyar nyelv-tanfolyamok szervezéséhez. Ekkor több szövetségi államban
sikerült elfogadtatni a magyar nyelvet érettségi tantárgyként. (Bácskai, 1980; Fejős, 1990a)
Ekkor már több magyar iskola működött Ausztrália-szerte, így például Perth-ben,
Adelaide-ben, Sydney-ben, Melbourne-ben. (Bácskai, 1980) Az 1970-es évek végén 300400 gyerek tanult az egyházak, a cserkészet vagy egyesület fenntartásában működő
iskolákban. (Bácskai, 1977)
Ausztráliában, amikor megjelentek a második világháború utáni menekült hullám
harmadik, illetve az 1956-osok második generációs gyermekei, akkor lett aktuális kérdés a
magyar nyelv fenntartása (Szántó, 1988) Tehát Ausztráliában az 1970-es években
jelentkezett az a probléma, ami az USA-ban és Kanadában már az 1930-as évek második
felében.
Andrew Mensáros, Nyugat-Ausztrália parlamenti képviselője, későbbi miniszter, aki a II.
világháború utáni hullám menekültjeként, 1950-ben érkezett az ötödik kontinensre, így
nyilatkozott a nyelvhasználatról, 1970-ben: „Világszerte az a tapasztalat, hogy a harmadik
nemzedék kutatja a maga leszármazásának gyökereit, és izgatja családjának európai
’történelme’. Sokáig összeütközésbe került egyes családoknál a magyarsághoz való
ragaszkodás, és a gyermekek zavartalan érvényesülésének elemi érdeke. Ma már ebben a
tekintetben is kialakultak az új, stabil viszonyok: sok családban a gyerekek jól beszélnek
magyarul – sőt vannak közülük, akik szüleik tájszólását, például a palóc kiejtést örökölték
–, de számukra már csak beszélt nyelv a magyar, írni-olvasni alig tudnak.” (Szántó,
1988:137) Ausztráliában sem volt egyetemi szinten magyar nyelvoktatás vagy
magyarságtudományi tanfolyam.
1991-től napjainkig (a hetedik kivándorlási hullám)
Az USA-ban, Kovács Éva 1995-ben 20 magyar iskolát talált. Ezek döntő többsége 1960 és
1995 között alakult meg. (Kovács, 1998) Napjainkban is a hétvégi magyar iskolák száma
körülbelül 15, ide nem értve az egyházak vasárnapi iskoláit. Néhány iskola keretein belül
van foglalkozás az óvodás korú gyermekek részére is. Az óvodás kort még el nem érők
számára is több helyen szerveznek klubot, ahol a gyermekeknek az édesanyák közösen
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magyar mondókákat, verseket, énekeket, népdalokat énekelnek. Továbbá számos
egyháznál működik vasárnapi iskola.
Magyar nyelvoktatás Cleveland-i egyetemen van, amit 2014 szeptemberében indult,
Fullbright ösztöndíj keretében, valamint a magyar közösség jelentős finanszírozási
hozzájárulásával. Kevés a diák, így kétséges a program megmaradása. 2015 nyarán az
egyetem elindítja a „Hungarian Studies”, vagyis magyarságismereti tanfolyamot.
(Interjúalany közlése)
Amerikai terepmunkám során meglátogattam a 2006-ban alapított, „Aprófalva
Mindennapos Magyar Óvodát” ami egy családi házban működik, Piscataway-ben,
Gorondi Enikő vezetésével. Nagyon jó a térkihasználás: tolható bútorokkal van kialakítva
a mesesarok, az étkező rész, stb. A Montessori módszerrel tanítják, fejlesztik a gyerekeket,
vagyis a gyerekek mindent megtapasztalnak, a színek, a méretek, a formák segítségével,
játékosan tanulnak. A gyerekek általában 3 és 5 évesek és ott jártamkor valamennyien
gyönyörűen beszéltek magyarul. Jellemző volt, hogy a szüleik is aktívak a magyar
közösségi életben: az egyikőjük apukája a néptáncosok vezetője, a másiké a cserkészek
vezetője… (Lásd: 1. és 2. számú fotó, a Mellékletben)
Megfigyelőként részt vettem az 1973 óta működő Széchenyi Magyar Iskola több tanítási
óráján, New Brunswick-ban. Pici Maciklub és Bölcsőde, Óvoda és Iskola foglalkozásaira
járnak a különböző korosztályú gyerekek. Az óvoda a Szent László Római Katolikus
Egyházközség épületében, az iskola alsó és felső tagozatai a Független Magyar Református
Egyház vasárnapi iskolájának termeit használják. A tanítás szombatonként 4 órában van, a
6 év alattiaknak kétórás az óvodai foglalkozás. Az iskola non-profit formában működik.
2009-ben 45 tanulójuk volt. A tandíj ekkor 425 USD/gyerek/év volt.
Az igazgató, a vele készített interjú során elmondta, hogy az USA-ban nincs kredit, nem
számítják be a magyar iskolai bizonyítványt. A Széchenyi Magyar Iskola Hivatalos, ám az
Államokban nem kell engedély a működéséhez. A tandíjon kívül adományokból tartják
fenn magukat. Iskolabált szerveznek, valamint október 23-án kávét, süteményt árulnak a
szülők szervezésében. Előfordulnak tárgyi adományok is, mint például fénymásológép.
(Lásd: 3. és 4. számú fotó, a Mellékletben)
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1957 januárja óta New York-ban élő Balogh Sándor szerint „meg kell különböztetni a
magyarság tudatot és a magyar nyelvhasználatot. Az egyik a nyelv. Mi a gyerekeknek
magyarul beszéltünk, a legidősebb fiunk, amikor iskolába ment, alig tudott angolul… Az
angol nyelvtanilag sokkal könnyebb, mint a magyar. Magyarul megértenek mindent, de
angolul gondolkoznak. Amikor mondtunk valamit magyarul, mindenik megértette, s a
biztonság kedvéért megismételte angolul. Mindegyik gyerekünk, ha muszáj, megérti a
magyar nyelvet, mindenik volt Magyarországon, ha szükséges, ki tudják fejezni magukat,
de könnyebb nekik az angol. És a másik a magyar tudat, a magyar szellemiség. Az a mi
gyermekeink mindegyikében erős. Büszkék rá, hogy magyarok… jobb, hogyha
szimpatizálnak a magyarsággal, s az amerikai társadalomban megfelelő pozíciót töltenek
be. Így több hasznot hoznak a magyarságnak, mint hogyha magyarul jól beszélnek ugyan,
angolul kevésbé jól, és nincs is meg bennük a magyar tudat, a magyar szellemiség.”
(Bernád-Gazda, 2004:69) [Kiemelés: B.Sz.] Ezt erősíti meg az egyik, harmadgenerciós
interjúalanyom is, aki amerikai magyarnak vallja magát. Az interjú elején arra kért, hogy
először angolul tegyem fel a kérdést és majd azt ismételjem meg magyarul is. Magyar
nyelven válaszolt. Egy másik interjúalanyom is alátámasztja, akinek vegyes házasságból
született unokája megismétli angolul is, amit nagymamájától magyarul hallott.
A Washington-ban élő Dózsa György a magyar nyelvtudással kapcsolatban hangsúlyozza
a kárpát-medencei határon túli kisebbség és a diaszpóra magyarsága közötti különbséget.
„A célunk az, hogy létrehozni, fenntartani intézményeket, és hogy a magyar érzést
támogassuk. És fönntartsuk. Más a helyzet a Kárpát-medencében. Ott politikai okokból
darabolták szét a nemzetet, testéből elvéve az életerőt. Ott ezt az életerőt kell
visszaszerezni, hogy a nyelvet meg tudjuk tartani. De itt sajnos a körülmények nem adják
meg, hogy a nyelvet meg lehetne tartani olyan mértékben, mint a Kárpátokban. Kevesen
vagyunk a többi nemzetiséghez képest. A lengyelek sokkal többen vannak, az olaszok
többen vannak, de érdekes, nem tudják megtartani ők sem úgy, mint szeretnék… Legalább
a kultúrát, az odatartozás tudatát kell ébresztenünk és küzdenünk, hogy tartsuk meg az
egyénekben, abban az illetőben. Én különösen a magyar intézményeken keresztül
próbáltam ezt ápolni.” (Bernád-Gazda, 2004:119)
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Kanadában, napjainkban, 10-12 a hétvégi magyar iskolák száma, a vasárnapi iskolákat ide
nem értve. Többek között Motreal-ban, Ottawa-ban, Toronto-ban, Toronto-Mississauga-n,
Guelph-ben, Hamilton-ban, Vancouverben tanítják a gyermekeket. „Mindközül a Toronto-i
Árpád-házi Szent Erzsébet a legnagyobb; 220 diák tanul keddenként” – mondta el Sajgó
Szabolcs atya. Ma is működik az 1969-ben alapított Torontói Magyar Gimnázium, a
„Helikon Iskola”, a torontói katolikus iskolaszék nemzetközi nyelvi program keretén belül.
Felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, bárki beiratkozhat.
2009 májusában részt vettem, a Magyarokért Kanadában Egyesület meghívására, a
„Magyarnak lenni Kanadában” című, I. Magyar Identitás Konferencián, Torontoban/Waterloo-ban. Itt több magyar iskola igazgatójával, tanárával készítettem interjút.
A Toronto-i Magyar Ház Arany János Magyar Iskolájának az igazgatója elmondta, hogy
az 1975-ben indult iskolának akkor 140-150 tanulója volt, a 2000-es évek végére kicsit
csökkent a létszámuk. Az általános iskola elvégzéséért kredit jár, tehát államilag elismert.
Az órákat szombatonként, 9 és 14 óra között tartják. Az éves tandíj 2009-ben 200 CAD
volt.
A korábban már említett Toronto-i „Helikon Iskola” igazgatója, tanára az interjúban
elmondta, hogy 4 osztályba, közel 60 gyerek jár. Jellemző, hogy szeptemberben többen
lelkesek, de később kiiratkoznak. A magyar eredmény elősegíti az egyetemi felvételit,
kreditet kapnak. A tanítás szombatonként, 9-től 12.30-ig van. Három diplomás tanár
oktatja a diákokat, akik a feladatokat email-en kapják meg, úgy küldik vissza és kapják
meg az értékelést. Tandíj nincs. A Magyar Helikon Társaság vizsgáztat magyar nyelvből:
a budapesti Idegennyelvi Továbbképző Központtal (ITK) együtt, az Origó „magyar mint
idegen nyelv” vizsgát rendezi Toronto-ban. A vizsgázó, aki sikeresen leteszi a vizsgát, egy
hivatalos bizonyítványt kap Magyarországról.
A Mississauga-Toronto Magyar Iskola igazgatója, tanára a vele készített interjú során
elmondta, hogy 2009-ben 30 diák tanult náluk. Úgy kezdte el toborozni a gyerekeket, hogy
felhívta a telefonkönyvben a magyar hangzású neveket. Szombatonként van az óra, egy
kanadai iskolában. Az Iskolaszékhez tartozik, tehát hivatalos az iskola, némi állami
támogatást is kap. Nagy hangsúlyt fektetnek a művészi oktatásra is. Toronto-ban, a 2000es évek végén összesen körülbelül 130-140 kanadai magyar diák tanult magyar iskolában,
addig csak Mississauga-ban közel 900 kanadai lengyel diák tanult lengyel iskolában…
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A Montréali Magyar Iskola igazgatójától megtudtam, hogy a Szociális Testvérek által,
1933-ban alapított iskolában 2009-ben 13 önkéntes tanár tanított, 70-80 diákot,
szombatonként, 9 és 12 óra között, délután pedig cserkészoktatás volt. A gyerekeket már 2
éves kortól egészen 16 éves korukig tanítják és van felnőtt csoportjuk is. Állami támogatást
nem kapnak, mert ha ezt igénybe vennék, akkor Québec tartományi előírásai alapján,
francia nyelvet is kellene oktatniuk. A tandíj 2009-ben 75 CAD/év volt, ami a
tankönyveket is tartalmazta. Az iskola nem tud kreditet adni tanulóinak.
Egy Montreal-ban élő tanár 2005-ben tanulmányozta a diaszpóra nyelvi helyzetben az
első- és másodgenerációs felnőttek nyelvi megnyilatkozásait. Beszélgetésünk során
elmondta, hogy fontos a tanításban, hogyan viszonyul a gyermek a nyelvhez: érzelmileg
vagy tudatosan. Szerinte napjainkban két különböző szülői hozzáállás van. Az első, hogy
adott nyelven beszélnek a gyerekkel, maximum a hétvégi magyar iskolába járatják. Ezzel a
gyermekkel nehéz a tanároknak. A tanulás nem lesz tartós, elfelejtik a nyelvet. A másik az,
hogy az egyik szülő az egyik nyelven, a másik szülő a másik nyelven beszél hozzá. Ekkor
a gyerek kétnyelvű lesz. Ezután a harmadik, negyedik nyelvet is könnyebben sajátítja majd
el.
A 4. és az 5. számú interjúalanyom is megerősítette ezt: „A szülők azt mondják, hogy
milyen nehéz szegény gyereknek, hogy két nyelvet kell megtanulnia. A gyerek azonban
pillanatok alatt felkapja az idegen nyelvet, akár ötöt is. Szükség van arra, hogy a szülők
engedjék a gyerekeket azokra a magyar közösségi foglalkozásokra, akár egyházi, akár
társadalmi, amelyiken a gyerekek a magyar nyelvvel, a kultúrával ismerkedhetnek, közel
kerülnek hozzá, megismerik a mai Magyarországot.”
Alátámasztja ezt 7. sz. interjúalanyom is: „Nem egy burokban éltem. De valójában nem
tudtam angolul. Bekerültem az első nap, az első órára, a gyerekek kigúnyoltak. Ilyenek a
gyerekek. Ráadásul furcsa nevem van. Megküszködtem, nem volt könnyű. Minden reggel
körülálltak és kicsúfoltak. Nem értettem, hogy mit mondanak, de azért tudtam, hogy ez
nem egy jó helyzet… És akkor, na, csak azért sem… másfelől nagy empátia keletkezett
bennem azok iránt, akik mások. Voltak más magyarok, indiaiak, franciául beszélő
kanadaiak… Ott a tanár viszont iskola után mindig hátratartott és a kiejtésemet, mivel
angolul magyarosan beszéltem, rendbe rakta. Ma folyékonyan, anyanyelvi szinten beszélek
angolul. Tehát ha technikailag nézzük, akkor magyar az anyanyelvem. Ha gyakorlatilag
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nézzük, akkor egy időben történt mindkét nyelv elsajátítása. Mindkettőt folyékonyan
beszélem... Hét éves koromban elkezdtem franciául tanulni. Szüleim a korosztályukból
adódóan beszéltek németül. Anyám hétéves koromban beíratott nyári táborban franciára…
Semmit nem beszéltek akkor angolul hozzánk… Megmaradt. És utána véletlenül akkor
vezették be a franciát kötelező nyelvként, mert akkor lett kétnyelvű az ország.”
A Montreal-ban élő Detre Gyula szerint: „A gyerekeknek nagyon nagy problémájuk volt
az iskolában, hogy csak angol volt, hazajöttek, itthon csak magyar szó volt, így tudtam
őket megtartani magyarnak, itthon csak magyarul lehetett beszélni, s akkor nem egyszer
előfordult, hogy a fiam azt mondja, apu, ezt nem értem, hogy az iskolában angolnak
néznek, kanadainak, itthon pedig magyarnak, nem értem. Mi vagyok én? Nem tudom, mi
vagyok! Ez egy nagy törés, egy nagy ellentét az iskola, a barátok, az utca és az otthon
között. De hála Istennek, mind a három gyerek magyarul tökéletesen beszél, olvasnak,
írnak magyarul, a lányom még magyar iskolában is tanított hosszú ideig, pedig itt született
Montreal-ban. Ám sajnos… mind vegyes házasságban élnek… egyik unokánk sem tud
magyarul.” (Bernád-Gazda, 2004:22)
7. sz. interjúalanyom vallomása: „Szüleim otthon tudatosan csak magyarul beszéltek
hozzánk. Megkövetelték, hogy magyarul beszéljünk. Ha angolul válaszoltunk, úgy tettek,
hogy nem értik. Ezt nagyon jól csinálták. Kétnyelvű lettem.” 15. sz. interjúalanyom
visszaemlékezése: „Édesapám azt mondta, hogy ő ebben a házban csak magyar szót akar
hallani… Az unokatestvéreimmel akartam angolul, de ő ehhez nagyon szigorúan tartotta
magát.” 17. sz. interjúalanyom közlése: „Apám azt mondta: megtanulsz magyarul, vagy
megöllek. Nálunk élet-halál kérdése volt a magyar nyelv. Otthon magyarul folyt a szó,
kint, az utcán, angolul. Most is, a feleségemmel, magyarul beszélek.” 34. sz.
interjúalanyom közlése: „Otthon mindig magyarul beszéltünk. Szüleink nem engedték,
hogy angolul beszéljünk. Úgy tettek, hogy nem értik, kivéve, ha ott volt egy harmadik
ember, aki nem beszélt magyarul.” 41. sz. harmadgenerációs interjúalanyom így felelt
arra a kérdésre, hogy otthon milyen nyelven beszélnek: „Mindkét nyelven. Magyarul és
angolul.” 43. sz. interjúalanyom így nyilatkozott az otthoni nyelvhasználattal
kapcsolatban: „Ragaszkodom ahhoz, hogy nem keverjük az angol a magyarral. Vagy
angolul vagy magyarul beszélek. Nem szeretem, amikor keverik… sokan magyar ragokat
tesznek az angol ige után… Amikor megérkeztünk… elvittük a lányunkat egy
tánccsoporthoz és ott a szülők beszélgettek egymás között és azt mondták, hogy majd
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megaskingoljuk a teacher-ötöket friyday-on… Azt mondtam, hogy soha nem fogom
keverni az angolt a magyarral és ezt be is tartom.” Tehát a Bartha Csilla által
megfogalmazott szülői nyelvválasztási stratégiák közül mindhárom modell – az interakció
központú, az integratív és az autoritatív – jelenléte folyamatos.
Az 1978-ban a Toronto-i „Western University”-n indított magyar program keretében ma is
tanítanak magyar nyelvet, irodalmat, történelmet és magyar kultúrát. Montreal-ban, a
„McGill University”-n szintén van magyar oktatás.
Több amerikai és kanadai interjúalanyom említette, hogy általában az alapokat, mint
például a magyar ábécé, stb., tanító könyvek jók. Ám a felső tagozatos diákok esetében
még azok a könyvek sem, amelyek a magyart idegen nyelvként tanítják, nem használhatók,
mert azok is magyar nyelvű közegben élő idegen ajkúaknak valók. Nagy a különbség a
szókincsben a magyarországi diák és az Amerikában felnőtt magyar diák között. A másod-,
harmadgenerációsok sok kifejezést nem is ismernek.
Jellemző a felnőttekre, fiatalokra, hogy inkább beszélni tudnak, mint írni, továbbá az
olvasás is nehezen megy. (Interjúalany közlése) Tarján Gábor szerint a második és
harmadik generáció nyelvhasználatára az úgynevezett konyhanyelv jellemző. Tehát
a legegyszerűbb, mindennapi kifejezéseket magyarul, míg az iskolázottságot igénylő,
bonyolultabb fogalmakat angolul használják. Szerinte megfigyelhető továbbá egyfajta
nyelvi konzervativizmus, amely a Magyarországról érkezett korábbi nemzedékek
kifejezéseit, szlengjét őrzi. (Tarján, 2003)
Detre Gyula szerint „azok a magyar gyerekek, akik nem beszélnek magyarul, de nagy
bennük a magyar érzés, többet tudnak tenni az ő angol vonalukon angolul, mint mi
magyarok, akiknél magyarul beszélnek a gyerekek. Ezek a gyerekek magyarnak vallják
magukat, és a harmadik generáció úgy néz ki, hogy visszajön, hogy sokkal nagyobb
magyarok, mint a második generáció… nagyon sok ilyen magyar gyerek van, aki már csak
angolul beszél, de a magyarságát nem felejti. Van, aki azzal kezdi az angol nyelvű
előadását, hogy én magyar származású vagyok… megvallják a magyarságukat.” (BernádGazda, 2004:22-23) [Kiemelés: B.Sz.]
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Több interjúalanyom véleménye is alátámasztja a fentieket. Többek között például a 32.
sz. személy: „Nálunk, akik magyar származásúak a templomban, nem tudnak magyarul, de
jobban harcolnak a magyar ügyért, mint a magyarok. Magyar származásúak. Szüleik,
nagyszüleik építették a templomot, a magyar házat. Emlékeznek. Ezek harcolnak jobban,
mint a magyarok…” 36. sz. interjúalanyom: „…szerintem van egy olyan identitás, ami
nem kötődik kizárólagosan a nyelvismerethez, hanem inkább egy szívbéli hűség, lojalitás,
érdeklődés... akik így lélekben magyarok, nagy segítséget jelentenek, sok jót tudnak tenni a
közös célokért, érdekünkben…”
Latin-Amerikában napjainkban csak néhány hétvégi magyar iskola létezik. Brazíliában,
São Paulo-ban, a Brazíliai Magyar Segélyegylet keretein belül működik magyar iskola és a
Könyves Kálmán Szabadegyetem. Az 1951-ben magyar bencés atyák által alapított Szent
Imre Gimnázium ma brazil iskola, néhány magyar diákkal és magyar származású tanárral.
Argentínában, Buenos Aires-ben működik a Szent László Iskola, ám ebbe az állami
mindennapos általános iskolábaN napjainkban már nem tanulnak magyar gyerekek. Tehát
ez már csak nevében magyar. Egyedüli argentínai hétvégi magyar iskola a Zrínyi Ifjúsági
Kör fenntartásában működik több mint 60 éve. Van óvodája, elemi és középiskolai
osztálya, valamint felnőtt csoportja is. „Az oktatás felépítettsége és koncepciózussága
szorosan összefügg a cserkészek számára nélkülözhetetlen ismeretek átadásával. Ezért is
van az, hogy a szombati ZIK-órákat a cserkészfoglalkozások közvetlenül követik a
mindössze egysaroknyira lévő Cserkészházban.” (Nagy, 2014:281) Alkalmanként a
Buenos Aires-i magyar oktató átjár Santiago de Chile városába, a chilei magyar
származásúakat tanítani. Chaco tartomány magyarjai között pedig Zsonda Márk, a Körősi
Csoma Sándor ösztöndíjas tánc-folklorista tanított magyar nyelvet (és néptáncot).
(Interjúalany közlése)
Kovács Nóra argentínai terepmunkája során megállapította: „…a Magyar Centrum
[Buenos Aires-ben – megjegyzés: B.Sz.] belső körének tagjai… érzékenyek a nyelvvel,
használatával és elsajátításával kapcsolatos kérdésekre… a csoport nemcsak a magyar,
hanem a spanyol nyelvet is számon kéri a tagjain... a magyar nyelv nemcsak a családi,
hanem az intézményes élet színterein is viszonylag széles körben, több generáció által
használatos volt… A gyerekek, a fiatalok, azaz a negyvennyolcas bevándorlók harmadik
és negyedik generációja az autoritatív nyelvi stratégia Centrumon belül érvényes
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normájának köszönhetően maguk is használták a magyart az intézményes ifjúságnevelés
színterein. A nyelvcsere folyamata… lassabban zajlott.” (Kovács, 2009:125;145)
Argentínában is sokan gondolkodnak az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában
élő magyarokhoz hasonlóan: „…ki a magyar? Csak az, aki Magyarországon született, vagy
az is, aki itt született magyar szülőktől, és beszél magyarul? Vagy az is, aki itt született,
nem beszél egy mukkot se magyarul, de büszkén vallja magát magyarnak… Én az
utóbbinál maradok, bármennyire is igaz, hogy nyelvében él a nemzet. Számomra többet ér
egy olyan magyarul nem beszélő, aki szívvel-lélekkel magyarnak vallja magát, mint egy
olyan tősgyökeres magyar, aki megtagadja fajtáját.” (Kovács, 2009:35)
Nagy

Szebasztian

megállapította:

„…olyan

szófordulatokkal

és

kifejezésekkel

találkozhatunk, amelyek itthon már nem használatosak, így pl. a jégszekrény, az idea
szavak, vagy esetenként a nagyságos asszony megszólítás. Az elmagyarosított spanyol
szavak

vagy

kifejezések

sokszor

előfordulnak

az

élőbeszédben

magyar

szövegkörnyezetben, ilyen pl. a kobrálni, a mászoménosz, a kváder vagy a mószó. 36
Jellemzően szegényebb az 1945 után létrejött magyar szavak ismerete, így a legutóbbi
évtizedek számítástechnikai vagy technikai újításait legtöbbször spanyol elnevezésükön
emlegetik, vagy idegen szóval nevezik meg. Így pl. a jelzőlámpa gyakran csak szemafor, a
számítógép computadora. A mai Magyarországon szlengnek minősülő kifejezések pedig
szinte teljesen ismeretlenek. Kivétel nélkül közös vonás az argentínai magyarokban, hogy
átvették a latinos hangszínt, és a magyarországi megszokott hangerőnél jóval hangosabban
kommunikálnak egymással.” (Nagy, 2014:284-285) 11. sz. interjúalanyom, aki az USAban született és él, megerősíti a fentieket: „Otthon magyarul beszéltünk. A környéken sok
századfordulón kivándorolt volt… Amit felszedtünk nyelvet az palóc volt, székely volt..
Amikor elmentünk ’73-ban Magyarországra táborba, akkor azt mondták, hogy olyan
szavakat használunk, amiket 50 évvel ezelőtt…”
Venezuelában, az 1975-ben indított magyar óvoda 2007-ben megszűnt. 2006-ig hétfőtől
péntekig, reggel 8-tól 12.30-ig voltak a foglalkozások, az utolsó évben pedig heti
háromszor. A csoportlétszám átlagosan 12-20 fő volt, a megszűnés évében már 10 fő alá
csökkent. (Nyisztorné, 2010)
„…kobrálni (cobrar) – valakitől pénzt behajtani; mászoménosz (más o menos) – többé-kevésbé, körülbelül;
kváder (cuadra) – közlekedésben blokk, sarok; mószó (mozo) – pincér” (Nagy, 2014:287)
36
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Ausztráliában most is anyagilag támogatja az állam, ha 10 magyar származású gyermek
magyar nyelvet szeretne tanulni. Államilag elismert a magyar érettségi, amiért két pont jár.
(Interjúalanyok közlése) Napjainkban működő hétvégi magyar iskolák száma 6-10,
amelyek többek között Sydney-ben, Melbourne-ben, Adelaide-ben, Canberra-ban,
Doncaster-ben találhatók.
A 40 éves múltú Sydney-i Magyar Iskolában 2 évestől 12 éves korig, 4 különböző
osztályban, szombat délelőttönként tanítják a diákokat. A Sydney Magyar Református
Egyház istentiszteletei alkalmával vasárnapi iskolát szerveznek a gyermekeknek, akikkel
óvodás kortól iskolás korig, külön csoportokban foglalkoznak. A magyar nyelvű
bibliaismereten túl magyar gyermek- és népdalokat is tanulnak, továbbá kézműves
foglalkozás is gazdagítja a programot. (Interjúalanyok közlése)
Melbourne-ben, a North Fitzroy-i Magyar Református Gyülekezet vasárnapi iskolájában
nemcsak a keresztény értékekre, hanem a magyar nyelvre és kultúrára is tanítják a 7
évesnél idősebb gyermekeket, havonta két alkalommal. Ugyancsak minden hónap első és
utolsó vasárnap délelőttjén a 3 és 7 év közötti gyermekeknek tartanak foglalkozást az
óvodában. A pár hónaposokat és a 3-4. életév közötti csemetéket pedig játszóház várja.
(Interjúalany közlése)
A Gold Coast-on 2011-ben jött létre a magyar iskola. Jelenleg 16 fő, 3,5 és 13 éves korú
diák tanul. Idén először érettségire is be lehetett rajtuk keresztük iratkozni. A hatalmas
távolságok miatt kihasználják az internet adta lehetőséget: vannak, akiket az interneten
keresztül tanítanak. (Interjúalany közlése)
Megállapíthatjuk, hogy a tengeren túli magyar vagy magyar származású gyermekek,
fiatalok magyar nyelv tanulása (és az etnikai identitás kialakítása, megőrzése) ma is
döntően a szülőn múlik. Egyrészt fontos, hogy a szülő beszél-e hozzá magyarul vagy ő
tanul-e a gyerektől angolul. Másrészt hagyja-e, hogy gyermeke a magyar kérdésre angolul
feleljen. Fontos, hogy ki tudja-e már gyermekkorban a szülő alakítani a kétnyelvűséget, a
két kultúra ismeretét. Tehát meghatározó, hogy milyen nyelvválasztási stratégiát követ a
szülő.
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„Saját gyermekünkön tapasztaltuk, hogy amikor 14-15 éves volt a fiunk, a másik fiú volt.
ebédnél magyarul beszélünk, de a két gyerek pillanat alatt átváltott angolra. Az iskola, a
barátok, a közösség olyan hatással volt rájuk, hogy automatikusan vették át az angolt,
hiába nőttek fel magyar környezetben. Észre se vették, amikor azt kértük, hogy magyarul
beszéljenek. Ha ketten voltak, angolul beszéltek anélkül, hogy észrevették volna. Nem
tudatos volt náluk a váltás. Egyetlen angol szót nem sző a magyar szövegbe. Nem keveri a
nyelvet.” Megerősíti a fentieket többek között 5. sz. interjúalanyom közlése. Továbbá:
„Szülők is elkövetik azt a hibát, hogy a gyerekeiknél nem szorgalmazzák a magyart. Mi itt
fogunk élni, nekünk már nincs szükségünk a magyar nyelvre – gondolják. De van
ellenpélda is. Van olyan, ahol az anya nem magyar, csak az apa és mégis jól beszélnek a
gyerekek magyarul. Létre lehet hozni azt, hogy a gyerekek ne szakadjanak el a magyar
kultúrától, a nyelvtől, a hagyományokat is becsempészik az életükbe.” (Interjúalany
közlése) 22-23. sz. interjúalanyaim: „Szigorúan vettem, hogy magyarul beszélünk. Nem
engedtem nekik az angolt… Megtanítottam őket írni, olvasni…” 29. sz. interjúalanyom:
„Sokan otthon is angolul beszélnek, mert nekik is gyakorolni kell… Nálunk meg volt
követelve, hogy az ajtón, ha bejössz, csak magyarul lehet beszélni…”
Magyar iskolába járni erőfeszítést igényel a gyerekek és a szülők részéről is. Több
interjúalanyom elmondta, hogy háromnegyed, egy órát is vezet azért, hogy elvigye a
gyereket

szombaton

az

iskolába.

Fontos

a

szülői

hozzáállás:

vannak,

akik

gyermekmegőrzőnek tekintik a hétvégi magyar iskolát. „A szombat délelőtti bevásárlást
nyugodtan el tudja az anyuka intézni, mert a magyar iskolában vigyáznak a gyerekre.”
(Interjúalany közlése) 28. sz. interjúalanyom közlése: „Óriási áldozat a szülőktől és a
gyerekektől, hogy minden héten elmenjél és egy napot, szombatot eltölteni. Általános
iskolától gimnáziumig, az 12 év. Erős elköteleződés kell…” 40. sz. interjúalanyom:
„Nehéz, mert nagyok a távolságok… Megerőltetést jelent szülőknek, hogy fél órát
vezessenek, hogy a gyerek oda érjen a próbára, az iskolába meg pláne nem viszik el, mert
kint van a világ végén…”

Az önkéntes tanárok munkája is áldozatos. Ők legjobb esetben útiköltség hozzájárulást
kapnak, de minden szombaton délelőtt ott vannak, a tanítás után értekezletet tartanak;
felkészülnek az órákra, dolgozatot javítanak, stb. A tanárok döntő többsége sehol sem
képzett pedagógus. Interjúalanyai közül többen is fontosnak tartanák a tanárok módszertani
képzését.
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Bertalan Imre Washington-i magyar református lelkész szerint „a második nemzedékkel,
harmadik nemzedékkel jött aztán a vegyülés, elfakulása a nyelvnek, s most egy egészen
sajátos tünettel állunk szemben, hogy naponként találkozunk csak angolul beszélő
amerikai magyarokkal, akik csodálatos módon azonosítják magukat a magyarsággal, és
a nemzettest tagjának vallják magukat.” (Bernád-Gazda, 2004:117) [Kiemelés: B.Sz.]
Bartha Csilla megállapította, hogy „az Egyesült Államokban élő magyar közösségek az
emigráns kétnyelvűség fogalmával fedhetők le. Vagyis az út a magyar egynyelvűségtől egy
alig két nemzedéket kitevő kétnyelvű állapoton át az angol egynyelvűségig vezet. Tény,
hogy a harmadik-negyedik generáció számára a magyar nyelv már nem tölt be
elsődleges identitásjelölő szerepet. Helyette olyan másodlagos szimbólumok kerülnek
előtérbe, mint a magyar ruha, az ünnepek, a zene és az étkezési szokások.” (Bartha,
1993b:494) [Kiemelés: B.Sz.] Ez a megállapítás nemcsak az USA-ban élő magyarokra
igaz, hanem Kanada, Ausztrália és részben Latin-Amerika magyar közösségeire is. LatinAmerikában a másod-, harmadgenerációs fiatalok csak kis hányada beszél magyarul, itt
már szinte spanyol és portugál egynyelvűségről beszélhetünk.
Ezt támasztja alá a következő interjúrészlet is: „…nagyon nagy erőfeszítés ám, hogy a
gyerekek magyarul beszéljenek. Mert ha otthon tanulja meg, sokkal könnyebb. De a
gyerekek nagyon könnyen átváltanak a spanyolra. Ezt látom… állandóan harcolunk, hogy
beszéljetek magyarul, beszéljetek magyarul, mert otthon nem lenne szabad más nyelven
beszélni. Mert ők egy argentin tengerben vannak. És cserkészeten is nagyon sokszor
előjön, hogy elmegyek a csoportok mellett, és olyan vidáman beszélnek spanyolul, hogy
csak. Egy pillanatra elhallgatnak, vagy talán két-három mondatig magyarul beszélnek,
aztán átváltanak a spanyolra.” (Kovács, 2009:140)
A fentieket megerősítik a strukturált, fókuszált mélyinterjúk alanyainak véleménye is.
Többek között például 28. sz. személy: „Úgy veszem észre, hogy bizonyos generációknál,
pl. a harmadik generációnál előjön a kérdés, hogy vannak magyar gyökerei. Lehet
identitástudat, de anélkül nehéz. A történelmet el tudja olvasni angolul is. De az irodalmat,
verseket, meséket. Nagyon nehéz. Lehet, de nagyon nehéz… Más minőségű
identitástudatról beszélhetünk, mint amit mi úgy gondolunk, akik a nyelvet, azt anyanyelvi
szinten beszéljük.” 31. sz. interjúalanyom: „…Hogy ki hova valósinak érzi magát, ki hova
tartozik, nem nyelvfüggő. Meg lehet fogni máshogy is.” 33. sz. interjúalanyom: „Van,
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ahol van, ahol más alapokon lehet identifikálni, illetve más alapokra is épülhet ez az
összetartozás érzése. De azért fontos a nyelv, vagy legalábbis a kulturális együttérzés…
Aki nem igazán tud jól magyarul, nem beszél folyékonyan, és mégis, ha valaki kérdezi
őket, magyarul is identifikálják magukat… Én olyan alapra is tudom helyezni, hogy én
indiánokat tanulmányozok. Azok között legtöbbje nem beszéli a törzsi nyelvét és mégis a
törzs tagjának vallja magát és indiánnak vallja magát… Lehetséges, hogy nyelvtudás
nélkül is magyarnak identifikálja magát…” 34. sz. interjúalanyom: „Ismerek sok olyan
embert, aki mondja, hogy magyarnak tartja magát és alig beszél magyarul. Ők nem tudják
úgy megélni a magyar kultúrát, mert nem értik… Akik tudnak magyarul írni és olvasni,
azok olvassák a híreket, a weboldalakat, jobban értik, hogy mi van Magyarországon…
Nem szükséges, de ha van, jobban bele lehet mélyedni.” 36. sz. interjúalanyom:
„…szerintem van egy olyan identitás, ami nem kötődik kizárólagosan a nyelvismerethez,
hanem inkább egy szívbéli hűség, lojalitás, érdeklődés.”

39. sz. interjúalanyom: „A

gyerekek nem tudnak magyarul… nem volt időm megtanítani őket magyarul a munka
miatt… de az esti imát megtanítottam nekik… Szeretik Magyarországot. Többször voltak
otthon… Büszkén mondják, hogy magyar apjuk van. Vallják, hogy magyarok is. Büszkék
vagyunk, hogy magyarok vagyunk…” 40. sz. interjúalanyom: „Attól lehet még nagyon jó
magyar valaki, hogy nem beszél magyarul…” 42. sz. interjúalanyom: „Nagyon sok család
van, ahol mindkét szülő magyar, főleg ahol az anya a magyar a vegyes házasságban.
Elkívánkoznak Magyarországra és ez előbb-utóbb feléleszt bennük egyfajta érdeklődést. A
származást elég sokan, a néptánccsoportban elég sokat látok, aki nem nagyon tud már
magyarul vagy csak nagyon kicsit és ott van és néptáncol… Kulcsdolog lenne a magyar
nyelvet tartani. Fenn tudja valaki tartani a magyar származási vonalát, hogy igen, nekem a
nagyszüleim magyarok voltak, de már a szüleim közül csak az egyik és így már a nyelvet
nem beszélem, csak itt-ott értegetek… a magyar konyha, a viselet, a néptánc, az segít, azon
keresztül tartani tudom…” 43. sz. interjúalanyom: „Találkoztam olyanokkal, akik itt
születtek, harmadgenerációs is és magyarnak vallja magát. Nem ismeri a nyelvet, nem
beszél magyarul, viszont, ha bármikor az iskolában dolgozatot kellett írni valamiről, ki
kellett választani valami témát, mindig magyaros témát választott. És azt mondja
mindenkinek, hogy ő Ausztráliában élő magyar… az egész család magyar-centrikus, de
nem tudták megtanítani a nyelvre…”
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Argentínában, napjainkban a gyermekek már harmad-, negyedgenerációsok és ma is
nézeteltéréseket okoz a közösség tagjai között, hogy mennyire kell ragaszkodni a magyar
nyelvhez és mekkora teret lehet engedni a spanyol nyelvnek, hiszen egyre nő a vegyes
házasságok száma. (Nagy, 2014)
A fentiek oka egyrészt, hogy 1956 óta nem volt tömeges bevándorlás Latin-Amerika
országaiba, így nem kaptak a magyar közösségek frissítést, míg az USA-ba, Kanadába és
Ausztráliába is, a rendszerváltások éveiben, és azóta is, főként a nyelvükhöz erősen
ragaszkodó erdélyi és délvidéki magyarok folyamatos utánpótlást jelentettek. Másrészt
sokkal elszórtabban telepedtek le a kivándorlók, ezáltal nem alakult ki olyan sokrétű
etnikai intézményrendszer, mint például az amerikai kontinens északi felén.
Ma „a kétnyelvűség természetes velejárója a nyelvek bizonyos fokú funkcionális
szerepmegoszlása: míg például az iskolához, a munkához, a közéleti tevékenységekhez
többnyire az egyik, addig a családhoz, a szabadidős tevékenységekhez vagy a valláshoz a
másik nyelv kötődhet; az is lehetséges, hogy valaki mindig ugyanazt a nyelvet használja,
amikor imádkozik... oszt vagy szoroz… A kétnyelvű közösségekben tehát a nyelvek
használata általában a különféle szituációknak és társadalmi funkcióknak megfelelően
oszlik meg.” (Bartha, 1999:123) Terepmunkám során többször tapasztaltam a tengeren
túli magyar diaszpóra tagjai körében a „fordításos” és „keverő” kétnyelvűséget. Például:
„Ne worrizz!”; „Kimegyünk vacsorázni.”; „Pickkold fel!”, stb.37 43. sz. inerjúalanyom is
ezt erősíti meg: „Amikor megérkeztünk… elvittük a lányunkat egy tánccsoporthoz és ott a
szülők beszélgettek egymás között és azt mondták, hogy majd megaskingoljuk a teacherötöket friyday-on… Azt mondtam, hogy soha nem fogom keverni az angolt a magyarral és
ezt be is tartom.”

Az 1990-es amerikai népszámlálás idején, a magyar származásúak közül az otthon
magyarul beszélők száma az egy évtizeddel korábbi adatokhoz képest 17,83 %-kal
csökkent: 9,35 %-ra, 147 902 főre. (Nagy – Papp, 1998) Az USA-ban, a legutolsó
népszámlálási adatok szerint mintegy másfél millió magyar vagy magyar származású él,
de az otthonában a magyar nyelvet beszélők száma 2000-ben közel 118 ezer volt. Tehát a
magyar etnikai identitással is rendelkezők mindössze 7,8 %-a beszél otthonában
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Ne aggódj!; Elmegyünk vacsorázni.; Vedd fel!

198

magyarul. Kanadában, a legutolsó statisztikák szerint a 315 ezer magyar vagy magyar
felmenőkkel rendelkezők közül 22 ezren beszélnek magyarul, vagyis a magyar etnikai
identitást is vallók 6,9 %-a. A 69 ezres magyarság közül Ausztráliában közel 22 ezren
használják a magyar nyelvet, vagyis a magyar etnikai identitással is rendelkezők 31,8 %a. Tehát míg az USA-ban a magukat magyarnak (is) vallók 7,8 %-a, Kanadában a 6,9 %-a
beszél otthonában magyarul, addig Ausztráliában közel négyszer annyian, mint az északamerikai kontinensen. Ennek oka az, hogy a rendszerváltozások éveiben és azóta is
vándorolnak ki magyarok, döntően határon túlról, Erdélyből és Vajdaságból. Továbbá
erősen ragaszkodnak magyar, illetve regionális identitásukhoz. Összességében a magyar
etnikai identitással (is) rendelkezők 8,6 %-a használja otthonában a magyar nyelvet a
hivatalos népszámlálási adatok szerint.
A kérdőívemet magyar nyelven kitöltő, az USA-ban élők 51 %-a csak magyarul beszél
otthonában, 23 %-uk csak angolul. A magyarul válaszolók 14 %-ának családja kétnyelvű.
12 %-uk nem adott értékelhető feleletet a kérdésre. A Kanadában élő, magyarul válaszolók
48 %-a használja a magyar nyelvet otthonában. 9,5 %-uk csak angolul, 14 %-uk csak
franciául beszél, 28,5 %-uk kétnyelvű: magyar és angol. Az Ausztráliából kitöltők 42 %-a
kizárólag a magyart, 16,5 %-a az angolt, 25 %-uk mindkét nyelvet használja családja
körében. 16,5 %-a nem közölt adatot. Új-Zélandról értékelhető választ 1 fő adott, aki
magyarul beszél otthonában. Latin-Amerikában élők 60 %-a csak magyarul, 20 %-a csak
spanyolul, 20 %-a magyarul és spanyolul beszél otthonában.
A magyar nyelven válaszolók 90 %-a beszél angolul, illetve 4 %-a az adott ország nyelvén,
tehát franciául, spanyolul vagy portugálul; 6 %-a nem töltötte ki a kérdést. Döntő
többségük gyerekkorában, illetve az iskolában, gimnáziumban tanult meg angolul.
Néhányan, akik felnőttként érkeztek választott új hazájukba, megérkezésük után
sajátították el a nyelvet.
A magyar nyelvű kérdőívet kitöltők, az USA-ban élő gyermekesek 93 %-ának utódja
beszél magyarul, 86 %-a ért, 61 %-a olvas, 65 %-a ír. 7 % nem beszél, 22,5 %-a nem
olvas, 23 %-a nem ír magyar nyelven. 9,6 %-a a válaszadók gyermekének kiskorú, tehát
sem olvasni, sem írni nem tanult még meg. A kanadai magyarok gyermekeinek 81 %-a
beszéli és érti a magyar nyelvet, 80 %-a olvas és ír is magyarul. 19 %-a nem beszél, 20 %a nem olvas, 18 %-uk nem ír. Az Ausztráliában élő válaszolók mindegyikének gyermeke
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beszél és ért magyarul. 60 %-uk olvas is, 50 %-uk pedig írni is tud magyar nyelven. Az ÚjZélandról egy fő válaszadó gyermeke is beszél, ért, olvas és ír magyarul. A latin-amerikai
magyarok gyermekeinek 75 %-a beszél, ért, olvas és ír, 25 %-a nem beszéli a magyar
nyelvet, nem olvas és nem ír magyarul.
Az USA-ban élő, magyarul beszélő szülők 55,5 %-ának az véleménye gyermeke magyar
nyelvtudásáról, hogy anyanyelvi szintű, nagyon jó; 26 %-a szerint közepes, 7,4 %-a szerint
alacsony. Ugyancsak 7,4 %-uk úgy ítéli meg, hogy bár gyermeke beszél magyarul,
szókincse szegényes. 3,7 %-uk nem tudja meghatározni. A kanadai magyar szülők 56%-a
gondolja úgy, hogy gyermeke tökéletesen, magas szinten beszél magyarul. 12 %-uk szerint
közepesen, 7 %-uk szerint alapfokon. 25 %-uk nem felelt a kérdésre. Az Ausztráliában élő
szülők 80 %-a úgy ítéli meg, hogy gyermeke folyékonyan, nagyon jól beszél magyarul.
10 %-a szerint folyékonyan, ám akcentussal és 10 %-a szerint csak konyhanyelven. Az ÚjZéland-i kitöltő anyanyelvi szintűnek tartja gyermeke tudását. A latin-amerikai magyar
szülők megítélése szerint gyermekeik kiválóan beszélik a nyelvet.
A kérdőívemet angol nyelven kitöltő, az USA-ban élők 50 %-a csak az angolt, 17 %-a
kizárólag a spanyolt és csupán 5,5 %-uk a magyart használja családja körében, otthonában.
Az angolul válaszolók 22 %-ának családja angol és magyar, míg 5,5 %-uk spanyol és
angol nyelven kétnyelvű otthonában. A Kanadában élő, angolul válaszolók 11 %-a
kommunikál otthonában magyarul. 67 %-uk csak angolul beszél, 22 %-uk kétnyelvű:
magyar és angol. Az Ausztráliából kitöltők 17 %-a kizárólag a magyart, 41,5 %-a az
angolt, 41,5 %-uk mindkét nyelvet használja családja körében. Latin-Amerikában élők
valamennyien csak spanyolul kommunikálnak otthonukban.
Az angol nyelven válaszoló, az USA-ban élők 50 %-a beszél és ért magyarul. 44,5 %-a
nem beszél és 39 %-uk nem is ért magyarul. A kanadai magyarok 80 %-a beszéli és érti a
magyar nyelvet, míg 10 %-uk nem. A válaszolók 20 %-a nem felelt arra a kérdésre, hogy
ért-e magyarul és 10 %-uk arra, hogy beszél-e magyarul. A Latin-Amerikából kitöltők
közül senki nem beszél magyarul, míg 50 %-uk érti a magyart. Az Ausztráliában élők 92
%-a beszél magyarul és ért, tehát csak 8 %-uk nem beszél és nem is érti a magyart.
A kérdőívet angol nyelven kitöltők 71 %-ának, a magyarul válaszolók 93,5 %-ának van
magyar etnikai identitása is.
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Az angol nyelvű kérdőívet kitöltők, az USA-ban élő gyermekesek 45 %-ának utódja beszél
magyarul, 33,5 %-a ért, 33,5 %-a olvas, 11 %-a ír. Tehát 33 % nem beszél, 55,5 %-a nem
ért, 55,5 %-a nem olvas, 89 %-a nem ír magyar nyelven. 11 %-uk nem szolgáltatott adatot.
A kanadai magyarok gyermekeinek 80 %-a beszéli a magyar nyelvet, valamennyien értik.
80 %-uk olvas és 60 % ír is magyarul. 20 %-a nem beszél és nem olvas, 40 %-uk nem ír
magyar nyelven. Az Ausztráliában élő válaszolók gyermekének 83 %-a beszéli a magyart
92 %-a érti is. 58 %-uk olvasni és írni is tud magyar nyelven. Tehát 42 %-uk sem olvasni,
sem írni nem tud magyarul. A latin-amerikai kitöltőknek nincs gyermeke.
Az USA-ból válaszolók szerint gyermekének magyar nyelvtudása gyenge. A kanadai
magyar szülők 67%-a gondolja úgy, hogy gyermeke tökéletesen, magas szinten beszél
magyarul. 33 %-uk szerint közepesen. Az Ausztráliában élő szülők 40 %-a úgy ítéli meg,
hogy gyermeke nagyon jól, 50 %-a szerint jól és 10 %-a szerint közepes szinten beszél
magyarul.
Amíg a kérdőívet magyarul kitöltő, tengeren túli magyarok másodgenerációs
leszármazottainak 90 %-a beszél magyarul, addig az unokák, tehát a harmadik
generáció tagjainak csupán 24 %-a beszéli a magyar nyelvet. 8 %-uk tanult ugyan
magyarul, de keveset beszél. A gyermekek mindegyike ért magyarul, az unokáknak csak
a 48 %-a. Tehát a harmadgenerációsok 68 %-a nem beszéli és kevesebb, mint a fele érti
a magyar nyelvet. A gyermekek 67 %-a olvas és 66 %-a ír, az unokák 17 %-a olvas, 21
%-a ír magyarul.
A kérdőívet angolul kitöltők közül 5 főnek van unokája. A válaszolók gyermekeinek 69
%-a beszél és 72 %-a ért magyarul, az unokáknak 40 %-a beszéli és érti a magyar
nyelvet.

A

másodgenerációsok

65

%-a

olvas,

42

%-a

ír

magyarul.

A

harmadgenerációsok 60 %-a nem beszél és nem ért, nem olvas és nem ír magyar
nyelven.
A kérdőívet kitöltők válaszai és a strukturált, fókuszált mélyinterjúk alanyainak közlései
is

alátámasztják

a

nyelvvesztés,

nyelvcsere

jelenségét,

a

korábban

említett

angol/portugál/spanyol egynyelvűség térhódítását. Bartha Csilla szerint: „A nyelvcsere
folyamata emigráns körülmények között általában három generáció alatt zajlik le.” (Bartha,
2002:121) Ezt támasztja alá a kérdőíves vizsgálatom második- és harmadik generáció
magyar nyelvtudására vonatkozó eredménye is.
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A kérdőíves vizsgálatomra magyarul válaszoló, az USA-ban élők 81 %-a nem járt hétvégi
magyar iskolába, aminek az az oka, hogy Magyarországon vagy a határon túlra került
területeken született és döntő többségében felnőttként vándorolt ki vagy emigrált. 36 %-uk
gyermeke járt hétvégi magyar iskolába, míg 81 %-uké nem. 2 % nem adott értékelhető
választ. Azok a gyermekek, akiket szüleik járattak magyar iskolába, 91 %-a beszél
magyarul. A Kanadából kitöltő alanyok 90 %-a nem tanult magyar iskolában. 10 %-uk
kitöltetlenül

hagyta

a

kérdést.

Az

ok megegyezik

az

Amerikában

élőkével:

Magyarországon vagy határon túl születtek. 47 %-ának utódja járt magyar iskolába.
Azonban azok is, akik nem jártak magyar iskolába, beszélnek magyar nyelven.
A latin-amerikai válaszadók közül senki nem járt magyar iskolába. 90 %-uk
Magyarországon, 10 %-uk már ott született. Gyermekét 50 %-uk járatta magyar iskolába.
Akik nem jártak magyar iskolába, azoknak a másodgenerációsoknak is a 90 %-a beszél
magyarul. Az Ausztráliában élő válaszolók 92 %-a nem járt magyar iskolába, 8 %-uk nem
válaszolt. Az ok itt is ugyanaz, mint korábban: Magyarországon vagy a határon túlon
születtek. Gyermekét 78 %-uk hordta magyar iskolába, ám azok a másodgenerációsok is
beszélnek magyarul, akik a hétvégi iskolába nem jártak. Az új-zélandi válaszoló nem járt
hétvégi magyar iskolába, mert Magyarországon született. Gyermeke beszél magyarul és
nem volt hétvégi magyar iskola tanulója.
Összefoglalva megállapítható, hogy a kérdőívet magyar nyelven kitöltők döntő
többségében Magyarországon vagy a határon túl születtek, felnőttként vándoroltak ki vagy
emigráltak, ezért nem jártak magyar iskolába. 48 %-uk gyermeke tanult hétvégi magyar
iskolában.
A kérdőívet angolul kitöltő, az USA-ban élők 77,5 %-a nem járt magyar iskolába.
Azoknak, akik nem jártak magyar iskolába, a 50 %-a beszél és ért magyarul, ám családja
körében angolul kommunikál. A másik fele a csoportnak beszél és ért is magyar nyelven.
Otthonában 14 %-uk a magyar, 43 %-uk az angol és 43 %-uk mindkét nyelvet használja. A
kanadai válaszolók fele tanult magyar iskolában. Aki nem járt magyar iskolába, az is egy
kivételével beszél magyarul, valamennyien értenek magyar nyelven. Családja körében csak
11 %-uk használja a magyart, 22 %-uk mindkét nyelvet és 67 %-uk csak az angolt. A
Latin-Amerikából válaszolók közül senki nem járt magyar iskolába. Senki nem is beszél és
ért magyarul; otthonában is spanyol nyelven kommunikál. Az Ausztráliában élők 67 %-a
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járt magyar iskolába, ma is ért és beszél magyarul, otthonában a magyart vagy mindkét
nyelvet használja. Aki nem járt iskolába, az is ért és beszél magyarul, ám otthonában egy
kivételével angolul beszél.

4.6. Magyar sajtótermékek
Ebben a részben a magyar újságokat, időszakos kiadványokat, rádió- és televízió-adásokat
mutatom be. Nem tárgyalom a magyar könyvkiadást.

1849 – 1867 közötti időszak (az első kivándorlási hullám)
Az első magyar újság az USA-ban, a „Magyar Száműzöttek Lapja”, 1853. október 15-én
jelent meg, Korniss Károly szerkesztésében, Török Lajos ötlete nyomán. Saját kezükkel
kellett az ékezeteket felírni a magánhangzók fölé, mert angol nyomdában készítették. Az
újság nem volt hosszú életű: a 6. volt az utolsó lapszám. (Nagy, 1938; Várdy, 2000;
Puskás, 1982) Mivel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emigránsai döntően az
USA-ba menekültek, így máshol nem alapítottak lapot.
1867 – 1920 közötti időszak (a második kivándorlási hullám)
A második amerikai magyar újság 1879 júniusában, Loew Vilmos és Mogyoróssy Árkád
szerkesztésében, „Magyar Amerika” címen jelent meg. Nagy József szerint ez a második
(Nagy, 1938), Puskás Julianna szerint az ötödik (Puskás, 1982), Várdy Béla szerint a
hatodik (Várdy, 2000) lapszám után szűnt meg. Fontosabb a megjelent lapszámainál az,
hogy ez kétnyelvű, magyar és angol, volt.
1883-tól jelent meg az „Amerikai Magyar Nemzetőr” című hetilap. 14 éven keresztül
Erdélyi Sz. Gusztáv szerkesztette; ő tette ismertté. Az amerikai magyar hírlapirodalom e
lap megjelenésétől számítja az „igazi amerikai-magyar újságkiadás” kezdetét. Olvasói a
gazdasági kivándorlók, a nincstelen parasztokból lett munkások voltak. Erdélyi Sz.
Gusztáv, hogy a lap bevételeit biztosítsa, jó érzékkel az akkor alakuló magyar egyleteket
nyerte meg hirdetőknek, főként az „Egyleti Kalauz” rovattal. Minden héten közölte a
szervezetek nevét, címét, a tisztségviselők névsorát. Magyarország „óhaza”-ként való
megnevezése az ő lapjából került a kivándorlók nyelvhasználatába. (Puskás, 1982)
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Az 1890-es évektől sok lapot alapítottak. 1890-ben, Hazelton-ban az „Őrállás” jelent meg.
1891-ben, Cleveland-ban, Kohányi Tihamér indította útjára a „Szabadság” című újságot.38
1893-ban, szintén Cleveland-ban kezdték kiadni az „Amerikai Magyar Hírlapot”, 1894ben, New York-ban a „Magyar Híradó”-t és ugyanitt, 1895-ben az „Amerikai Képes
Lapok”-at. A „Szabadság”-ot és az „Amerikai Magyar Népszava”-t kivéve, valamennyi
ekkor létesített lap rövid életű volt, a századfordulót sem élte meg. (Puskás, 1982; Nagy,
1938)
Az 1880-as évektől papok és lelkészek is alapítottak lapot. Elsőként 1894-ben, Böhm
Károly atya indította el a „Magyarországi Szent Erzsébet Amerikai Hírnöke” c. katolikus
újságot, Cleveland-ban, amely később „Katolikus Magyarok Vasárnapja” címmel jelent
meg. 1900-ban Kováts Kálmán McKeesport-ban a „Magyarok Csillaga” c. lapot alapította
és szerkesztette. 1990-tól jelent meg az Amerikai Magyar Reformátusok Lapja, 1904-től az
amerikai presbiteriánus egyházhoz csatlakozottak orgánuma, a „Heti Szemle”. 1909-től
adták ki az „Evangélikus Hírnök”-öt a baptisták. Ezek nem üzleti alapon jelentek meg.
Céljuk a hívek tájékoztatása, vallásos témájú írások közlése, bibliamagyarázatok,
imádságok, az egyházközségek híreinek megjelentetése volt. (Puskás, 1982)
A szocialisták is jelentettek meg saját lapot, már az 1890-es évektől, „Bunkó” és „Népjog”
címen. Mindkettőnek csak az első számát adták ki. A Petőfi Sándor Szocialista
Munkásegylet és a Munkás Lapkiadó Szövetkezet 1895. október 1-én jelentette meg a
„Népszava”, a későbbi „Amerikai Népszava” első számát. 1897-ben már 2.500
példányszámú volt és az USA 273 városában lehetett kapni. 1898-ban a lapot Berkó D.
Géza vette meg, aki egy évvel később nevét „Amerikai Magyar Népszava”-ra módosította
és a szemléletét is megváltoztatta. (Puskás, 1982) Ezután a hazafias, nemzeti irányvonalat
képviselte az újság. (Nagy, 1938)
1911-ben a magyar szocialisták összefogtak és az újságjaikat, az „Előre”-t, a „Népakarat”ot „Testvériség” címen egyesítették. Ám 1912-től az „Előre” ismét önállóan jelent meg.
1911-től, Chicago-ban jelent meg a „Bérmunkás” c. újság. Valamennyi kiadó könyveket is
terjesztett. A lapokban nagy hangsúlyt fektettek az általános tájékoztatásra, a művelődésre.
(Puskás, 1982)
A kivándorlási hullámok történeténél már volt szó arról, hogy a „Szabadság” pályázatot hirdetett meg,
„Miért jöttem ki Amerikába?” címmel.
38
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A megalakuló szervezetek is jelentettek meg saját újságot. „Magyar-Amerika egyleti
életében talán a kelleténél nagyobb szerepet játszott ez a ridegen hangzó két szó: hivatalos
lap, amelynek emlékét a szülőhazából hozták magukkal az amerikai magyarok…
Magyarországon is volt és van hivatalos lap, amely a magyar állam hivatalos értesítéseit,
közleményeit hozza nyilvánosságra. A magyarországi hivatalos lap közölte az állami
kinevezéseket, az új törvényeket, rendeleteket, a csődöket… Minden magyar egyesület
választott magának egy-egy hivatalos lapot, amely hetenként egyszer az egylet nevét,
címét, tisztviselőinek a névsorát, az ún. kalauzt közölte és minden egyéb hivatalos
közleménynek helyt adott, évi 6-8 dollár évi díj ellenében.” (Kende, 1927:266) Ilyen volt
például a Rákóczi Értesítő, a Verhovayak Lapja, stb.
Az első napilap az 1902-től, Cleveland-ban megjelenő, „Magyar Napilap” volt. 1909-ben
beolvadt a „Szabadság”-ba, amely már 1908-tól napilap volt. Az 1910-es évektől már
három „országos” – vagyis nemcsak egy-egy város magyar közösségei körében terjesztett
– napilap volt a legolvasottabb, a legsikeresebb: a „Szabadság”, az „Amerikai Magyar
Népszava” és az „Előre”.
Az első élclap 1902-ben jelent meg az USA-ban, „Pity-paty” címen. Egy évvel később,
1903-ban látott napvilágot a „Dongó”, Kemény György költő szerkesztésében.
Kortörténeti dokumentumok a „Dongó”-ban megjelent az amerikai magyarok új életének
nehézségeivel kapcsolatos viccek, anekdoták, vagy népdalok. Szépirodalmi és színházi
folyóirattal is próbálkoztak, ám olvasótábor hiányában nem voltak hosszú életűek. Egyik
legszínvonalasabb volt Rudnyánszky György költő szerkesztésében a „Napsugár”. (Puskás,
1982)
Jellemző, hogy az 1910-es évek közepétől szinte valamennyi nagyobb magyar kolónia
megjelentetett saját újságot. (Puskás, 1982) Ilyen volt többek között például a St. Louis és
Vidéke, Loraine és Vidéke, South Bendi Magyar Tudósító.
Az amerikai magyar irodalom az újságok hasábjain jelent meg. Ezeknek az írásoknak a
szerzői vagy újságírók voltak, vagy munkásemberek, akiket az új környezet, az új élet –
honvágy, idegenség, szokatlan munka, bányaszerencsétlenség, stb. – késztetett írásra. A
kivándorlók tehát tapasztalataikat versekben, novellákban, regényekben fogalmazták meg.
Jellemző, hogy ezekben egy-egy angol szót is beleírtak. A „Szabadság” c. újságban jelent
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meg a legtöbb amerikai magyar író – Rudnyánszky György, Kemény György, Dienes
Márton, Szécskay György, Reményi József, stb. – alkotása. (Puskás, 1982) Ekkor születtek
még népdalok, amelyekbe, a versekhez hasonlóan, egy-egy angol szót is beleírtak.
Magyarország falvaiban népszerű olvasmány volt a „Lőcsei Kalendárium”, illetve annak
mintájára készített, naptáros évkönyvszerű kiadvány. Várdy Béla megállapította: „Az
egyszerű magyar nép kalendáriumszeretetét a kivándorlás sem tudta kitörölni a lelkükből.”
(Várdy, 2000:326) Ezt az igényt felismerve, a lapkiadók – élen a „Szabadság” és az
„Amerikai Magyar Népszava” –, az egyletek és az egyházak is jelentettek meg
évkönyvszerű naptárakat. (Várdy, 2000)
Jellemzőek voltak a különböző jubileum alkalmából kiadott díszalbumok, emlékkönyvek
is. Ezeket ugyancsak az egyházközségek, egyletek, újságok adták ki. Döntően az
intézmény múltját, jelenét, tagjait, vezetőségét, tevékenységüket tartalmazták ezek a
kiadványok. Némelyikben irodalmi szemelvény – novella, vers – is megjelent. Az
albumokban fizetett életrajzok, üzleti hirdetések is voltak. (Várdy, 2000)
A naptárak, emlékkönyvek sok érdekes és értékes információt adnak – még az igényes
kivitelű hirdetések is – a régi amerikai magyar életről és az általános viszonyokról. Hiteles
adatforrásként óvatosan kell kezelni őket, hiszen valamennyi csak eredményeket,
pozitívumokat közölt, elhallgatva a nehézségeket, a küzdelmeket, a személyes belharcokat.
Az 1890 és 1920 között megjelent sajtótermékek általában a munkásságra orientálódtak:
sokat foglalkoztak a kivándorlók problémáival, a munkaviszonyokkal, a bérekkel, a
sztrájkokkal. Ekkor előtérbe került a sajtó közösségszervező szerepe. Ez közvetlenebb
kapcsolatot eredményezett az olvasókkal, akik maguk is formálták az újságok témáit. Ez
viszont teret adott a személyeskedésre, a személyi vitáknak. Nagy érdemük azonban, hogy
a kivándorló parasztokat rászoktatták az olvasásra. (Puskás, 1982)
Magyarországról több lapot is támogattak anyagilag, így például a „Szabadság”-ot, az
„Amerikai Magyar Népszava”-t, a „csatlakozott” reformátusok kiadványait. Az amerikai
egyházak segítették a magyar nyelvű egyházi lapok, az amerikai munkásmozgalmak pedig
a magyar nyelvű munkásmozgalmi lapok kiadását. (Puskás, 1982)
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Kanadában, Winnipeg-ben, 1904 és 1918 között jelent meg a „Canadai Magyar Farmer”,
amely az első lap volt. Ugyancsak itt, 1905-től jelent meg a „Kanadai Magyarság”, a
kanadai magyar egyletek hivatalos lapja. (Szöllősi, 2012)
Latin-Amerikában, Argentínában, Buenos Aires-ben, 1908-ban jelent meg az „El
Universo” című irodalmi folyóirat, Diamont Árpád kiadásában. Ez nemcsak magyar,
hanem olasz, spanyol, francia, angol és német nyelvű írásokat is közölt. Az első
világháború alatt szűnt meg. (Torbágyi, 2004)
Ausztráliában ekkor még nem jelent meg magyar nyelvű újság.

A két világháború közötti időszak (a harmadik hullám)
Ebben az időszakban jellemző a különböző kivándorló etnikumok sajtójának
amerikanizálódása. Maldwyn Allen Jones megállapításait idézi könyvében Puskás
Julianna: „Kezdetben az anyanyelvű újságok egyszerűen vallási, egyleti, radikális és
hazafias testületek orgánumai voltak, és stílusukban, alakjukban környezetüket tükrözték.
Az amerikai környezetben azonban jelentős változások tűnnek elő. Az egyszerű tanulatlan
emberekkel, akik olvasóik tömegeit alkották, csak úgy értethették meg magukat, ha az
emigráns szerkesztők népszerű irodalmi stílust sajátítottak el, és a hivatalos, nehezen
érthető nyelvet, amit kezdetben használtak, köznapival helyettesítették. A bevándoroltak
újságjaiban fokozatosan kevesebb doktrinerséget és propagandát találunk, egyre inkább
igyekeztek a korabeli amerikai újságokhoz hasonlítani, nevezetesen abban, hogy az újság
kiadásánál kizárólag a hasznot tartsák szem előtt, és hogy inkább a példányszámra, mint a
nézetekre figyeljenek. A hosszú vezércikkek helyett így tehát szenzációs hírek kerültek az
újságokba; kezdtek megjelenni különféle hirdetések; piaci jelentések, sport rovat,
asszonyok lapja. Mindezek természetesen általában az amerikai sajtó jellegzetességei
voltak, így a napilapok egzotikus címei, mint a magyar Szabadság, az albán Djelli (A nap)
és a szlovén Glas Narodna (Népszava) elleplezték azt a tényt, hogy ezek alapvetően
amerikai újságok, bár különböző nyelven jelennek meg.” (Puskás, 1982:369)

Ám a fentiek csak részben igazak az amerikai magyar sajtóra. A jellegváltozás fő iránya
mellett, az Amerikában megjelenő magyar orgánumok továbbra is erőteljesen figyeltek
szülőföldjükre. Hiszen ekkor döntöttek a végleges letelepedés mellett, sokan éppen a
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trianoni békeszerződés miatt. Tehát Trianon következményei, a háború utáni nehéz
gazdasági és társadalmi helyzet, az otthon maradt család, rokonok életkörülményei izgatták
a kivándorlókat, így híreket, tájékoztatást vártak el újságjaiktól. (Puskás, 1982)
Alátámasztja ezt Kende Géza megállapítása is: „Magyarország! Ez irányította az amerikai
magyar minden lépését, minden szavát, minden cselekedetét az Amerikába való
megérkezés napjától végig egész amerikai életén… Magyarországon keresztül élte le
amerikai életét az amerikai magyar, ami azt jelenti, hogy – különösen a kivándorlás első
korszakában – a legjelentéktelenebb magyarországi esemény jobban érdekelte őket a
legfontosabb amerikai szenzációknál… Az amerikai magyar újságok a régi időkben csak a
szülőhazáról írtak: a faluról, a megyéről, a fővárosról, a honatyákról.” (Kende, 1927:442443)
Az újságok nevéhez fűződik több olyan kezdeményezés ekkor, amely egységbe kovácsolta
az amerikai magyarokat. Ilyen volt például az 1926 őszén, Berkó D. Géza, az „Amerikai
Magyar Népszava” főszerkesztője által kezdeményezett gyűjtés egy New York-i Kossuthszobor felállítására. Valamennyi, még a szocialista, amerikai magyar egyesület, újság és az
egyházak támogatták, propagálták. A leleplezésre 1928. március 15-én került sor –Berkó
D. Géza már nem élt meg –, amelyen Magyarországról, Perényi Zsigmond báró
vezetésével, egy ötszáz fős csoport is részt vett. (Várdy, 2000)
Az 1920-as években továbbra is a „Szabadság” – több mint 35 ezer előfizetővel – és az
„Amerikai Magyar Népszava” – 36 ezer előfizetővel – volt a legolvasottabb. Mindkét
újság alapító-főszerkesztőjének, Kohányi Tihamér (1917) és Berkó Géza (1927) halála
után özvegyük vitte tovább, majd üzletcsoportok vették meg. A „Szabadság”-ot a
válogatott futballistaként az USA-ba emigrált Gombos Zoltán szerezte meg, 1939-ben.
(Várdy, 2000) A nagy tagsággal és fiókintézményekkel rendelkező, „országos” egyletek,
valamint az egyházak továbbra is saját kiadványokat jelentettek meg.
Új lapként jelent meg 1921-től a kivándorlók kommunista csoportja által szerkesztett, „Új
Előre”. Az 1920-és és az 1930-as években ez volt az egyetlen magyar nyelvű kommunista
napilap a világon. A szerkesztők a magyarországi politikai rendszerrel szemben ellenzéki
nézetet képviseltek. A lap a megjelenésétől fogva a mihamarabbi beolvadást sürgette.
Jelszavuk ez volt: „Legyünk amerikaiak!”. Célkitűzésük pedig ez volt: „Kitörni minél
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előbb a gettó-szerű elzárkózásból, az etnikai elszigeteltségből.” (Puskás, 1982:374-375) A
munkásirodalomnak nagy teret adtak. Puskás Julianna szerint az „Új Előre” egy
színvonalasabb irodalmat terjesztett, mint a legtöbb amerikai magyar újság. A kiadó
könyvárusítással is foglalkozott. (Puskás, 1982)
„A két világháború közötti időszakban a magyar csoportok társadalmi és politikai
differenciálódásának az ún. ’oktobrista’ újságok ugyancsak szemléletes kifejezői lettek.
Közülük a legismertebb Az Ember volt… A lap elsősorban a szociáldemokrata
emigrációhoz szólott, és fő feladatának az óhazai viszonyok bírálatát tekintette, a régi
amerikás magyarok tömegeihez nem tudott közel kerülni… Olvasói főleg az első
világháború után az Egyesült Államokba vándorolt polgári radikálisok, szociáldemokraták
és liberális magyar zsidó értelmiségiek voltak és a korábban bevándorolt tájékozottabb
szakmunkások.” (Puskás, 1982:378)
Az 1920-as évek közepétől az újságok további elamerikaiasodásának lehetünk tanúi. „Ez
időtől érdeklődésük [kivándorlóké – megjegyzés: B.Sz.] ismételten csökkent az óhaza
iránt, oldalaikon központi helyre az amerikai események kerültek, s az amerikai újságok
szenzációt kereső trükkjeinek adaptációi figyelhetők meg.39 Az amerikai magyar
közösségek

és

szervezetek

tevékenységéről

már

szűkszavúbban,

felszínesebben

tájékoztattak és információik adatokban szegényebbek, mint az első világháború előtti
időszakban. Ekkorra ugyanis meglazult a három etnikai intézménynek – az egyháznak, az
egyleteknek és az újságoknak – korábbi szoros kapcsolata.” (Puskás, 1982:372)
A két „országos” napilap mellett, az 1930-as évek közepétől megjelent több heti- és
havilap, amelyet Himler Márton által alapított Detroiti Magyarság adott ki. Az
újságlánchoz tartozott többek között a „Magyar Bányászlap”, a „Magyar Újság”, a
„Magyar Figyelő”, a „Híradó”, az „Újság”, a „Himler Márton Hetilapja”. (Várdy, 2000) A
nyugati parton, 1922-ben, Réthy József szerkesztésében indult el a „Californiai
Magyarság”,

amelyet

döntően

a

Tanácsköztársaság

emigránsai

olvastak.

(http://www.magyarsajto.com/ROLUNK.htm, 2015.03.01.)

Erre említi példának Puskás Julianna az Amerikai Magyar Népszava „Ki a legszebb magyar lány
Amerikában?” címmel, 1926-ban megrendezett szépségversenyét. Az újság közölte a pályázók fényképeit és
folyamatosan szavazásra biztatta az olvasóit. (Puskás, 1982)
39
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Az 1920-as években a magyarországi kormány továbbra is támogatta a két legnagyobb
újságot, a „Szabadság”-ot és az „Amerikai Magyar Népszava”-t, de ez nem fedezte az
összes költségüket. Valamennyi újság az előfizetésekből, de döntően inkább a
hirdetésekből tartotta fenn magát. Az „Új Előre” nem a reklámból, hanem a Munkás
Betegsegélyező és Önképző Szervezet tagságának anyagi támogatásából élt. (Puskás,
1982) Ez a lap 1937 és 1938 között „Amerikai Magyar Világ”, 1938 és 1952 között
„Amerikai Magyar Jövő”, majd 1952-től „Amerikai Magyar Szó” címen jelent meg.
(Várdy, 2000) Továbbra is megjelentek kalendáriumok, naptárak, különböző jubileumok
alkalmából díszalbumok, egyleti és egyházi emlékkönyvek.
Az 1930-as években az amerikai magyar sajtó is bekapcsolódott a második generációs
fiatalok magyar nyelvoktatásának és magyar iskolába járatásának propagálásába. Az
egyházi újságok, a hetilapok és a napilapok között az „Amerikai Magyar Népszava”
számos cikkben foglalkozott a magyar iskolák kérdésével, problémáival.

Egyrészt a

szülők érzelmeire, erkölcsi kötelességére ható írásokkal ösztönözni próbálták őket, hogy
járassák gyermekeiket magyar iskolába. Másrészt konkrét javaslatokat is megfogalmaztak.
Például szorgalmazták az iskolák közötti integrációt, a tantervek összehangolását, stb.
(Fejős, 1990b)
Az amerikai magyar sajtó is szerette volna megnyerni a második generációs fiatalokat.
Ezért például az „Amerikai Magyar Népszava” 1934-ben ún. „második generációs”
pályázatot hirdetett. A pályázaton olyan kérdésekre kellett válaszukat beküldeniük, mint:
Hogyan tanultak meg magyarul, mit tudnak Magyarországról, a magyar történelemről,
kultúráról, mit jelent számukra a magyarság? 240 pályamű érkezett a szerkesztőségbe. A
két elsőt, akik magyarországi utazáson vehettek részt, egy budapesti zsűri választotta ki.
(Fejős, 1990b)
A magyar szervezeteknél, az egyházaknál, de főként az iskoláknál és a nyelvhasználatnál
már tárgyaltam, hogy az 1930-as második felére felismerték azt Amerikában, hogy a
második, harmadik generáció magyarságtudatának megtartását nem szabad szorosan a
magyar nyelv ismeretéhez kötni. Ezért minél nagyobb teret engedtek az angol nyelvnek a
szervezetek és az egyházak életében is.
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Bácskai Payerle Béla ezt felismerve, a második generáció számára angol nyelvű lapot
indított, „Young Magyar American” címmel. A magyar múlt és jelen szellemi és anyagi
alkotásairól, eredményeiről is beszámolt. Rövid időn belül megszűnt. (Kosáry, 1942) A
„The Hungarian Quarterly” ugyancsak angol nyelvű új kezdeményezés volt. (Nagy, 1937)
1940-ben közel 40 amerikai magyar lap közül hatnak volt angol nyelvű, kifejezetten a
második nemzedék számára összeállított rovata. (Fejős, 1992b)
„A nyelvszociológus, Joshua A. Fishman az ilyen kétnyelvű újságok fontos átmeneti
szerepét hangsúlyozza: ’Megpróbálták áthidalni azt a nyelvi és kulturális szakadékot, ami
az Egyesült Államok-beli bevándoroltak és gyermekeik, unokáik között gyakran kialakult.’
A következő lépés a tisztán angol nyelvű lapok megjelenése, amely a bevándoroltak
beilleszkedési folyamatában a harmadik megállót jelenti… A bevándoroltak számára az
angol nyelv elsősorban asszimilációt (vagy asszimilációs szándékot jelent). A másod- és
harmadgeneráció viszont épp az angol segítségével fejezheti ki legkönnyebben
etnicitását… ez a tendencia a harmincas-negyvenes évekre is vonatkoztatható.” (Fejős,
1992b:77-78)
Érthető, hogy az amerikai magyar sajtó próbált mindent megtenni az „új nemzedék”
megnyeréséért, hiszen azt remélték, hogy az elsőgenerációs kivándorlók elöregedésével
belőlük verbuválódik majd olvasótáboruk. Várdy Béla szerint a két világháború között
hetven-nyolcvan lap jelent meg az USA-ban. (Várdy, 2000)
Kanadában az 1920-as években indult el a lapalapítás. A „Kanadai Magyar Népszava”,
Subosits Viktor kiadásában, évekig jelent meg. A „Híradó”-t Koynok Kálmán Toronto-i
nyomdatulajdonos egy évig jelentette meg, majd többször cserélt gazdát, végül megszűnt.
1939-ben jelent meg először a „Magyarság”, amely rövid életű volt.
Ruzsa Jenő felmérése szerint, 1940-ben, Kanadában, a helyi egyleti és egyházi lapokon
kívül, az alábbi újságok jelentek meg: a „Kanadai Magyar Újság” hetente kétszer, a
„Tárogató”, Dr. Czakó Ambró a torontói Magyar Egyesült Egyház lelkésze
szerkesztésében, havonta egyszer. A „Kanadai Kisújság” Welland-on látott napvilágot,
független politikai hetilapként. A kanadai kommunisták magyar nyelvű lapja volt 1929-től
a „Kanadai Magyar Munkás”. (Ruzsa, 1940)
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Az első egyházi lap Kanadában az „Otthon”, amelyik 1921-től 1938-ig jelent meg, az
Egyesült Egyház lelkésze, Dr. Hoffmann Ferenc szerkesztésében. Először havonta, majd
1929-1931 között kéthetente. Az „Őrszem” a kanadai katolikusok lapja volt, 1923 és 1934
között. A „Világosság” a baptisták havi folyóirata volt. A „Gyertyafény” c. újságot a
Toronto-i reformátusok jelentették meg néhány éven keresztül. A windsori reformátusok
kiadványa volt a „Figyelő”. (Ruzsa, 1940; Szöllősi, 2012)
Latin-Amerikában elsőként a brazíliai magyar kolónia alapított újságot. 1922-től, heti
háromszor jelent meg a „Délamerikai Magyar Hírlap”, Orbán Leó szerkesztésében, Rio de
Janeiro-ban. Két évvel később a kiadó átköltözött São Paulo-ba. A lapot 1938-ban a
magyar bencések vették át. A másik fontos újság, a „Délamerikai Magyar Újság” 1922
őszétől jelent meg, São Paulo-ban. (Torbágyi, 2004) Mindkét lap szerkesztését 1940
tavaszán átvették a bencés atyák, így a Szent István Római Katholikus Egyházközség
kiadásába kerültek. (Szilágyi, 1999)
Brazíliában is volt több, rövid életű lap. Például a „Sãopauloi Futár” munkáslap 1927-től,
amelyet 1928-tól 1933-ig a magyar Köztársasági Kör adott ki, „Új Világ” néven. Nem élt
meg sok lapszámot a „Riói Magyar Újság”, amely 1928-tól először Tímár Ferenc
nyomdatulajdonos kiadásában, majd a Brazil-Magyar Kereskedelmi Társaságéban,
„Brazíliai Magyar Újság” néven jelent meg. Ide sorolható a 1929-ben jelent meg a
„Magyar Brazil Képes Újság” is, amely anekdotákat, vicceket is megjelentetett a brazíliai
magyarság életéről. (Torbágyi, 2004)
A lapokra jellemző, hogy magyarországi és Trianon következtében a határon túlra került
magyarokról közöltek híreket. A helyi magyarság egyleti életéről is adtak tájékoztatást.
Továbbá hasznos tanácsokkal és nyelvoktatással is próbálták segíteni a kivándorlók
beilleszkedését. (Torbágyi, 2004)
A magyar egyházak az 1930-as években adtak ki értesítőt. „A Szent István Király Római
Katolikus Egyházközség például a számtalan vallási kiadványa mellett 1931-ben Katolikus
Tudósító, majd 1936-ban Lobogó Tüzek címen; a Brazíliai Magyar Református Keresztény
Egyház pedig 1933-ban Magyar Vallás és Harangszó címen jelentette meg saját felekezeti
értesítőjét.” (Torbágyi, 2004:66) A São Paulo-i Magyar Izraelita Hitközség „Zsidó
Szemle” címen adott ki néhány éven keresztül lapot. (Torbágyi, 2004)
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Jellemző, hogy a brazíliai és argentínai magyar sajtó állandó pénzhiánnyal küzdött. Ám
mégsem ez, hanem Vargas elnök erőteljes asszimilációs politikája vetett véget, amikor
1941-ben a külföldiek lapjait először kétnyelvűségre, majd a portugál nyelv
kizárólagosságára kötelezte. (Torbágyi, 2004)
Argentínában 1924-től 1958-ig jelent meg a „Magyar Szó”, általában heti két-három
alkalommal, az 1950-es évektől havonta. Ennek a lapnak a nevéhez fűződik az első
argentínai magyar rádióadás. (Torbágyi, 2004; Némethy, 2003)
1929 és 1949 között Faragó Rezső adta ki a „Délamerikai Magyarság” című újságot, amely
először napilap volt, majd hetente háromszor jelent meg. 1930-tól ugyancsak saját
rádióadást sugárzott, magyar nyelven. Az 1940-es években az Eckhardt Tibor nevével
fémjelzett szabad magyar mozgalmat képviselte, támadva a baloldali orgánumokat és a
második világháború után a magyarországi változásokat is. Ezért az argentin hatóságok
betiltották.

Jogutódlással

a

lap

többször

is

gazdát

cserélt.

(Torbányi,

2004;

http://www.lamoszsz.org/argentina_amh.html, 2015.02.28.)
1933 és 1953 között jelent meg Buenos Aires-ben a „Delta” c. lap. 1935-től 1947-ig
lehetett olvasni a „Magvető”-t, a Buenos Aires-i Ágostai Hitvallású Evangélikus
Keresztény Egyház kiadványát. A reformátusok „Virradat” címmel adták ki lapjukat 1938
és 1948 között. A zsidó közösség lapja volt az „Új Élet”. (Némethy, 2003)
Argentínában az 1930-as években megerősödött a baloldali lapalapítás. 1926-tól jelent meg
a „Proletár”, amely betiltása után már „Előre” néven látott napvilágot, 1933 és 1936 között,
hetente, majd kéthetente. 1936-tól 1938-ig, megszűnéséig, „Argentínai Magyar Újság” volt
a neve. (Némethy, 2003). Szélsőbaloldaliak és kommunisták jelentették meg az „Új
Világ”-ot és a „Magyar Lapok”-at. Ezek folytatása volt később a „Jövő”, amely a Károlyi
Mihály vezette Szabad Magyar Mozgalom újságja volt. A Székely József által szerkesztett
„Szabad Szó” ugyancsak szélsőbaloldali orgánum volt 1945 és 1949 között. (Némethy,
1999)
Argentínában már a II. világháború végén lapalapítási láz tombolt, ám ezek az orgánumok,
mint például a „Szabad Magyar Értesítő”, a „Magyar Népet Segítő Demokratikus
Szövetség Közleményei”, a „Magyar Szemle”, a rövid életűek voltak. (Némethy, 2003)
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Az argentin magyar újságokat Uruguay-ban is kapni lehetett. Mindkét lap, a „Délamerikai
Magyarság” 1930-ban, a „Magyar Szó” 1934-ben külön rovatot szerkesztett, amely az
Uruguay-i magyarokról szólt. 1935-ben a Magyar Szent Ferencrendi Misszió jelentette
meg a „Délamerikai Magyar Hírnök” néven keresztény havi értesítőjét argentínai és
Uruguay-i magyarok részére. (Torbágyi, 2004; Némethy, 2003)
Több saját újság megjelentetésével is próbálkozott az Uruguay-i magyar kolónia, de ezek
rövid életűek voltak. Ilyen volt például az „Uruguayi Magyar Hírlap”, az „Uruguayi
Magyar Kör Értesítője”, a „Munkás” kommunista lap és az „Uruguayi Magyar Szemle”.
Két magyar nyelvű rádióadás is volt. Az egyik az Uruguay-i Magyar Katolikus
Egyházközség szerkesztésében. A másik 1938-tól, „Magyar Rádió Óra” néven, Ambrus
Rezső tiszteletbeli konzul szerkesztésében. (Torbágyi, 2004)
A Paraguay-ban élő magyaroknak 1936 és 1975 között szerkesztettek magyar rádióadást.
A Chile-i magyarok 1941 tavaszán jelentették meg első magyar folyóiratukat, az „Üzenet”et. Ugyanezen év őszén indult útjára a „Chilei Magyar Egyesület Értesítője”. (Torbágyi,
2004)
Megállapítható, hogy Latin-Amerikában megjelenő lapok témájukat tekintve nem sokban
különböztek az USA-ban megjelenő orgánumoktól. Talán csak annyiban, hogy jelentősebb
teret szenteltek a magyarországi hírek mellett a határon túli magyarság életéről,
helyzetéről való tudósításnak. Ennek oka az, hogy Latin-Amerikába az I. világháború után
döntően a trianoni békeszerződés következtében elcsatolt területekről vándoroltak ki a
magyarok. Mivel itt a magyar kolóniák csak néhol alakultak ki és az amerikaiakhoz képest
kisebb létszámúak voltak, jellemzőbben szórványban éltek a magyarok, csak néhány lap
volt életképes. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy a brazíliai magyarság csak nehezen tudta
fenntartani a sorra születő újságokat.
Továbbá: az amerikai kontinens déli féltekéjén nem bontakozott ki a sajtó hasábjain a
második nemzedék magyarnak megtartásával, a nyelvhasználattal és az etnikai identitással
kapcsolatos erőfeszítések.
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A II. világháború utáni időszak (a negyedik kivándorlási hullám)
A II. világháború után alapított újságokkal kapcsolatban Borbándi Gyula ezt állapította
meg: „Az 1948-50-ben indult lapok nagyrészt a negyvenhetes emigráció alapításai voltak
és többségükben azoknak az irányzatoknak a népszerűsítésére vállalkoztak, amelyek a
kommunista egyeduralom kibontakozása után szorultak ki az országból.” (Borbándi,
1985:136-137)
Várdy Béla a II. világháború emigránsainak az amerikai magyar újságírásra tett hatása
kapcsán megállapította: „A dipik megjelenésekor az ötvenes évek elején az amerikai
magyar újságírás már egy tucat államra szerteágazó hálózattal rendelkezett, de még mindig
a régi gazdasági emigránsok szerény eszmevilágát tükrözte… már látszott rajta az
olvasótábora kiöregedése, amely elsősorban a kétnyelvűség fokozatos betörésében
nyilvánult meg. Az Amerikában született és felnőtt második és harmadik nemzedékek…
egy-egy magyar nyelvű újságot még megrendeltek, de az elsődleges hírforrásuk már az
angol nyelvű amerikai sajtó volt… A két világháború közti újságokból a második
világháborút követő években még mindig legalább ötven volt életben. Ezekhez az 1950-es
évek folyamán több tucat teljesen más jellegű újonnan alapított lap is csatlakozott.”
(Várdy, 2000:546)
Békeffi László 1949 októbere és 1950 eleje között, New York-ban jelentette meg a
„Szabad Magyar Pódium” című lapját. Kovács Imre ugyancsak itt alapított lapot, 1950
tavaszán, „Korszerű Magyar Világposta” néven. Ez a politikai havilap hamar megszűnt.
1949 és 1954 között jelent meg Bridgeport-ban az „Amerikai Magyarság”. (Borbándi,
1985)
Göndör Ferenc még a Tanácsköztársaság idején emigrált Bécsbe, ahol 1926-ban
megalapította „Az Ember” című hetilapot. Az 1940-es évek végén az USA-ba, New Yorkba települt át. Lapja 1947-ben 3.500 példányban jelent meg. Az alapító-szerkesztő halála
után, 1954-ben egy ideig az özvegye, majd dr. deák Zoltán, később Klár Zoltán vitte
tovább a hetilapot. Az 1966-ban bekövetkezett megszűnéséig az újság egyre inkább az
amerikai magyar zsidóság orgánuma lett. (Borbándi, 1985)
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Az 1891-ben alapított „Amerikai Magyar Népszava” mindenkor azoknak a magyaroknak
volt a gyűjtőhelye, akik a magyarországi politikai és gazdasági viszonyok miatt
menekültek, így a II. világháború után is a magyar emigránsok szellemi műhelye volt.
„Ebben a lapban szólalt meg a nácik elől New Yorkba emigrált Bartók Béla, itt adta
életének utolsó interjúját Sándor György zongoraművész, Bartók utolsó élő tanítványa.
Szerepet vállalt a lap szerkesztésében Nagy Ferenc, a lemondatott volt kisgazda
miniszterelnök, de itt találtak otthonra 1948, ’a fordulat éve’ után emigrációba menekült
Szociáldemokrata Párt vezetői is. Ebben az újságban szólaltatták meg a New Yorkba
kivándorolt Jávor Pált és Karády Katalint.” (http://nepszava.com/about-us, 2015. 02. 20.)
1949-ben egyesült a két, nagy múltú, „amerikás” lap, a „Szabadság” és az „Amerikai
magyar Népszava”, amikor Gombos Zoltán, a „Szabadság” tulajdonos-főszerkesztője
megvette a versenytársat.40 A szerkesztőség Cleveland-ban működött és egy ideig a két lap
külön néven, külön kiadásban, de azonos tartalommal jelent meg.41 (Várdy, 2000)
1949-ben, New York-ban jött létre a Szabad Európa Rádió és Kiadóvállalat, amelynek
legjelentősebb intézménye a Szabad Európa Rádió volt. 1950 augusztusában beindították a
magyar nyelvű, napi kétszeri kísérleti adást, New York-ban. 1951. október 6-tól sugározta
rendszeres napi adásait Münchenből. Ez lehetőséget adott az emigrációban élő magyar
íróknak, újságíróknak a megszólalásra, jelentősen hozzájárulva a szellemi foglalkozásúak
megélhetéséhez. 1993. október 31-én sugározta az utolsó adását. (Skultéty, 2006)
Az 1950-es évek elején, Innsbruck-ban alapított „Emigrációs Sajtóarchívum Tájékoztató
Szemléje”, amelynek szerkesztősége 1952-ben New York-ba költözött és még az év végén
megszűnt. (Borbándi, 1985) 1951 és 1964 között, Washington-ban, Csicsery-Rónay István
adta

ki

a

„Hírünk

a

világban”

című

irodalmi

szemlét

és

hírközlönyt.

(http://mek.oszk.hu/04000/04038/html/h.htm, 2015. 03.21.) 1953-55 között Galambos
József katolikus atya adta ki, „Magyar Végvár” címmel, saját cikkeit, kőnyomatos
formában.

Borbándi Gyula az egyesülést 1952-re (Borbándi, 1985), az „Amerikai Magyar Népszava Szabadság”
honlapján olvasható történeti áttekintés 1948-ra (http://nepszava.com/about-us, 2015. 02. 20.) datálja.
41
Az „Amerikai Magyar Népszava Szabadság” honlapjának tájékoztatása szerint a szerkesztőség 1948-tól
New York-ban működik. (http://nepszava.com/about-us, 2015. 02. 20.)
40
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A New York-i Magyar Bizottság 1961 és 1963 között adta ki negyedévente, angol nyelven
a „The Hungarian Quarterly” című folyóiratot, amelyet Kovács Imre alapított meg. A lap
döntően

magyar

történelmi,

külpolitikai

témájú

cikkeket

közölt.

(http://mek.oszk.hu/04000/04038/html/h.htm, 2015. 03. 21.)
Az új emigrációs hullám tagjai nemcsak több új lapot alapítottak az USA-ban, hanem az
1950-es évek végén, az 1960-as évek elején, több régi újságot, amely a két világháború
közötti megalapítása óta nem szűnt meg, kezükbe vettek. Várdy Béla megállapította: „Ezt a
váltást követően e lapok tartalma, nyelvezete, valamint társadalmi és politikai
elkötelezettsége is azonnal megváltozott.” (Várdy, 2000:548)
Példának hozza fel a Pittsburgh-i „Magyarság”-ot, amely a helyi munkáslaptól országos
politikai hetilap lett. A „Katolikus Magyarok Vasárnapja” felekezeti újságból 1951-ben,
Eszterhás István író, újságíró nemzetközi hírnevet szerző politikai lapot csinált, amelyet
nemcsak Észak-Amerikában, hanem Latin-Amerikában, Európában és Ausztráliában is
olvastak. (Várdy, 2000)
Az 1950-es években – Várdy professzor szerint – a régi típusú amerikai magyar újságírás
részlegesen megszűnt, illetve átalakult, továbbá megszületett az új politikai újságírás. Az új
lapok általában az anyagi háttér hiánya miatt igen rövid életűek voltak, közülük csak
néhány tudott tovább megmaradni és esetleg vezető amerikai magyar orgánummá fejlődni.
(Várdy, 2000) Ehhez hozzájárulhatott az is, hogy az újságírók száma is jelentősen
emelkedett. A II. világháború utáni emigráns hullám politikusai is folyamatosan írtak,
publikáltak. (Borbándi, 1985)
Kanadában, 1947-től jelenik meg a „Magyar Élet” hetilap, angol melléklettel. Torontoban, 1949-ben alapították meg a „Kanadai Magyarság” című hetilapot, amelyet 1957-től
„kékújság”-nak becéznek, mert fejlécében a „Magyarság” szó kék színnel van nyomva.
Brazíliában 1941-ben betiltották a nem portugál nyelvű lapokat, ám azok a háború után
újjáéledtek. A São Paulo-ban szerkesztett, „Délamerikai Magyar Hírlap” 1948-tól jelent
meg ismét, majd 1966-ban42 szűnt meg. 1949 nyarán alapították meg a „Magyar Nép”
című, szélsőjobboldali szemléletű hetilapot, ami valamivel több, mint egy évig jelent meg.
(Borbándi, 1985, Torbágyi, 2004)
42

Szilágyi Ágnes Judit a megszűnését 1967-re datálja. (Szilágyi, 1999)
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Pongrácz Attila a „Délamerikai Magyar Hírlap” megszűnésével kapcsolatban az alábbiakat
állapította meg: „Amikor a 766. számmal bejelentették a lap megszűnését, reálisan
állapította meg a vezércikk írója, hogy noha a lap programja 1956 októbere óta a magyar
forradalom és szabadságharc programja volt, az idő elhaladt felette, és nem tudták
felkelteni az érdeklődést a következő generációban munkájuk, mondanivalójuk iránt. A lap
megszűnése tehát a küszöbön álló emigrációs korszakváltással, és egyben egy aktuális
generációváltással függött össze.” (Pongrácz, 2008:112) São Paulo-ban jelent meg 1951
novembere és 1959 júniusa között a „Kultúra” című irodalmi és művészeti havi folyóirat.
Argentínában 1947-ben indult útjára a magyar ajkú zsidóság hetilapja, a „Hatikva”, amely
rövid ideig havonta, 1952-től ismét hetente jelent meg. 1948 és 1949 között adták ki a
„Magyar Út/Magyarok Útja” című újságot. Az 1949 és 1955 között megjelenő politikai,
művészeti és irodalmi lap, a „Magyarok Útja” az előbbi utódjának tekintette magát. 1951
szeptembere és 1954 decembere között olvashatta az argentin magyar kolónia az „Új
Magyarság”-ot. (Borbándi, 1985, Torbágyi, 2004)
Némethy Kesserű Judit megállapította, hogy „1948-tól kezdve a Délamerikai Magyarság
és a Magyarok Útja voltak a magyar irodalom legnagyobb terjesztői. Irodalmi és kulturális
mellékleteket, illetve rovatokat, évkönyveket jelentettek meg.” (Némethy, 1999:83)
Argentínában is számos kulturális folyóirat, újság jelent meg. Ezek közül a legjelentősebb
az 1952 és 1955 között kiadott „Magyar Könyvbarátok Diáriuma” és a Mindszenty
Tudományos és Kulturális Akadémia értesítője volt. A vallási és egyesületi lapok mellett
jelentek meg ifjúságok újságok is, mint például a Zrínyi Ifjúsági Kör kiadványa, a
„Legyünk”. (Némethy, 1999)
Venezuelában elsőként, 1951-ben, a katolikus egyház jelentett meg lapot, „Katolikus
Értesítő” és 1953-ban „Caracas Hangja” néven. 1952-től a Feltámadás Protestáns
Egyházközség

indította

útjára

az

„Üzenet

a

venezuelai

magyar

evangéliumi

keresztényekhez” című lapját. (Torbágyi, 2004) 1951 és 1955 között a Venezuelába érkező
magyar lapok melléklete volt a „Különlap”. 1954 nyarától 1955 elejéig jelent meg ifjúsági
folyóirat, „Regős élet” címmel. (Szöllősi, 2012)
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Chile-ben 1951-ben a Szent István Kulturális és Segítő Egyesület adott ki magyar újságot
„Keresztút” címmel, továbbá szerkesztett magyar rádióadást. A baloldali eszméket valló
Chilei Magyar Kultúrkör 1952-ben spanyol nyelvű értesítőt jelentetett meg, „Boletin
Informativo” címmel, továbbá megszerezte a katolikusok egyesületétől a rádióóra
sugárzási jogát. (Torbágyi, 2004)
Ausztráliában a II. világháború utáni emigráns hullám alapította meg az első újságokat.
Kunz Egon szerint 1950 és 1964 között az ausztráliai magyar sajtótermékek száma
meghaladta a negyvenet. (Kunz, 1997) Mivel a magyarok közösségbe szervezésében élen
jártak az egyházak, ezért az első lapok alapítása is hozzájuk fűződik. 1951-ben, Forró
Ferenc jezsuita pap alapította meg a „Dél Keresztje” című lapot. Az 1950-es évektől
jelentek meg egyházi értesítők. Ilyen volt többek között a „Perth-i Ev. és Ref.
Egyházközségi Tájékoztatója”. A megalakult egyesületek is hamar kiadtak saját lapot.
Például ilyen volt az „Adelaidei Magyar Értesítő”. (Kunz, 1997)
1956 (az ötödik kivándorlási hullám)
A 1956-os menekültekre, akik a tengeren túlon találtak új hazára, nem jellemző, hogy
elfogta őket a lapalapítási láz. Ám Várdy Béla szerint ők is igyekeztek politikai fórumhoz
jutni az általuk alapított újságokon és időszaki kiadványokon keresztül. (Várdy, 2000)
Az USA-ban 1956 és 1962 között jelent meg a „Szabad Magyarság”, heti két alkalommal.
A Petőfi Kör New York-i irodája „Október 23” néven angol nyelvű folyóiratot adott ki
1958 márciusa és 1959 decembere között. Venezuelában 1956 augusztusában jelent meg a
„Caribi Újság” első lapszáma. (Borbándi, 1985; Szöllősi, 2012)
1957-től az 1990-es évekig (a hatodik kivándorlási hullám)
Az USA-ban, Cleveland-ban, 1962-től jelenik meg a szélsőségesen jobboldali nézeteket
valló „Szittyakürt”. Az Amerikai Magyar Alapítvány 1973-tól, Molnár Ágoston
szerkesztésében, évente három alkalommal jelenteti meg a „Hungarian Studies Newsletter”
című, angol nyelvű ismertetőt, amely elsősorban az amerikai magyarságtudomány
témakörében közöl írásokat. Ám a 2000-es évek végétől évente kétszer küldik ki és
jellemzően már adománykérő és kevésbé informáló.
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Jellemző volt az amerikai magyarság széttelepülése az 1960-as és 1970-es években,
döntően az acélipari válság miatt. Ezért a nyugati parton, például California-ban, Floridaban regionális és helyi lapok jöttek létre. Ilyen többek között a Los Angeles-i „Californiai
Magyar Élet”, amely 1957-től jelenik meg és az „Új Világ”, 1972-től. (Várdy, 2000) Az
1922-ben alapított „Californiai Magyarság” 2009 decemberében jelent meg utoljára
nyomtatott formában. Azóta áttértek az internetes verzióra.
Az 1970-es években indult és az 1980-as évek elején szűnt meg az „Ötágú síp”. (Borbándi,
1985) 1980 és 1999 között jelent meg a „Szivárvány” című irodalmi, művészeti és
kulturális folyóirat, amelyet Mózsi Ferenc költő alapított. (Várdy, 2000) „The Hungarian
Quarterly” címmel indított lapot Wass Albert író Florida-ban, amely 1985 és 1990 között
jelentett meg írásokat a Kárpát-medence országainak és nemzeteinek történetéről, illetve
aktuális helyzetéről. (http://mek.oszk.hu/04000/04038/html/h.htm, 2015. 03.21.) 1989-től,
hetente, magyar nyelven, egyoldalas angol betéttel jelenik meg Los Angeles-ben az
„Amerikai Magyar Hírlap”, amely nem azonos az 1893-ban, Cleveland-ban szerkesztett
újsággal, mivel ez utóbbi rövid életű volt.
1984-ben, Cleveland-ben, Tóth András indította el a „Kossuth Rádió”-t, amelyet az 1980as évek végén Berta László vett át. A nevét „Bocskai Rádió”-ra módosította és fő célja lett
a Cleveland-i magyarok elamerikaiasodása elleni küzdelem.
Kanadában, a „Magyar Hírlap” 1959 nyarán indult és 1965-ig jelent meg. (Borbándi,
1985) 1974-ben, Bisztray György és Dreisziger Nándor szerkesztésében jelent meg a
„Canadian-American Review of Hungarian Studies” angol nyelvű, hungarológiai folyóirat.
1974-ben indította el Tamási Miklós a „Tárogatót”, amely nem azonos a két világháború
között létezett, az Toronto-i Egyesült Magyar Református Egyház azonos nevű
havilapjával.
1981-től a Kanadai Magyarságtudományi Társaság, Dreisziger Nándor szerkesztésében
adja ki a „Hungarian Studies Review”-t, évente két alkalommal. Egy-egy lapszám
általában

valamilyen

konkrét

történelmi,

nyelvészeti,

irodalmi,

néprajzi,

társadalomtudományi témára, korszakra fókuszáló tanulmányokat közöl, angol nyelven.
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1978-tól néhány éven keresztül, Toronto-ban folyóiratként, újság formátumban jelent meg
a „Tanú”. (Borbándi, 1985) Az Ausztriában 1949 tavaszán indult „Hadak Útja”, a Magyar
Harcosok

Bajtársi

Közösségének

tájékoztatója,

1988-ban

Toronto-ba

költözött.

(http://mek.oszk.hu/04000/04038/html/h.htm, 2015. 03. 21.)
Az 1955-ben alapított „Kanadai Magyarság” 1990-ben megvásárolta a „Chicago és
Környéke” című amerikai újságot, ezért neve „Kanadai/Amerika Magyarság”-ra változott.
Ez a hetilap ma is a legnagyobb példányszámban megjelenő nyugati magyar újság.
(http://www.kekujsag.com/kekujsag/About.aspx, 2015. 03. 21.) 1960-ban alapították meg a
„Menora”-t, az Észak-Amerikai magyar zsidók hetilapját, amelyet az 1980-as évektől
megszűnéséig, 2008-ig Kosaras Vilmos szerkesztett Toronto-ban. A Victoriai Magyar
Társaskör 1977-től jelenteti kéthavonta a „Szigeti Magyarság” lapot.
Brazíliában 1981 és 1984 között jelent meg a „Szóval”, magyar nyelven. 1988-tól jelenik
meg a „Híradó”, negyedévente, a Brazíliai Magyar Segélyegylet kiadásában, magyar és
2004-től portugál nyelvű tartalommal, illetve rovattal.
Argentínában

az

1929-ben

indított

„Délamerikai

Magyarság”-ot

1964-ben,

tulajdonosváltás következtében, átnevezték „Argentínai Magyar Újság”-ra. 1967-ben a lap
neve ismét változott: „Délamerikai Magyar Újság”-ra. Mivel ekkor megszűnt a brazíliai
„Délameriakai Magyar Hírlap”, az „Argentínai Magyar Újság” brazíliai cikkeket, híreket is
közölt, ezért módosul az újság címe. (Némethy, 2003) 1976-ban, Czanyó Adorján vette át
és „Dél-amerikai Magyar Hírlap” néven, 27 éven át, a 2004. januári megszűnéséig
szerkesztette.
Az ausztráliai „Dél Keresztje” 1957-től „Független Magyarország” címen jelent meg,
1981-ig. 1958-ban, Melbourne-ben, bulvárlapként indult a „Magyar Élet”. 1964-től jelent
meg Sydney-ben az „Ausztráliai Magyarság” havilap. 1977-ben az „Ausztráliai
Magyarság” beolvadt a „Magyar Élet” hetilapba. Azóta, egészen napjainkig, Csapó Endre
a főszerkesztő. 1968 októbere és 1971 decembere között, havonta jelent meg az „Adelaidei
Magyar Hírlap”. Szintén 1968 óta olvasható a „Perthi Magyar Hírek”. 1972 januárjától
adja ki a Dél-ausztráliai Magyar Társaság az „Adelaidei Magyar Értesítő”-t. Az 1960-as,
az 1970-es és az 1980-as években jellemző, hogy a különböző cserkészcsapatok lapot
indítanak.
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1991-től napjainkig (a hetedik kivándorlási hullám)
Az USA-ban, 1994-ben az egy kiadó tulajdonában lévő, azonos tartalmú „Szabadság” és
„Amerikai Magyar Népszava” teljesen összeolvadt. Azóta „Amerikai Magyar Népszava
Szabadság” címen jelenik meg, napjainkban is. 1993-ban szűnt meg az 1894-ben alapított
„Katolikus Magyarok Vasárnapja”.
1999 januárjától napjainkig megjelenik a Magyarok Világszövetség Nyugati Régió (USA)
alapításában, Bika Julianna szerkesztésében, a „Nyugati Hírlevél” magyar nyelvű,
elektronikus újság. 2009 és 2010 között jelent meg az „Óperencia” magyar nyelvű,
nyomtatott magazin gyermekeknek és a hozzá tartozó honlap. A weblap napjaikban is
üzemel.
Az 1999-ben, Dr. Tanka László által alapított, az Észak- és Dél-Amerikában,
Ausztráliában,

Új-Zélandon,

Nyugat-Európában

és

Magyarországon,

12

ezer

példányszámban, negyedévente megjelenő „American-Hungarian Panorama Magazin” a
diaszpórában élők identitása megélésének, kifejezésének és motiválásának lehetősége.
Máig az egyetlen olyan magazin a hazai és a külföldi lappiacon, amely 52-68 oldal
terjedelemben, a nyugati, tengeren túli magyarság mai gazdasági, kulturális életét,
munkáját, utazási szokásait, magyarországi kötődéseit, kapcsolatait mutatja be.43
Kép- és híranyaga arra a több mint félszáz fős nemzetközi tudósítói-képviselői hálózatra
épül, amelynek résztvevői az USA-ban, Kanadában, Latin-Amerikában, Ausztráliában,
Nyugat-Európában és számos más országban élnek, ott tevékenykednek és küldik
információikat a magyarországi szerkesztőségbe.
Amerika különböző államaiban több regionális rádió működik, amelynek van magyar
nyelvű adása. Cleveland ma is jelentős magyar központ az USA-ban. Számos,
magyaroknak szóló rádióadás van a városban. Ilyen például a WKTX műsora, amelyet
Kossányi Mária és Miklós indított útjára, ma azonban már Jim Georgiates a szerkesztője.
Hétköznaponként kétórás, hétvégenként pedig négyórás adás hallható. A WKTL 90.7-es
frekvencián, szombatonként másfél órán keresztül, a “Souvenirs of Hungary” adása
fogható, a Youngstown városhoz közeli Struthers-ben. A WCSB 89.3 adását, amely

43

Lásd bővebben Bába, 2013 és 2015
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szombatonként másfél óra időtartamban van műsoron, egykor az ismert Cleveland-i
magyar, John Palasics vezette, jelenleg Bob Kita a szerkesztője. Akron térségében pedig, a
WAPS

vasárnap

91.3-on,

reggelente

egyórás

magyar

adás

hallható.

(http://www.bocskairadio.org/rolunk/clevelandi-magyar-radiok, 2015.02.28.)
Az egyik legismertebb Cleveland-i rádióadás vasárnapon reggelente, egy órában, a WCPN
90.3-on sugároz magyar adást. Korábban a Kapossy Család tette ismertté és Kathy
Kapossy vezette hosszú időn át, „Kapossy Magyar Rádió” néven, majd Kapossy lánya és
veje, Lázár Andrea és Andrew vették át a szerkesztését. Ma a műsor kétnyelvű és döntően
a Cleveland-i és környékbeli magyar programokról számol be, vendégül hív ismert helyi
magyarokat, valamint régi magyar zenét játszik.
(http://www.bocskairadio.org/rolunk/clevelandi-magyar-radiok, 2015.02.28.)
Az egyetlen kizárólag magyarul vezetett heti műsor az 1984 óta létező „Bocskai Rádió”,
amely a WJCU 88.7-en fogható, vasárnaponként három óra időtartamban, magyar nyelven.
Az adást jelenleg Csibi Lóránd, Hargitai István és Molnár Zsolt szerkesztik. A műsorban
helyet

kapnak

a

különböző

felekezeti

egyházak

és

a

cserkészek

is.

(http://www.bocskairadio.org, 2015.02.28.) New York ugyancsak jelentős központ; itt is
több helyi magyar nyelvű rádió és televízióadás fogható.
Kanadában, az 1974-ben indított „Tárogató” folyóiratot 1994-től Miska János író, majd
1999-től Kossuth Éva szerkeszti. Az évente 11 lapszámmal megjelenő, majdnem 40
oldalas magyar nyelvű kiadvány a legnagyobbnak számít. Minden száma több angol
nyelvű írást is tartalmaz a magyarul már nem beszélő, másod-, harmad generációs fiatalok
és az idegen ajkú házastársak részére.

1998-tól,

Dancs

Rózsa

író,

szerkesztő

gondozásában

jelenik

meg

a

„Kalejdoszkóp/Kaleidoscope” magyar-angol kulturális és irodalmi folyóirat, 320
példányban. 2001-ben indította el Vancouver-ben Peter Czink, 1956-os emigránsok már
Kanadában született fia, a „The New Hungarian Voice” negyedéves, angol nyelvű
magazint. A magyar kultúrát mutatják be kifejezetten olyan, magyarul már nem beszélő
másod-, harmadgenerációs fiatalok részére, akik érdeklődnek szüleik kultúrája, saját
örökségük iránt.

223

2004-ben alapították meg a „Kanadai Magyar Hírlap” című, magyar, angol és francia
nyelvű, internetes újságot. 2008-ban, Montreal-ban indították útjára a „Kanada Világa”
című, magyar nyelvű internetes közösségi hírportált. 2013-ban, Dancs Rózsa
(Kalejdoszkóp Hagyományőrző Klub) alapította meg Észak-Amerika egyetlen magyar
nyelvű, nyomtatásban is megjelenő gyermeklapját, a „Bobó Bóbitája”-t, amelyet a Kőrösi
Csoma Sándor Program Toronto-i ösztöndíjasai szerkesztenek. A Victoriai Magyar
Társaskör hírlevele, a „Szigeti Magyarság”, 2012-től „Mi újság nálunk” címen, interaktív
pdf formátumban jelenik meg.
Napjainkban is megjelenik két hetilap: a „Kanadai/Amerikai Magyarság” és a „Magyar
Élet”.
A „Zenebuona Rádió” 2008 óta, hetente egyórás szórakoztató, zenés műsort sugároz,
Kozma-Grimm Mária szerkesztésében, amely Toronto-ban, Calgary-ban, Vancouver-ben
fogható. A „Független Magyar Rádió, Toronto” 2000 óta magyar műsort sugároz az AM
530 Multicultural Radio-n, minden szombaton délután.
A Kanadai Magyar Televízió adását, amely „Magyar Képek” címmel, Ontario-ban minden
héten szombaton, British Columbia-ban vasárnap, a helyi Omni TV műsorán látható, 2002ben Kosaras Vilmos indította és haláláig szerkesztette. 2011 szeptemberében vette át
Maros Zoltán producer. 2011-ben új magyar televíziós műsort indított Kövessy Zsolt,
Toronto-ban. A „MagTV – Magyar Kulturális Magazin” magyar nyelvű adása kéthetente
szombaton reggel látható a Rogers Cable 10 és 63 csatornákon. Mindkét magyar televízió
műsorának élő adásán kívül van ismétlése is.
Calgary-ban a Magyar Ház 1993 őszétől 1997-ig szerkesztett magyar tv-adást, „Panoráma
TV” néven. 1997-ben Magas Dóra és a Magyar Ház újra elindította a magyar nyelvű
televízió műsort, „Krónika TV” néven, amely csütörtökön és szombaton délelőtt látható, a
89-es csatornán.
Brazíliában, a São Paulo-i Magyar Közösség havonta, spanyol és magyar nyelvű
internetes hírlevelet jelentet meg. Argentínában, 1999 és 2005 között, Haynalné Kesserű
Zsuzsánna jelentette meg a „HungArgenNews” havi elektronikus hírlevelet. 2005-ben,
hogy a kolónia ne maradjon nyomtatott magyar sajtótermék nélkül, útjára indította Dél224

Amerika egyetlen magyar nyelvű havilapját, az „Argentínai Magyar Hírlap”-ot. A lapnak
külön ifjúsági rovata és spanyolnyelvű melléklete is volt. 9 év és 108 lapszám után, 2014
márciusában a főszerkesztő saját betegsége, a gyorsuló infláció okozta anyagi nehézségek
és az előfizetők csökkenése miatt megszüntette az argentínai magyarok független
folyóiratát.
Az Ausztráliában 1958-tól megjelenő, egyetlen magyar nyelvű hetilap, a „Magyar Élet”
napjainkban komoly anyagi gondokkal küzd. 2014-ben indult el az „Ez+Ozl” ausztrálmagyar on-line magazin. Napjainkban is megjelenik a „Perthi Magyar Hírek” évente 11
lapszámmal és az „Adelaidei Magyar Értesítő”.
1993 óta szerkeszti és vezeti Ilosvay Gusztáv és Ilosvay-Egyed Katalin a sydneyi „2rrr fm”
rádió magyar nyelvű programját, minden vasárnap 12 és 14 óra között. Az adás az
interneten is meghallgatható. A Sydney-ben és Melbourne-ben fogható, „SBS Radio”-nak
is van magyar nyelvű adása, keddenként és szombatonként, egy-egy órában, Kiss Kata
szerkesztésében.
A „Melbourne-i Magyar Televízió Egyesület” 1997 óta sugároz magyar műsort minden
vasárnap délután, a Közösségi Televízió – C31 állomáson, amely Adelaide-ben is fogható.
Új-Zélandon 1991-től jelenik meg évente négyszer, magyar és angol nyelven az „ÚjZélandi Magyar Szó”. 2006-ban indította el Kaprinay Éva a „Wellingtoni Magyar Fészek
Hírmondó” internetes havilapot.
Jellemző, hogy a 2000-es évektől a nyomtatott sajtótermékek honlapot hoztak létre,
amelyen a híreket a médium megjelenésétől függetlenül, gyakrabban frissítik. Továbbá a
különböző lapszámok letölthetők a portáljukról. Megfigyelhető az is, hogy a nyomtatott
újság csak magyarul jelenik meg, legfeljebb egyoldalas angol melléklettel, azonban az
on-line lap angol és/vagy francia nyelven is elérhető.
Napjainkban a tengeren túli magyar diaszpórában jelennek meg egyházi értesítők,
egyesületi közlönyök, cserkészcsapatok lapjai, továbbá egyéb újságok, folyóiratok,
elektronikus és nyomtatott formátumban, csak magyarul, vagy csak angolul, spanyolul,
esetleg mindkét nyelven. Számtalan internetes hírportál, közösségi média és blog
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működik, döntően magyarul, angolul vagy mindkét nyelven. Ám éppen az internetnek
köszönhetően, a tengeren túl élők a magyarországi hírportálokat, médiumok on-line
felületét is elérik.
Számos regionális és helyi magyar nyelvű televízió- és rádióadás működik szerte a
diaszpórában. Ugyanakkor a Duna Televízió adása élőben is fogható Ausztráliában,
Kanadában és az USA-ban, továbbá az interneten keresztül a magyar rádiók és televíziók
műsora is elérhető.
A kérdőívemet magyar nyelven kitöltő, az USA-ban élők 62 %-a nem olvassa a helyi
magyar sajtótermékeket. A válaszadók közül többen írói vagy szerkesztői. Vannak, akik
nem tudnak, vagy szerintük nincs lakóhelyükön magyar nyelvű orgánum. 73 %-uk
azonban olvassa a magyarországi sajtót. A Kanadából válaszolók 53 %-a a helyit nem
olvassa, míg 75 %-uk a magyarországit igen. A Latin-Amerikában élők 60 %-a olvassa a
helyi magyar sajtót, 80 %-a a magyarországit is. Az Ausztráliából válaszolók 73 %-a
olvass a helyi magyar sajtótermékeket és 50 %-uk a magyarországit is. Az Új-Zélandról
kitöltő nem olvassa az ottani magyar orgánumokat, de a magyarországit igen.
Az angol nyelvű kérdőívemre válaszoló, az USA-ban élők 76 %-a nem olvassa a helyi
magyar, 12 %-uk olvassa a magyarországi sajtót. A kanadai magyarok 66 %-a nem olvassa
a helyit, míg 44 %-uk viszont a magyarországit igen. A Latin-Amerikából válaszolók sem a
helyi, sem a magyarországi médiákat nem olvassák. Az Ausztráliában kitöltők 50 %-a a
helyi, 67 %-a a magyarországi sajtótermékeket is olvassa.
Jellemző azonban a tengeren túli magyar diaszpóra sajtójával kapcsolatban az
olvasótábor öregedése, csökkenése, hiszen a másod-, harmad-, negyedgenerációs
leszármazottak még ha beszélnek is magyarul, olvasni csak nagyon kevesen tudnak szüleik
vagy nagyszüleik nyelvén. Ezért nem jelenik meg Latin-Amerikában egyetlen magyar
sajtótermék sem nyomtatva. Ausztráliában pedig csak egy, amely 2015 tavaszán komoly
anyagi gondokkal küzd. Ám az USA-ban és Kanadában is, ahol jelentősebb lélekszámú
magyar vagy magyar származású él, csak néhány nyomtatott lap szolgálja ki az olvasók
igényeit. Azonban számos on-line újság, hírportál, internetes hírlevél olvasható.
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A kivándorlási hullámhoz köthető valamennyi időszakban és napjainkban is, főként a
lapok és ma már az internetes médiák mennyisége igazolja, hogy a tengeren túli magyar
diaszpóra közösségei társadalmilag és politikailag megosztottak, jellemzőek a belső
ellentétek is, ugyanakkor széleskörűek a kulturális, az irodalmi és a vallási igények is.
Mindezek alapján megfigyelhető az a tendencia, hogy a nyomtatott sajtótermékek mellett,
majd helyett, az internetes hírportálok, hírlevelek, on-line újságok népszerűsége egyre
inkább nő. Az új tendenciákkal kapcsolatos elemzésekhez fontos kiegészítés: a kérdőíves
felmérés keretében az idősebb kitöltők is használták ezt a technikát. Mindezt alátámasztja a
bevezetőben már idézett 3. számú ábra.

4.7. Ünnepek, szokások
A szervezetek, egyházak, folyóiratok mellett kiemelkedő jelentőségűek a nyilvánvalóan
ezekhez is kapcsolódó rendezvények, amelyek főleg az ünnepekhez és szokásokhoz
kötődnek. „A hagyomány, mint az etnikus identitást állandóan újratermelő erő működik a
kultúrában… A folklór, az ünnepi szokások, illetve a mindennapi viselkedés formái
egyaránt alkalmasak arra, hogy általuk az egyén kifejezésre juttassa etnikus kötődését.
Azok a hagyományok, amelyeket a kivándorlók magukkal vittek, az évtizedek során
megkoptak, egyes elemeik eltűntek, új ’szokások’ keletkeztek az új hazában. Ezek azután a
következő nemzedékek számára már mint sajátosan amerikai ’magyar hagyomány’ élnek
tovább.” (Hoppál, 1992:110) Továbbá Jan Assmann megállapításával egyetértve: „Az
ünnepek és a rítusok szabályszerű visszatérése kezeskedik az identitásbiztosító tudás
közvetítéséért és továbbörökítéséért… megőrzésük és továbbadásuk tartja életben a csoport
identitását.” (Assmann, 2004:57) Tehát ezért is fontosak a közösség életében az ünnepek és
a különböző rendezvények.
1849 és 1867 közötti időszak (az első kivándorlási hullám)
Nem jellemző, hogy az ún. Kossuth-emigráció tagjai ünnepségeket rendeztek volna, hiszen
külföldön tartózkodásukat ideiglenesnek gondolták. Továbbá sokan közülük harcoltak az
amerikai polgárháborúban, tehát nem léteztek az ünneplés objektív körülményei.
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1867 – 1920 közötti időszak (a második kivándorlási hullám)
Az amerikai magyarok vizsgálatakor Puskás Julianna megállapította: „A nemzeti identitás
megnyilvánulásai erőteljesebb hangsúlyt kaptak a kivándoroltak, mint az óhazában maradt
parasztok körében… Az idegen környezetben, az amerikai társadalom előítéleteinek
nyomása alatt nagy átéléssel ünnepelték – legalábbis erre lehet következtetni a korabeli
amerikai magyar újságok tájékoztatásából – például március 15-ét és október 6-át.”
(Puskás, 1982:242)
A nemzeti történelmi vagy a különböző jubileumi ünnepségeken nagy utcai menetben,
magyar és amerikai zászlókkal, zenével, időnként huszárokkal, lovasokkal vonultak fel.
„Meg akarták mutatni e külsőségekkel, hogy a magyarok nem ’bicskázó, részeges és
piszkos csőcselék’, mint ahogyan róluk az amerikaiak oly gyakran nyilatkoztak.” (Puskás,
1982:243)
1884. augusztus 7-én tartották az első népünnepélyt, New York-ban, amelyen csikósok
vonultak fel lóháton, valamint huszárok jelmezben, továbbá szüreti jelenetet ábrázoló
díszkocsik. (Kende, 1927)
1896-ban Amerikában is megünnepelték a Millenniumot. Azonban egyetértés hiányában,
illetve az amerikai magyarok szervezetlensége miatt az ünnepségeknek két nagy centruma
alakult ki: New York és Cleveland. (Kende, 1927)
A fent hivatkozott amerikai méltánytalan előítélet miatt az egyleteknek fontos célja volt a
zászló beszerzése és a hozzá kapcsolódó zászlószentelés. 1902. szeptember 1-én érkezett
az USA-ba az első nemzeti dísz-zászló, amit Magyarországról, az Országos Nemzeti
Szövetség küldött. A zászló átvételére nagy ünnepséget szerveztek. (Kende, 1927)
A március 15-i vagy az október 6-i ünnepségeknek nemcsak a díszmenet, a zászlók, az
ünnepi jelvények voltak a részei, hanem a szónoklatok, a szavalatok, az élőképek és a
színielőadások is. (Kende, 1927) Az események műsorában döntően a vasárnapi vagy
hétvégi magyar iskola diákjai, ifjúsági körök tagjai működtek közre.
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A két nemzeti történelmi megemlékezésen kívül az egyletek és az egyházak
megalakításának 5.,

10., 20., stb. évfordulóján is jubileumi ünnepségeket szerveztek.

Továbbá mulatságokat, bálokat is rendeztek, hiszen ezek bevételéből fedezték a fenntartási
költségeket. (Kende, 1927)
Az élet fő fordulóihoz kapcsolódva pedig a keresztelést, a házasságkötést, a temetést
ünnepelték meg. Nagy Dezső vizsgálatai alapján „található szokásanyag az ételek, a
húsvéti locsolkodás, a kántálás, a betlehemezés, szerelmi jóslás, búcsú, világkép,
kártyázás, farsangi táncolások, bálok, májusfaállítás vonatkozásában.” (Nagy, 1978:88)
Húsvétkor jellemző volt a locsolás.
Bartha Csilla megállapította: „A hagyományőrzés a vallásban, népi kultúrában és
szokásrendszerben… egyszerre jelent meg a városi kultúra attribútumaival: olyan
szokásokkal, melyeket itthon a rossz anyagi körülmények miatt nem engedhettek meg
maguknak: magyar színház Magyarországról hívott vendégművészekkel, magyar mozi,
éttermek, stb. mind erősítették a csoporthoz tartozás tudatát és megtartották az anyanyelvet
eredeti funkcióiban.” (Bartha, 1993b:42)
Több

római

katolikus

templomban

adtak

elő

karácsonykor

pásztorjátékot,

a

reformátusoknál Heródes-játékot. „A betlehemes játék és a karácsonyi köszöntés az
amerikai magyar egyházi élet szerves részévé vált. Ennek az lett a következménye, hogy a
karácsonyi ünneplés fokozatosan az amerikai magyar egyházak közösségi életének
sajátosságaihoz igazodott… a magyarok körében is elterjedt a karácsonyfa ünnepély…
Karácsony táján a kivándoroltak világi szervezetei – pl. a jótékonysági egyesületek – és az
egyházi közösségek karácsonyfát állítottak, s olyan kisebb-nagyobb ünnepséget rendeztek,
ahol a gyerekeket apróbb ajándékokkal lepték meg. Az ajándékozást műsor előzte meg. A
gyerekek verseltek, önképzőköri előadást tartottak, karácsonyi énekeket énekeltek. A
műsor gyakran… a betlehemes pásztorjáték valamelyik változatának ’színre viteléből’ állt.
Az ünnepély általában közös vacsorával ért véget.” (Fejős, 1992b:290-291)
A népszokások jelentős része a naptári évhez fűződik, így a századfordulón kivándorolt
parasztok az évszakok változásához, a napfordulókhoz, a mezőgazdasági munka egyes
fázisaihoz kapcsolódó ünnepek közül Amerikában megtartották többek között az arató és a
szüreti bált, a disznóölést – disznótoros vacsorát. Az év végét szilveszteri mulatsággal
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zárták.44

A

társadalmi

összejöveteleken

mindig

volt

közös

étkezés,

éneklés,

cigánymuzsika, tánc. A magyaros jellegű ételek, zene, tánc és viselet az identitástudat
megerősítését és megélését szolgálta.
Kanadában az első bevándorló hullám magyarjai ugyancsak egy ideig tartani tudták
szokásaikat, hagyományaikat, ám idővel azok fokozatosan átalakultak, eltűntek. A
szokásoknak az a köre volt ellenállóbb, amely az emberi élet fordulóihoz, sorsdöntő
eseményeihez fűződik: születés, házasság, halál.
Bakó Ferenc szerint: „a halotti tort Kanadában sajátosan magyar szokásnak tartják. A
közeli rokonok, szomszédok megkínálása megvan az angol származásúaknál is, de magyar
vonás az, hogy szinte válogatás nélkül mindenkit behívnak a torba, aki a temetésen
megjelent. További különbség az is, hogy az angolszász származásúak kevés hideg ételt és
italt adnak, s ezt a vendégek viszik, a magyar torban pedig meleg ételeket szolgálnak fel,
hasonlóan a lakodalomhoz.” (Bakó, 1988:225)
A fentiekben igazolva látom Jan Assmann megállapítását: „A múltat az emlékezés
rekonstruálja… A megholtakról való megemlékezés mint az emlékezés kultúrájának
legősibb, legeredetibb és legelterjedtebb formája egyszersmind azt is világossá teszi, hogy
a szóban forgó jelenségek a ’hagyomány’ bevett fogalmával nem ragadhatók meg
alkalmasan. A hagyomány fogalma ugyanis elkendőzi a múlt keletkezését kiváltó törést,
helyette a folytonosság, a továbbhaladás és a folytatás szempontjait állítja előtérbe.”
(Assmann, 2013:32, 34) Tehát a halotti tor megtartása az óhazai szokás kontinuitását
jelentette.
Latin-Amerikában, elsősorban Brazíliában és Argentínában ekkor az osztrákok és a
magyarok közösen alapítottak szervezeteket és inkább mulatságokat rendeztek, mint
ünnepségeket.

„A szüreti bál Magyarországon a szőlőtermő vidékek szüret végi szokásai közét tartott, de a századforduló
idejére általános szórakozási- és táncalkalommá vált olyan helyeken is, ahol szőlőműveléssel nem
foglalkoztak. A szüreti szokások, így a szüreti felvonulás, a mulatság, stb. országszerte viszonylag egységes
formáját egy, a századfordulón hozott miniszteri rendelet alakította ki.” (Fejős, 1987:271)
44
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Tehát a századforduló kivándorló parasztjai Amerikában és Kanadában is megünnepelték a
két jelentős magyar nemzeti történelmi évfordulót – március 15-ét és október 6-át – az
egyeltek vagy az egyházak szervezésében. Továbbá az élet fordulóihoz kötődő vallási és
családi ünnepeket is megtartották. A népszokások, az évfordulók, az ünnepek
összetartották a magyar közösségeket, megadták az etnikai identitás megélésének,
megnyilvánulásának lehetőségét, valamint szórakozást is jelentettek a kivándorlók
életében. Az ünnepek alkalmat teremtettek a szokások, hagyományok a következő
nemzedéknek való átadásra, továbbörökítésre.
A két világháború közötti időszak (a harmadik hullám)
Az USA-ban a végleges letelepedés kísérőjelensége volt a „paraszti kultúra
visszaszorulása, a látványos elemek tudatos megtagadása.” (Fejős, 1999:1183) Ám a
vallásos ünnepek, mint például a búcsúk, a húsvéti és a karácsonyi szokások Amerikában
is sok óhazai elemet megőriztek. (Fejős, 1999) Ugyanakkor adaptálódtak az új
környezethez is.
„A világháború után a gyülekezeti krónikák, újsághírek egyértelműen jelzik, hogy a
betlehemezés, sőt egyes helyeken a karácsonyi ostyahordás már elsősorban az egyházi
jövedelmek gyarapítását szolgálja… A detroiti magyarokat tanulmányozó lelkész,
Erdmann Beynon szociológiai disszertációjában úgy fogalmazott, hogy az óhazai szokások
közül az amerikai környezetben elsősorban azok éltek tovább, amelyek anyagi haszonnal
kecsegtettek. Ezért maradhatott fenn a betlehemezés is, amely formailag keveset változott,
viszont egyre jobban elvesztette óhazai, paraszti jellegét. A szokások ilyen irányú
változását a szerző ’hibridizáció’-nak nevezete. A funkció hasonló átalakulását a
protestánsok kántálása esetében is megfigyelték. Vatai László az 30-as évek végén több
pennsylvaniai gyülekezetnél tapasztalhatta, hogy a karácsonyi kántálók milyen jelentős
mértékben hozzájárultak az egyház bevételeihez…. A kántálás mellett helyenként
betlehemeztek is…” (Fejős, 1992b:292)
Kanadába és Latin-Amerikába, döntően Brazíliába és Argentínába is ekkor indult meg a
magyarok tömeges bevándorlása, letelepedése. A közösségek önszerveződése magával
hozta ünnepségek szervezését is.
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Az amerikai, a kanadai és a latin-amerikai magyarok az 1920-as évek második felétől, az
1930-as évek elejétől tartanak ünnepséget, bált Szent István napja 45 alkalmából. Mivel
államalapító királyunk

az

első

magyar katolikus

szent,

döntően a katolikus

egyházközségek rendeztek, rendeznek ünnepségeket. Ám nem kizárólag egyházi keretek
között emlékeztek meg Szent Istvánról, hanem az egyesületek, szervezetek is tartottak, sőt
tartanak még napjainkban is ünnepséget. Ez egyúttal a bevételek gyarapítását is szolgálta,
szolgálja. A Szent István napi rendezvényekről a későbbiekben még lesz szó.
Új „népszokásként” elterjedt a piknik, amely angolszász eredetű. Amerika szerte magyar
pikniket tartottak. Ezek alkalmával többnyire gulyást, magyar süteményeket árusítottak,
cigányzenekar muzsikált. A piknik is a közösség összetartó és szórakozási funkción kívül
remek pénzgyűjtési lehetőség is volt. (Hoppál, 1989) Napjainkban is ez a többes funkciója
ugyanúgy megvan a különböző piknikeknek.
A II. világháború utáni időszak (a negyedik kivándorlási hullám)
Az 1945-ös és az 1947-esek is ragaszkodtak a hagyományokhoz, az ünnepek
megtartásához. Ekkortól kapcsolódnak be az ünnepségek szervezésébe, illetve a
műsorokon fellépő közreműködőkként a cserkészek.
1956 (az ötödik kivándorlási hullám)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatással volt az ünnepekre, hiszen a nemzeti
történelmi évfordulók megemlékezései bővültek. Október 23-át is szerte a tengeren túli
magyar diaszpórában megünneplik a magyar közösségek, az egyházak, az egyesületek
szervezésében.

I. László király már 1090-ben elrendelte, hogy augusztus 20-án „Szent István napja mint szent ünnep
megtartasson”. A helyi keretekben tartott vallási ünnepnek Mária Terézia adott új dimenziót 1771-ben,
amikor a Szent Jobb visszaszerzése alkalmából ünnepséget rendeztek. Ám ebben az évben XIV. Benedek
pápa csökkentette az ünnepek számát és Szent István napját, mint általános egyházi ünnepet, megszüntette.
Azonban Mária Terézia elrendelte „az apostoli királyság általános védőszentjének” megünneplését, a
katolikusokat eltiltotta erre a napra a munkától, és kötelezte a misén való részvételre. 1818-ban szabály
született az ünnep rendjére. Az 1867-es kiegyezést követően, 1878-ban, kultuszminiszteri rendelet is
megerősítette augusztus 20. nemzeti ünnep jellegét és kötelező istentiszteletet írt elő nemcsak a katolikus
templomokban, ám ezt később visszavonták. Egy 1895-ben született belügyminiszteri rendelet azt is
megszabta, hogy ezen a napon a „középületekre címeres nemzeti zászló tűzendő ki”. Ám a századforduló
éveiben az ünnep halványulóban volt. Augusztus 20. ünneplése az 1920-as években terjedt el ismét, vált
jelentőssé újra. (www.mult-kor.hu, 2015.03.06.)
45
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1957-től az 1990-es évekig (a hatodik kivándorlási hullám)
Korábban már volt szó arról, hogy az 1960-as és 1970-es években, elsőként az USA-ban,
majd Kanadában és Ausztráliában, fellángolt az etnikai tudatosság forradalma. Az addig
jellemző „olvasztótégely” szemlélet megbukott, hiszen a kivándorlók és emigránsok
csoportjai nem olvadtak be teljesen a befogadó társadalomba.
„Nyilvánvalóvá vált, hogy nemcsak nyelvüket és vallási különállásukat őrizték meg
évtizedekig, hanem szokásaikat, ünnepeiket és legfőképpen az ételek, az étkezés formáit.
Vagyis az ún. ’unmeltable ethnic’ fogalma vált a kutatások egyik kulcsszavává.” (Hoppál,
1989:47) Tehát könnyebbé vált az etnikus hagyományok átörökítése, továbbadása és a
következő nemzedék fiataljai is szívesebben fedezték fel gyökereiket, származásukat.
Ebben az időszakban is éltek a vallásos ünnepek. A karácsonyi szokások megtartását
például erősen ösztönözte a pénzgyűjtés lehetősége és szükségessége. Fejős Zoltán a
Chicago-i magyarok tanulmányozásakor, visszaemlékezések alapján megállapította: „a
West Side-i reformátusok kántálói… a templom körüli magyar negyedben jártak. Csak a
magyar házakhoz mentek… Később, amikor a negyed felbomlott, lakói szétköltöztek, több
kisebb csoportban autóval keresték föl a gyülekezet tagjait… ’Mert nekünk muszáj volt
mindig behozni pénzt a kiadásra, az egyházat fenntartani, a templomot, so – emlékszik
vissza egy résztvevő – azért mentünk kántálni.’ Ebben a magyarázatban már nyoma sincs a
’hagyományőrzés’ motívumának, teljes mértékben a szokás gyakorlati hasznosságára kerül
a hangsúly, noha a megváltozott funkció ellenére a kántálás az egyházi élet folytonosságát
is jelenti. A 80-as évtizedben mindkét chicagói református egyházban élt még a kántálás
szokása. A csoportok magyarul és többnyire angolul énekelnek, elterjedt néhány magyar
karácsonyi köszöntő angol fordítása is.” (Fejős, 1992b:292-293)

1991-től napjainkig (a hetedik kivándorlási hullám)
A tengeren túli magyar diaszpóra közösségei az egyházi és a naptári ünnepeken kívül, a
nemzeti történelmi évfordulókat – március 15., október 6., október 23. –, valamint
augusztus 20-án, Szent István napját, illetve az államalapítást ünneplik, továbbá az
emberi élet fordulóit: keresztelő, házasságkötés, temetés, stb. Rendeznek bált „szüret és
aratás” alkalmából, valamint mulatságot farsangkor, szilveszterkor. Nyilvánvaló, hogy
nem aratnak és nem szüretelnek, de az együttlét, a szórakozás és nem utolsó sorban a
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bevételek gyarapítása érdekében megtartják a gazdasági élet ünnepeit is. Továbbá tartanak
pikniket és több helyen magyar fesztivált, magyar napot is, illetve a szervezetek részt
vesznek különböző etnikai eseményeken, néptánccsoportok tánctalálkozókon. (Lásd: 518. számú fotók, a Mellékletben)
Tehát a századforduló paraszt kivándorlóinak óhazai szokása ma is él az amerikai, kanadai
környezetben, de az 1920-as és az 1930-as években már igazodott az új hazához. A
Hamilton-ban élő magyar római és görög katolikusok, valamint a reformátusok minden
évben együtt kántálnak. A Toronto-i magyar reformátusok is kántálnak. (Interjúalanyok
közlése) Például Montreal-ban (Kanada) és Chicago-ban (USA) a cserkészek kántálnak. A
San Francisco-i református egyháznál is rendszeresen betlehemeznek.
A Perth Amboy-i Református Egyháznál 2005-ig kántáltak, ám ekkor az idősek kihalása
miatt néhány évig telefonon folytatták ezt a szokást. Napjainkban ismét felélesztették a
hagyományt. Ontario-ban (California) ugyancsak a Református Egyháznál betlehemeznek.
Toledo-ban már nem az utcán, hanem a templomban folytatták a szokást, ám néhány éve
maradt abba, mert a harmad-, negyedgenerációs leszármazottak nem beszélnek magyarul.
(Interjúalanyok közlése)
Latin-Amerikában, Argentínában például a Zrínyi Ifjúsági Kör tagjai minden karácsonykor
előadnak egy betlehemest. Venezuelában a cserkészek betlehemeznek. Ausztráliában,
Sydney-ben, a Magyar Iskola diákjai és a református egyházba járó gyermekek
betlehemeznek. (Lásd: 19-22. számú fotók, a Mellékletben) Több helyen jellemző
húsvétkor a locsolás, a tojáskeresés.
Az amerikai terepmunkám során, 2009 őszén, volt alkalmam részt venni New
Brunswick-ban, családi háznál tartott szüreti összejövetelen. Itt bort is készítettek
California-ból felvásárolt szőlőből. A 25-30 fős társaság természetesen magyaros ételeket
fogyasztott. Többen a cserkészek közül és a Regős Néptáncegyüttes tagjai is ott voltak az
eseményen, segítettek a „szüretben”, bográcsban gulyást főztek és persze előkerült a
hegedű is… Tehát volt éneklés, zenélés és táncolás is. (Lásd: 23-25. számú fotók, a
Mellékletben)
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Szintén az USA-ban vettem részt a „Free Magyar Reformed Church of Ontario”
református egyház október 23-i ünnepségén. A megemlékezés 11 órakor ünnepi
istentisztelettel kezdődött, amelyet Szabó Sándor helyi lelkész, püspök tartott. Itt mindig
11 órakor kezdődik az istentisztelet és ebéd van utána, mert a legtöbben több mint egy órát
autóznak az otthonuktól a templomig. Az istentisztelet végén Székely Ágnes
hegedűművész és Maxim András zongoraművész adott koncertet. Ezután a templom
parkjában Szabó Sándor püspök ünnepi gondolatai és felesége, Szabó Zsóka szavalata után
elénekeltük a magyar himnuszt és megkoszorúztuk az 1956-os kopjafát. Az eseményen
körülbelül 50 fő volt jelen. Az ünnepséget magyaros ebéd követte, amelyen már 60-80-an
vettek részt. 56-os versekből állított össze műsor Szabó Zsóka, amelyet ő, valamint az
egyházközség néhány tagja adott elő. Ezután élőzenére tánc következett. (Lásd: 26-29.
számú fotók, a Mellékletben)
Kanadai terepmunkám során részt vettem több Szent István napi ünnepségen, 2014
augusztusában. Toronto-ban, a Kalejdoszkóp Hagyományőrző Klub díszvacsoráján
voltam jelen. A magyar és székely himnusz eléneklése után Dancs Rózsa író, a
Kalejdoszkóp Klub elnöke, az azonos nevű magyar-angol kulturális folyóirat
főszerkesztője köszöntötte a vendégeket. Az ünnepi műsorban ének, vers és próza hangzott
el. A Körősi Csoma Sándor Ösztöndíj Program tagjai tolmácsolásában hallottuk többek
között Sík Sándor versét, valamint részletet Szent István intelmeiből. Pordány László
éppen leköszönő nagykövet mondott ünnepi beszédet, majd dr. Csige Gábor, a Toronto-i
Főkonzulátus konzulja köszöntötte a vendégeket. A nagykövetet Szabó Katalin, a
Toronto-i Dr. Halász János Könyvtár elnöke búcsúztatta. A vacsorát élőzene és tánc
követte.
A vacsora menüje „magyaros” volt: húsleves, sült csirke burgonyával és savanyúsággal,
valamint rétes. A terem és az asztalok díszítése is „magyaros” volt. A színpadon magyar és
kanadai zászló, a budapesti Szent István lovas szobor fotója, valamint piros-fehér-zöld
virágok voltak. Az asztalokon a terítő fehér volt zöld asztalközéppel, piros és zöld
damasztszalvéta, valamint virág volt, a székek fehér „szoknyával” voltak bevonva. (Lásd:
30-31. számú fotók, a Mellékletben)
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2014. augusztus 23-án a Waterloo-Wellingtoni Kanadai Magyar Klub – Kossuth Ház és a
Magyarokért Kanadában Egyesület közösen, Takács Katalin elnök asszony szervezésében,
gazdag programsorozattal ünnepelte államalapító első királyunkat, amelyen részt vettem.
Az ünnepség fővédnöke Dr. Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese és Ken
Seiling, Waterloo megye elnöke volt.
11 órától bemutatkoztak a magyar királyi városok – Sopron, Székesfehérvár és Veszprém –
kiadványokon és dvd-filmen. Az ebéd után szentmise és körmenet következett. A misét
Deák Miklós görög-katolikus atya celebrálta és áldást mondott Szatmári Ferenc református
lelkész is. A szentmisén többen, férfiak és nők egyaránt, „magyaros ruhában” – matyó és
kalocsai hímzett blúzban, mellényben voltak. A színpadon kialakított úr asztalán ott volt a
Szent Korona másolata, valamint a kenyér magyar nemzeti szalaggal átkötve. A
körmenetben elől vitték a magyar, a kanadai és a székely zászlót.46 A Kossuth Ház udvarán
a magyar, a kanadai és a székely zászlót is felvonták. (Lásd: 32-35. számú fotók, a
Mellékletben)
Délután „Az ezeréves Magyarország. A honfoglalástól az államalapításig” címmel zenés
történelmi játékot láthatott a közönség a Kossuth Ház udvarán. A darabot Koltay Gábor
rendezte. Szereplők voltak: Dizseri András, Pankotay Péter és Újvári Marika
(Magyarország), Katona László (Vancouver), a Kossuth Néptáncegyüttes és a Torontói
Lovas Íjászok. (Lásd: 36-38. számú fotók, a Mellékletben)
Este, a Kossuth Ház nagytermében, Szent István Bál zárta az ünnepi programsorozatot. A
szentmisén 80-an voltak, míg a bálban 300-an. Itt csak néhány ruha volt „magyaros”. Az
asztalok díszítése a terítő, a szalvéta és a virág színének köszönhetően piros-fehér-zöld,
vagyis „magyaros” volt. A színpad falára a magyar zászló volt kifeszítve. (Lásd: 39-41.
számú fotók, a Mellékletben)
Windsor-ban bepillanthattam a Magyar Kulturális Központ – Mindszenty Hall Szent István
napi piknikjének előkészületeibe. Lángost sütöttek és különböző ízesítésű pörköltet főztek
bográcsban. (Lásd: 42-43. számú fotók, a Mellékletben)

Waterloo-Wellington-Kitchener városokba sokan Erdélyből vándoroltak ki, ezért erős a regionális
identitás. Az etnikus hovatartozás kifejezésre jut a kulturális szimbólumok, jelképek használatában is. A
Kossuth Ház kerítése faragott székely kerítés, kapuval, amelyet néhány évvel ezelőtt avattak fel.
46
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Az USA-ban, Toledo-ban részt vettem a 40. „Birmingham Ethnic Festival”-on, 2014
augusztusában. Toledo keleti részén, Birmingham-ban a magyarok először 1892-ben
telepedtek le.

A régi magyar negyed ma már csak nevében, utcatábláin hordozza a

„magyar jelleget”, mert elköltöztek innen a 2., 3. generációsok. Ám a Szent István Római
Katolikus Templomba és a Magyar Református Templomba ma is visszajárnak. A két
templom környékén, a Magyar utcában minden év augusztusában megrendezik az etnikai
fesztivál.
A fesztiválon idén Szeged városának küldöttsége volt a díszvendég. Természetesen idén is
a fő attrakció a magyaros ételek (gulyás, kolbász, szalonna-sütés, csirkepaprikás, rétes…),
az élőzene és táncház volt. (Lásd: 44-47. számú fotók, a Mellékletben)
Az angolszász ünnepek közül többen átvették a Valentin-napot és a Halloween-t is. A
második, harmadik nemzedék fiataljait így szeretnék megnyerni, bevonzani a Valentinnapi diszkóval a magyar házba. Azt remélik, hogy így máskor is szívesebben ellátogatnak
a kulturális központba. (Interjúalany közlése) (Lásd: 48-49. számú fotók, a Mellékletben)
Napjainkban is megünneplik az egyházak és a szervezetek a különböző jubileumokat.
2009. szeptember 26-án részt vettem az Amerikai Magyar Szövetség fennállásának 100.
évfordulóját ünneplő bálján, New Brunswick-ban.
Este 6 és 7 óra között volt érkezés. Mindenki rögtön elfoglalta a helyét és a büféasztalról
előételt fogyasztott. Az italt a bárpultnál kellett kérni és fizetni. Az amerikai, a magyar és a
székely himnuszok eléneklése után Nagy Ákos elnökségi tag, majd Micheller Attila, a
Szövetség elnöke köszöntötte a vendégeket. Balogh Gyula társelnök felolvasta Orbán
Viktor köszöntő levelét. Ifj. Koszorús Ferenc mondta el ünnepi beszédét, majd felolvasta
Jeszenszky Géza volt külügyminiszter üzenetét. Dr. Kocsis Attila Perth Amboy-i
református lelkész és Csete István római katolikus atya mondott áldást. Murai Sándor
kincstárnok ismertette a sátoraljaújhelyi Kazinczy Múzeum támogatási kérelmét. A
beszédek kétnyelvűek voltak, ám több előadónál megfigyeltem a „keverő kétnyelvűséget”.
Elhangzott például: „…a célja is preserve the Hungarian language…”
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A vacsora menüje „magyaros” volt. A műsorban Gróf Apponyi Albert, Gesztesi Károly,
Herceg Ferenc, Kós Károly, Wass Albert és Csoóri Sándor egy-egy művét adta elő Vizy
György. Majd a Connecticut tánccsoport mutatott be magyar néptáncot. Díjat kapott az
amerikai magyar közösség szolgálatáért Magyar Kálmán, Csete István atya, Kerekes Judit,
F. Koszorus-Varsa Gabriella, Ihász Sára és Imre.
A zenét a Papp Tivadar Zenekar New York-ból és a kanadai Farkas András szolgáltatta a
tánchoz. A báli vendégek döntő többsége ezen az alkalmon nem viselt „magyaros ruhát”.
Természetesen volt tombola is, amelynek bevételét a Szövetségre fordították. A színpadon
a magyar és az amerikai zászló, valamint a tombolák alá letett, matyó virágokkal hímzett
terítő volt. Egyéb „magyaros” díszítés nem volt.
Passaic-en, a „Magyar Református Egyház” 2009 októberében ünnepelte a Kálvin
termük fennállásának 50., Kálvin János születésének 500. évfordulóját. Az eseményen
én is jelen voltam. A díszebéd műsorában már az 1956-os forradalom és szabadságharcról
is megemlékeztek. A műsorban szerepeltek cserkész fiatalok verssel, énekkel.

Az

ünnepségen körülbelül 120-an vettek részt, tehát 40 %-kal többen, mint a délelőtti magyar
nyelvű istentiszteleten.
Tehát korábban és napjainkban is a társadalmi események egyik fő vonzereje a
magyaros étel és a zene, illetve tánc. Hoppál Mihály szerint ennek két oka van: „egyfelől a
hagyományos, illetve magyarnak tartott ételek közös elfogyasztása a csoport minden tagja
számára a hagyományokba bekapcsoltság érzését kölcsönözte (mintegy megerősítette a
közösségi érzés szálait), másfelől pedig a kívülállók számára (más etnikus háttérrel
rendelkezők számára) az identifikáció jelképei voltak. (Hoppál, 1989:43)
Ma sincs rendezvény étkezés, élő zene és tánc nélkül. Az istentiszteletek után van, ahol
süteményt, kávét, teát, üdítőt fogyasztanak a beszélgetés közben, mint ahogy azt
tapasztaltam például Perth Amboy-ban, Philadelphia-ban, Passaic-on, Toronto-ban. Van,
ahol pedig együtt ebédel a gyülekezet a vasárnapi istentisztelet után, mint például Ontarioban. Élő zene és tánc volt valamennyi kulturális programon, amelyen részt vettem, még az
1956-os szabadságharc és forradalom emlékére tartott ünnepségen is. Az ételek mindenhol
„magyarosak” voltak: húsleves (csiga)tésztával, rántott és sült csirke, csirkepaprikás
galuskával, töltöttkáposzta, lángos, (Gundel) palacsinta, rétes, almás pite.
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Az ünnepek, szokások nemcsak a szervezetek tevékenységében fontosak, hanem egy-egy
család életében is. Mint ahogyan arra láthattunk már több példát 3. fejezetben, többek
között a ReConnect Hungary képzésre jelentkező résztvevők esszéiből. Itt most csak egy
harmadgenerációs fiatal visszaemlékezéséből idézek: „Growing up with my Grandpa and
his large, ethnic family, I was surrounded by uniquely Hungarian traditions. As a young
girl, it never seemed odd to me that our family reunions featured more paprikash and
cucumber salad than hotdogs and hamburgers; that Thanksgiving included cabbage rolls
and goulash along with the turkey; and that no family wedding was complete without
waving the babushka at the ’dollar dance.’”47 [Kiemelés: B.Sz.]
Itt térek ki egy magyar ételkülönlegesség közösség-összetartó és magyar identitás
megnyilvánulási formájára, jelentőségére, a csigatészta készítésre.48 Éva V. HusebyDarvas 1979 és 1993 között terepmunkát végzett az Amerikai Egyesült Államokban, a
Michigan állambeli Allen Park-i Első Magyar Református Templomban. Minden héten
egyszer, 40-60 idősebb asszony és 6-8 idősebb férfi vett részt a csigatészta-készítő
összejöveteleken. A nyersanyagot is a tésztakészítők adják és természetesen munkájukat is.
Az eladásból befolyt összeggel az egyház fenntartását támogatták. A résztvevők
véleménye szerint ezek az alkalmak fontosak és szórakoztatóak. A csigatészta készítése
közben beszélgetnek, énekelnek, tréfálnak, anekdotákat mesélnek. (Huseby-Darvas, 1996)
Már a századforduló falusi paraszt kivándorlói hozták magukkal a csigatészta készítésének
szokását. Ezt bizonyítja az Ellis Island-i (New York) bevándorlási múzeumban kiállított
csigatészta-készítő eszköz, amelyet amerikai tanulmányutam során láttam. (Lásd: 50.
számú fotó, a Mellékletben)
Az USA-ban és Kanadában a magyarországi falusi hagyománytól eltérően, nemcsak
esküvőkön, hanem más ünnepek alkalmával is fogyasztják a levesben a csigatésztát. Tehát
erre a szokásra is jellemző, hogy kontinuitása megmaradt, ugyanakkor az új környezethez
is adaptálódott.
„Nagypapával és az ő nagy, etnikai családjával felnőve, egyedülálló magyar szokásokkal voltam
körülvéve. Fiatal lányként nem tűnt különcnek, hogy a mi családi összejöveteleinken több a csirkepaprikás és
az uborkasaláta, mint a hot-dog és a hamburger; hogy hálaadáskor a pulykával együtt van a töltött káposzta
és a gulyás és hogy nem lehet teljes egy családi esküvő menyasszonytánc nélkül.” [Kiemelés: B.Sz.]
48
„…a csigatészta magyar ételkülönlegesség... A csigalevest tartják az egyik legfontosabb fogásnak a
lakodalomban… Úgy hiszik mágikus erővel van felruházva, elősegíti a termékenységet… A csiga alakú
tésztát egyenként készítik (a rokonság nőtagjai), akik segítenek az elkészítésében az esküvő előtti napon…”
(Huseby-Darvas, 1996:47-48)
47
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Ugyan a csigatészta nem nemzeti szimbólum, mint például a gulyás vagy a csirkepaprikás,
ám „etnikai környezetben ezt a tésztát különleges jelentéssel és tulajdonságokkal ruházzák
fel… a csigatésztának már a készítése is valami különlegesen magyar tevékenységet jelent.
Ezáltal a csigatésztakészítő összejövetelek a társadalmi realitás valamiféle etnikai
konstrukciójává váltak.” (Huseby-Darvas, 1996:50-51)
Kanadában és az USA-ban, ma is több helyen, mint például a Hamilton-i Kálvin János
Magyar Református Egyháznál, a Toronto-i Első Magyar Református Egyháznál, a Perth
Amboy-i Református Egyháznál, még mindig készítik a gyülekezetek tagjai a csigatésztát.
Toledo-ban is készítenek még csigatésztát, ám én 2014-ben, az Etnikai Fesztiválon nem
láttam csigatésztát, csak metéltet, ami ugyanúgy házi készítésű volt. Venezuelában és
Ausztráliában a lángos sütés tölti be ugyanazt a szerepet. (Lásd: 51-55. számú fotók, a
Mellékletben)
Sok észak-amerikai magyar gyülekezetben, illetve magyar házban, a csigatésztához
hasonlóan, kolbászt, hurkát, töltött káposztát vagy rétest készítenek eladásra. Ezáltal a
hagyomány él, öröklődik; megadja a közösséghez tartozás, az összetartozás érzését,
tudatát és a magyar etnikai identitás kifejezésének, megélésének lehetőségét.
„A kultúrában a tárgyak szintén jelentéshordozó rendszerként működnek, s a
hagyományőrzés egyik igen fontos és főként gyakori formája éppen a tárgyak segítségével
valósul meg… A tárgyak valóban képesek kifejezni az etnikus hovatartozás üzenetét, ezek
közül is legszembetűnőbben a ruhaviselet… nyelvhez hasonlóan rendezett jelsorozat…
már a kezdetektől, az első magyar betelepülők idejéből való történet szerint a magyarokat
csizma-viseletükről ismerték fel…” (Hoppál, 1989:43)
Kriza Ildikó 1979-80. közötti, Pittsburgh-i vendégprofesszori tevékenysége idején
megállapította: „Az etnikus szimbólumok a magyarság tárgyi kellékei lettek. A lakás
díszítésében a második generációnál már kifejezésre jutott az etnikus háttér… az öreg
amerikások kedvelték a Kossuth címeres tárgyakat (plakát, kép, pohár, bögre, tál). A
falakat díszítették vele, vagy sublótra, vitrinbe tették. A következő generáció a falak
díszítését nem kedvelte… a harmincas években divatos volt az ún. magyaros tárgyak
beszerzése (huszár, csikós, matyó baba, matyó terítő, kulacs), a lakás dísze lett a nemzeti
színű zászló, a koronás címer képe, vagy az Isten hozott felirat.” (Kriza, 1987:203) A
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matyó kultúra a két világháború között, döntően az 1930-as évektől vált divattá az
Amerikai Egyesült Államok magyar közösségeiben. (Fejős, 1999)
Terepmunkáim során számos magyar család otthonában laktam vagy jártam
vendégségben.49 Igazolást nyer Assmann megállapítása: „A tér kelléke az Én-t övező,
hozzá tartozó dologi világ is, saját ’fizikai környezete’, mely az emberhez támaszként és
önmaga hordozójaként tartozik. Ez a dologi világ is – eszközök, berendezések, helyiségek,
ezek sajátos elrendezése, amelyek mind a ’folytonosság és az állandóság képzetét keltik’”
(Assmann, 2013:40) Nemcsak az elsőgenerációsok, hanem a magukat magyarnak, magyar
származásúnak valló, a másod-, harmadgenerációsok lakásában is kifejezésre jutott a
magyar identitás – a berendezési és dísztárgyak által. Sok helyen volt Herendi porcelán
(elsősorban étkészlet, dísztárgyak, vázák, figurák), ritkábban Zsolnay és Hollóházi
porcelán, továbbá erdélyi, döntően korondi kerámiatárgyak, kalotaszegi varrottasok,
szőttesek, matyó és kalocsai hímzésű terítők, falvédők, díszpárnák, néhol házi áldás,
kereszt, magyar címer és zászló.
A népviselet, illetve annak női változata, a magyar bálokon, társadalmi eseményeken
estélyi ruha lett. A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában kutatva, számos
fotón láttam, hogy az 1920-as évektől a „magyar ruha” nemzeti szalaggal díszített és/vagy
zsinóros, továbbá matyó vagy kalocsai motívumokkal hímzett. Terepmunkáim során, a
bálokon, a különböző rendezvényeken többek között megfigyeltem a viseletet is. Továbbá
elemeztem a Facebook közösségi médiahálózaton számos tengeren túli magyar szervezet
által szervezett eseményről közétett fotót. Azt tapasztaltam, hogy ma a „magyar ruha”
döntően a matyó vagy kalocsai hímzésű blúzt, mellényt jelenti. A nőkön megfigyelhető
egy-egy sujtásos-zsinóros viselet is, a férfiakon pedig az ún. Bocskai. (Lásd: 56-64. számú
fotók, a Mellékletben)
„Az etnikai szimbólum… magát az etnicitást jelképezi… ezzel… próbál fogódzót nyújtani
[az egyénnek – megjegyzés B.Sz.] azt jelezve, hogy egy közösséghez… etnikai
közösséghez tartozik.” (Bodó, 1991:69) Napjainkban a nyelven kívül is számos „fogódzó”
van, amibe a másod-, harmadgenerációsok bele tudnak kapaszkodni, ha ki akarják
nyilvánítani magyar etnikai identitásukat.

Összesen 19 család – 16 elsőgenerációs és 3 másodgenerációs – otthonában vendégeskedtem. Az
elsőgenerációs családok közül 2 a II. világháború után, 2 az 1956-os forradalom és szabadságharc után, 5 az
1970-es években, 3 az 1980-as évek végén, 4 pedig a 2000-es évek elején hagyta el Magyarországot.
49
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5. A kutatás tapasztalatainak összegezése
Az évekig tartó kutatás összefoglalását a hipotézisek igazolásával zárom. Az áttekintett
történeti, szűkebb szak- és szépirodalmi művek, esszék, statisztikák, a helyi közösségek
dokumentumainak tanulmányozása, a kvalitatív terepmunka, a résztvevő megfigyelések,
a strukturált, fókuszált mélyinterjúk, valamint a magyar és angol nyelvű, on-line
kérdőíves felmérés tapasztalatai igazolták hipotéziseimet. Tehát létezik a kettős vagy
többes etnikai identitás. Továbbá: magyar nyelvtudás nélkül is van magyar etnikai
identitás.
Jellemző, hogy a kivándorló integrálódik, a második és a további generáció asszimilálódik.
Ugyanakkor ez nem zárja ki azt, hogy egyszerre több etnikai identitása is legyen az
egyénnek, tehát egyszerre több etnikai csoporttal azonosulhat. Így a kettős kötődés
kialakulhat. Az egyén tudatosan vállalhatja kettős vagy adott esetben többes (mozaik,
vagy poli-) identitását. Lehet tehát egyszerre egyenjogú tagja egy adott állam politikai
közösségének és részese a többségi nyelvtől, vallástól, kultúrától eltérő etnikai
csoportnak.
Napjainkban az USA-ban, Kanadában, Latin-Amerikában és Ausztráliában élő magyarok
és magyar származásúak szabadon vállalhatják és élhetik meg, nyilváníthatják ki etnikai
identitásukat. Sem politikai akarat, sem törvények nem korlátozzák őket, továbbá a
társadalomban uralkodó felfogás sem gátolja őket abban, hogy ezt megtegyék. F. Barth
megállapítását, miszerint az etnikus identitás tudatos döntés (Sárkány, 1989) igazolva
látom, mert ma az állampolgároknak joguk van tudatos döntést hozni, vagyis saját etnikai
identitásukat meghatározni, megvallani és megélni; emiatt hátrányos megkülönböztetés
sehol sem éri őket. Az állampolgári identitásnak és az etnikai identitásnak nem kell
azonosnak lennie.
Eriksen meghatározása szerint „…az identitás önmagunkkal való azonosságot, ugyanakkor
másoktól való különbözőséget jelent.” (Eriksen, 2008: 90) Ám ez a különbözőség ma
büszkeség és nem diszkrimináció forrása. Napjainkban nincs olyan társadalmi interakció
(mint például az 1910-es évek végén az USA-ban volt), hogy az egyénnek le kellene
tagadnia vagy el kellene rejtenie etnikai identitását. Az Amerikai Egyesült Államokban,
Kanadában és Ausztráliában, noha eltérő módon és mértékben –, ám bátorítják és
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támogatják az etnikai és kulturális diverzitást. A multikulturális társadalmakba
integrálódhat, azonosulhat a többségi értékrenddel az egyén az etnikai identitásának
feladása, elvesztése nélkül is.
Eriksen mutatott rá arra is, hogy egy személynek minden probléma nélkül lehet egyszerre
kettő vagy akár több identitása is. Hiszen az etnikai azonosság, az identitás önkéntes,
választott azonosulás a származással. (Eriksen, 2008) Ez pedig nem igényli a magyar
nyelvtudást. Tehát ahhoz, hogy valaki magyarnak (is) érezze magát, nem kell magyar
nyelven tudnia. Angolul, spanyolul vagy portugálul is meghatározhatja önmagát
magyarnak (is).
A „ReConnect Hungary” képzésre 2014-ben és 2015-ben jelentkező másod-, harmad-,
negyed- és ötödgenerációs fiatal 88 %-a az angol nyelven megírt esszéjében kifejezte
magyar etnikai identitását is. A beszélgetések és a strukturált mélyinterjúk során
valamennyi adatközlő, első- és másodgenerációsok egyaránt etnikai azonosságának
meghatározásakor magyar identitásukat is valamilyen formában kinyilvánították:
„amerikai magyar”, „magyar Amerikában”, „kanadai magyar”, „székely magyar”,
„délvidéki magyar Kanadában”, „ausztráliai magyar”, „100 %-ig magyar, 20 %-ig brazil”,
„Magyarnak igen. Amerikainak is valamennyire… Mindkettő. Nem úgy, hogy amerikai
magyar vagy magyar amerikai, hanem mindkettő.”, „Magyar vagyok, amikor ott vagyok,
amerikai vagyok, amikor itt vagyok.”, „Ki merem jelenteni, hogy ízig-vérig magyarnak
érzem magam. Nem azért, mert nem tudtam beilleszkedni, hanem mert fontos volt, hogy
megtartsam a magyarságomat.” „Magyar vagyok. Nincs mese. Legfeljebb arról van szó,
hogy amerikai magyar.”, „Mindenképpen magyar, kanadai magyar.”, „Kanadai magyar,
elsősorban magyar és utána kanadai.”…
Bartha Csilla megállapította, hogy „…az Egyesült Államokban élő magyar közösségek az
emigráns kétnyelvűség fogalmával fedhetők le. Vagyis az út a magyar egynyelvűségtől egy
alig két nemzedéket kitevő kétnyelvű állapoton át az angol egynyelvűségig vezet. Tény,
hogy a harmadik-negyedik generáció számára a magyar nyelv már nem tölt be
elsődleges identitásjelölő szerepet. Helyette olyan másodlagos szimbólumok kerülnek
előtérbe, mint a magyar ruha, az ünnepek, a zene és az étkezési szokások.” (Bartha,
1993b:494) [Kiemelés: B.Sz.] Ez a megállapítás napjainkban nemcsak az USA-ban élő
magyarokra igaz, hanem Kanada, Ausztrália és részben Latin-Amerika magyar
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közösségeire is. Latin-Amerikában a másod-, harmadgenerációs fiatalok csak kis hányada
beszél magyarul, itt már szinte spanyol és portugál egynyelvűségről beszélhetünk.
Amíg a kérdőívet magyarul kitöltő, tengeren túli magyarok másodgenerációs
leszármazottainak 90 %-a beszél magyarul, addig az unokák, tehát a harmadik
generáció tagjainak csupán 24 %-a beszéli a magyar nyelvet. 8 %-uk tanult ugyan
magyarul, de keveset beszél. A gyermekek mindegyike ért magyarul, az unokáknak csak
a 48 %-a. Tehát a harmadgenerációsok 68 %-a nem beszéli és kevesebb, mint a fele érti
a magyar nyelvet. A gyermekek 67 %-a olvas és 66 %-a ír, az unokák 17 %-a olvas, 21
%-a ír magyarul.
A kérdőívet angolul kitöltők közül 5 főnek van unokája. A válaszolók gyermekeinek 69
%-a beszél és 72 %-a ért magyarul, az unokáknak 40 %-a beszéli és érti a magyar
nyelvet.
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harmadgenerációsok 60 %-a nem beszél és nem ért, nem olvas és nem ír magyar
nyelven. Tehát a kérdőívet kitöltők válaszai alátámasztják a nyelvvesztés, nyelvcsere
jelenségét, az angol/portugál/spanyol egynyelvűség térhódítását.
A kérdőíves felmérésnek az állampolgárságra és az etnikai identitásra vonatkozó
eredménye is alátámasztja azt, hogy az állampolgárságnak és az etnikai önazonosságnak
nem kell azonosnak lennie. Tehát nincs szükségszerű kapcsolat a kettő között. A
kérdőívet angol nyelven kitöltők 71 %-ának, a magyarul válaszolók 93,5 %-ának van
magyar etnikai identitása is. Tehát az angol nyelven válaszolók kétharmadának van
magyar azonosságtudata is, vagyis kettős vagy többes kötődésű. Megállapítható továbbá,
hogy a másodgenerációsok 74 %-ának, a harmadgenerációsok 43 %-ának van magyar
etnikai identitása is. A „ReConnect Hungary” képzés résztvevőivel folytatott
beszélgetéseim és az általuk angol nyelven írt esszék elemzése, továbbá a strukturált,
fókuszált mélyinterjúk is megerősítik, hogy a magyar nyelv nem elsődleges az identitás
megjelölésében, magyar nyelvtudás nélkül is van magyar identitás.
Napjainkban a tengeren túlon a magyar és a magyar származású emberek számára az
etnikai identitás megnyilvánulási, megélési terei, lehetőségei jellemzően a kulturális
szervezetek (egyesületek, magyar házak, könyvtárak, színjátszó csoportok, cserkészet,
néptánccsoportok…) az egyházak, a hétvégi magyar iskolák, sajtótermékek, ünnepek,
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szokások, stb. Ám ezek nemcsak megnyilvánulási lehetőségek, hanem az etnikai
szocializáció színterei is, hiszen az egyén a szocializáció folyamán alakítja ki identitását.
Kutatásaim alapján megállapíthatom, hogy kevés valóban nagy múltú és jelentős
taglétszámú, illetve országos vagy legalább regionális hatókörű egyesület, szövetség
működik a magyar közösségekben. Napjainkban is, országoktól függően, több tíz vagy száz
a magyar kulturális, hagyományőrző, érdekképviseleti, jótékonysági szervezetek, továbbá a
magyar házak, könyvtárak, múzeumok, cserkészetek, néptánccsoportok száma. A fentiek
azt is mutatják: annak ellenére, hogy elöregszik az amerikai, a kanadai és az ausztráliai
magyarság, mindig van utánpótlás az új kivándorlók és a gyökereiket, magyar etnikai
identitásukat felfedező többedgenerációs leszármazottak köréből. Az is kirajzolódik, hogy
Latin-Amerika magyar közösségeinek sorsa – a két nagyobb múltú és létszámú
kivándorlási célországot, Brazíliát és Argentínát kivéve – a legbizonytalanabb. Mindenhol,
de leginkább Latin-Amerikában sorvad, zsugorodik a magyar közösség. Hiszen ezen
országok, főleg Venezuela, Argentína gazdasági és társadalmi helyzete nehéz. Itt
kifejezetten felmorzsolódás, elvándorlás, visszatelepedés, „visszidálás” indult meg.
A magyar szervezetek a kezdetektől fogva az etnikai identitás megnyilvánulásának,
megélésének fontos terei. Továbbá az elsődleges társadalmi kötődések (rokonság,
barátság, szomszédság) mellett erősítették és erősítik a közösség összetartozás-érzését, a
csoportkohéziót.
A diaszpórában az istentiszteletek, misék, az egyházi rendezvények ma is fontos közösségi
események. A találkozás, a beszélgetés, a magyar identitás megélésének alkalmai. Vannak,
akik csak az egyházközségekben és a vallási egyesületekben tudják etnikai identitásukat,
vagyis magyar öntudatukat vállalni, megélni. Számos helyen vannak az egyházak által
fenntartott, vagy részben hozzájuk kötődő kórházak, szociális otthonok, szakmaitudományos archívumok, gyűjtemények, hétvégi és nyári iskolák.
A tengeren túli magyar egyházközségek, templomok adományokból és ahol az
infrastrukturális lehetőség adott, bérbe adásból (terem, apartman, stb.) tartják fenn a
templomot és a gyülekezetet. Ennek érdekében az egyházak napjainkban is nemcsak a
szakrális és nemzeti ünnepeken szerveznek műsort, hanem például Szilveszter, Valentin
Nap, Anyák Napja, Apák Napja, szüret, farsang, stb. alkalmából is. Pikniket, vacsorákat,
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támogató bálokat rendeznek, rétest sütnek, tésztát gyúrnak, kolbászt töltenek. Ezeknek az
eseményeknek, ahogyan a kezdetekkor, tehát a századforduló környékén, ma is többes
funkciója van. Egyrészt megélhetik az átültetett közösségi szokásokat, a nemzeti
tradíciókat. Másrészt napjainkban is alkalom adódik a találkozásra, a szórakozásra, ezen
keresztül a közösség összetartására. Továbbá csak ezáltal vagy ezáltal is megélik, erősítik a
magyar identitásukat az istentiszteletre, a misére vagy az egyházak által szervezett
rendezvényekre ellátogatók. Nem utolsó sorban ebből gyűjtenek a templom fenntartására,
valamint a lelkész fizetésére.
A tengeren túli magyar egyházközségek, templomok tehát megalapításuk óta nemcsak
vallási, hanem kulturális, társadalmi és magyar etnikai központok is. Az egyházaknak
még
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közösségszervezésben, közösség-megtartásban, a kivándorlók és leszármazottaik magyar
etnikai identitásának megerősítésében, fenntartásában és megélésében.
Napjainkban a tengeren túli magyar diaszpórában jelennek meg egyházi értesítők,
egyesületi közlönyök, cserkészcsapatok lapjai, továbbá egyéb újságok, folyóiratok,
elektronikus és nyomtatott formátumban, csak magyarul, vagy csak angolul, spanyolul,
esetleg mindkét nyelven. Számtalan internetes hírportál, közösségi média és blog
működik, döntően magyarul, angolul vagy mindkét nyelven. Ám éppen az internetnek
köszönhetően, a tengeren túl élők a magyarországi hírportálokat, médiumok on-line
felületét is elérik. Számos regionális és helyi magyar nyelvű televízió- és rádióadás
működik szerte a diaszpórában. Ugyanakkor a Duna Televízió adása élőben is fogható
Ausztráliában, Kanadában és az USA-ban, továbbá az interneten keresztül a magyar rádiók
és televíziók műsora is elérhető.
Jellemző azonban a tengeren túli magyar diaszpóra sajtójával kapcsolatban az
olvasótábor öregedése, csökkenése. Hiszen a másod-, harmad-, negyedgenerációs
leszármazottak még ha beszélnek is magyarul, olvasni csak nagyon kevesen tudnak szüleik
vagy nagyszüleik nyelvén. Ezért nem jelenik meg Latin-Amerikában egyetlen magyar
sajtótermék sem nyomtatva. Ausztráliában pedig csak egy, amely 2015 tavaszán komoly
anyagi gondokkal küzd. Ám az USA-ban és Kanadában is, ahol jelentősebb lélekszámú
magyar vagy magyar származású él, csak néhány nyomtatott lap szolgálja ki az olvasók
igényeit. Azonban számos on-line újság, hírportál, internetes hírlevél olvasható.
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A tengeren túli magyar diaszpóra közösségei az egyházi és a naptári ünnepeken kívül, a
nemzeti történelmi évfordulókat – március 15., október 6., október 23. –, valamint
augusztus 20-án, Szent István napját, illetve az államalapítást ünneplik, továbbá az
emberi élet fordulóit: keresztelő, házasságkötés, temetés, stb. Rendeznek bált „szüret és
aratás” alkalmából, valamint mulatságot farsangkor, szilveszterkor. Nyilvánvaló, hogy
nem aratnak és nem szüretelnek, de az együttlét, a szórakozás és nem utolsó sorban a
bevételek gyarapítása érdekében megtartják a gazdasági élet ünnepeit is. Továbbá tartanak
pikniket és több helyen magyar fesztivált, magyar napot is, illetve a szervezetek részt
vesznek különböző etnikai eseményeken, néptánccsoportok tánctalálkozókon. Ma is él a
karácsonyi betlehemezés és kántálás szokása. Tehát a századforduló paraszt
kivándorlóinak óhazai szokása ma is él az amerikai, kanadai környezetben, de az 1920-as
és az 1930-as években már igazodott az új hazához. Napjainkban is megünneplik az
egyházak és a szervezetek a különböző jubileumokat.
Korábban és napjainkban is a társadalmi események egyik fő vonzereje a magyaros étel és
a zene, illetve tánc. Ma sincs rendezvény étkezés, élő zene és tánc nélkül.
Nemcsak az elsőgenerációsok, hanem a magukat magyarnak, magyar származásúnak
valló, a másod-, harmadgenerációsok lakásában is kifejezésre jut a magyar identitás – a
berendezési és dísztárgyak által. A viselet által is megnyilvánul az etnikai identitás. Ma a
„magyar ruha” döntően a matyó vagy kalocsai hímzésű blúzt, mellényt jelenti. A nőkön
megfigyelhető egy-egy sujtásos-zsinóros viselet is, a férfiakon pedig az ún. Bocskai.
Napjainkban sokszor a szimbólumok az egyetlen lehetőségei az identitás kifejezésének. A
szimbolizáció összekapcsolja az „énidentitást” és a „társadalmi identitást”, vagyis a
személyes és az etnikai azonosságtudatot. (Erős, 1998c) A magyar nyelvtudás hiányában is
mélyen gyökerező lehet az egyénben az etnikai vagyis a magyar származási közösséghez
kapcsolódó identitása és előfordulhat, ám nem szükséges, hogy ez a mindennapos életvitel
szintjén jelenjen meg. Ez megnyilvánulhat szimbólumokban, például a viseletben, a
szokásokban, a néptáncolásban, stb. A harmad-, negyedgenerációs fiatalok számára már
nem a nyelvnek van elsődleges identitásjelölő szerepe, hanem a szimbólumoknak: a
magyar ruha viseletének, az ünnepeknek, a zenének, a táncnak, az étkezési szokásoknak
– és az olyan tradícióknak, amelyek a családhoz kötődnek. Mindezek együtt számukra a
magyar örökséget jelentik.
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Interjúrészletek
1. sz. interjú – részlet
 …Kisgyerekként kerültem ki. A II. világháború alatt édesapám kint volt a fronton.
Kétszer hívták be a világháború alatt. Nógrád megyei faluban laktunk… Négy német tiszt
volt hozzánk beszállásolva… 1944. december 6-én reggel 4-5 óra felé… itt vannak a
ruszkik, meneküljünk – mondták. Édesanyánk úgy, ahogy voltunk, összeszedett minket…
katonai autóval mentünk Rimaszombatra és ott találkoztunk édesapámmal, vele együtt
mentünk Németországba. 1945-ben édesapám amerikai fogoly lett. Másfél évig nem
tudtuk hol van… Passau melletti táborban éltünk. Az 1950-es években jöttünk ki… Én
jártam ott magyar gimnáziumba. Több is volt… Érettségizni is lehetett, amit a bajor
kormány elfogadott… Aztán kikerültünk Amerikába… Sokat cserkészkedtünk, sokat
dolgoztunk, mert minket nem úgy vártak az amerikaiak, mint az 56-osokat. Az 56-osok
hősök voltak, de mi úgy voltunk elkönyvelve, mint háborús bűnösök… fiatalon gyárban
dolgoztam… Voltak ott tisztek, tábornokok… Őket nem fogadták be. Beengedték őket,
mert amerikaiak ellen nem harcoltak… Az volt, hogy kettős életet éltek. Nappal a
gyárban söprögettek, utána hétvégén a magyar közegben élték a saját életüket… Abszolút
ideiglenesnek gondolták az emigrációt. Visszamennek, elfoglalják régi pozíciójukat
hazatérve – gondolták, mondogatták. Mindenféle egyesületeket alapítottak… A
századfordulón kivándoroltak egyszerű paraszt emberek voltak. Azért vándoroltak ki,
mert féltek ezektől, akik később jöttek ki, a dzsentri társadalom… A Szabadság napilap
meghirdetett egy versenyt, hogy „Miért jöttem ki Amerikába?”. Jött 1100 levél. Sokan
diktálták, mert nem tudtak írni, a papnak diktáltak… Mindegyikben benne volt, hogy
azért jöttem ki, mert Amerikában először éreztem, hogy ember vagyok… Ezért volt, hogy
mikor visszamentek, akkor jöttek vissza, mert már nem fértek bele abba a
társadalomba…
 Az Ön szülei is ideiglenesnek gondolták az emigrációt?
 Az én szüleim is ideiglenesnek gondolták. Az én apám nem hivatásos katonatiszt volt.
Építész volt. Őt csak behívták… Úgy gondolták, hogy ez nem tarthat sokáig… Megyünk
vissza, megyünk vissza, mindig ezt hangoztatták… Három gyermekünk van… Nem járt
magyar iskolába.
 Egyik gyermekük sem járt magyar iskolába? Akkor a családban tanulták meg a nyelvet?
 Itthon tanultak meg, tőlünk magyarul. Minden nap olvasni, írni kellett, tanulni. Dühösek
voltak, de ma örülnek neki. Nívósan beszélnek magyarul…
 …azt nyilatkozta, hogy magyarok külföldön. A gyermekeik hogyan határozzák meg
magukat?
 …A rendszerváltás után, mind a kettőnek olyan diplomái voltak… oda kell menni, óriási
lehetőség van, segíteni tudunk… A mi két fiunk Amerikában született..
 Ők tehát már Amerikában születtek, az a hazájuk.
Magyarországhoz, mint Önök. Mit mondtak magukról?

Máshogy

viszonyulnak

 Amíg a rendszerváltás nem történt meg, nem mentek vissza, addig fel sem merült a
kérdés. Ők egyszerűen magyarok voltak… Mindketten hazai magyar lányt vettek
feleségül. Nálunk a családi nyelv magyar… A lányunk is szépen, folyékonyan beszél

magyarul… Soha még olyan levelet nem kaptunk, ami ne magyarul lett volna. Írni is
magyarul írnak és magyarul beszélnek hozzánk… A lányunk is magyarul ír, de néha
belesző egy-egy angol kifejezést… Amíg a családban beszélsz, magyarul beszélsz. Mi
nem erőszakoltuk. Azt mondtuk, hogy ha megtanulsz magyarul, értékesebb vagy. Ha két
nyelven beszélsz, értékesebb vagy… 56-os, Floridában élő barátaink gyerekei csak
értenek, de nem beszélnek magyarul. A családtól függ. Sokan mondják, hogy jaj, mi nem
tudtuk megtanítani… Van olyan, hogy kínai a felesége és mind a hat gyerekük
folyékonyan beszél magyarul… Apanyelven beszéltek… Nem igaz, amikor valaki azt
mondja, hogy nem lehet… A Magyar Királyság idejében, Pozsonyban, mindenki legalább
három nyelven beszélt, rutin dolog volt és senki nem bolondult bele. Az arisztokraták is
sok nyelven beszéltek… Nem hiszem, hogy ha más nemzetiségű a férjem, vagy a
feleségem, akkor nem lehet megtanítani a magyart…
…Mikor a templomba jártunk, akkor a katolikus a katolikusba, a református, a
reformátusba…
 Elkülönültek a régi amerikások.
 Igen, az öregamerikások… nem tudtuk hogyan beszéljünk velük. Egy 14-15 éves lánynak
én kezet csókoltam… Mikor megismertem a feleségem… Mi magáztuk egymást két
héttel a házasságunk előttig... Nagyon formális volt. Más világ volt… Megnéztük az
amerikai lányokat is, de az szóba se jöhetett, fel sem merült, hogy ne magyar lány legyen
a feleségünk...

2. sz. interjú – részlet
 …Élményt kapnak a cserkészetben. Kirándulások. Barátokat tudnak szerezni. Én is
cserkész voltak. Cserkészparancsnok. Nagyon szép emlékeim vannak. Több mint 4 ezer
cserkész van a világon. Aki magyar cserkész akar lenni, annak magyarul kell tudnia…
Sok vita volt, hogy a papa magyar volt, a mama amerikai és nem fogadták be őket… A
közös nyelv a magyar, ha nem nemzetközi a tábor. Nagyon sok tábor van Ausztriában,
Amerikában mindig van iskolatábor. Jó a gyerekeknek. Meg Sárospatakon az Anyanyelvi
Konferencia… Az nagyon jó volt a gyerekeknek… Sokat számított a gyerekeknek…
Három-négy hetet töltöttek itt, kötődtek. Nagy élmény. Sok család számára elérhetetlen
Magyarország…

3. sz. interjú – részlet
 …Sokat segítek magyar rendezvényeken… Beválasztottak a Magyar Ház vezetőségébe
fél éve… Az 1920-as években alakult, nagy… kellene egy kisebb, modernebb, jobb
helyen. Ma már nem annyira jó a környék, mint régen… Van egy réteg, aki oda jár, nem
tudom, mennyire költöztek el onnan a magyarok, de frissíteni kellene… Szemléletben…
Zömében 50-től fölfelé járnak a rendezvényekre. Elöregedett a közösség… Többet meg
lehetne célozni, de másképp kellene csinálni…
 A nemzeti ünnepeket megtartjátok?
 Igen, minden nemzeti ünnepet. Ezek az események jók, kellenek, de ki kell egészíteni a
fiataloknak, középkorúaknak szóló rendezvényekkel… Általában magyar nyelvűek, de

vannak angol nyelvű rendezvények is… Kérdés, hogy mivel lehet bevonni a fiatalokat?
Mivel lehet megmozgatni a gyerekeket?... A fiatalok mindent elérnek az interneten…
 A szervezet miből tartja fenn magát?
 Tagdíjakból. Kiadja bérbe más eseményekre. Elöregedett a ház és sok kell a
fenntartására… Fel kellene újítani…
 Valami más magyar szervezettel van együttműködés?
 Vannak magyar szervezetek a környéken… Van, ahol felvállalják az összetartás. Van,
ahol van törekvés az összefogásra. Hogy legalább legyen egy minimális koordináció: ki
mit tervez, ne ugyanakkorra, segítsük egymás munkáját. Nem könnyű…
 Hogyan látod az identitást a többed generációnál és a magyar nyelvtudást?
 Attól függ, hogy az apa vagy az anya magyar. Általában ha nem magyar az anya,
hamarabb elvész. Egy amerikai vagy adott esetben más nemzetiségű anya, nem fogja
erőltetni, ha az apa nem fogja erőltetni, márpedig nem szokták erőltetni, akkor hamar
megöli… Őrzik az identitásukat, de a második-, harmadik generációban sok van, aki nem
beszél magyarul. Sokszor szemrehányást tesznek később a gyerekek nekik… Van, aki
nem beszél magyarul, de erősen érzi magyarságát. Van, aki később kezdi el kutatni…
Meg kell adni a gyerekeknek adni a választást, kicsit erőltetni, hogy beszéljenek
magyarul…

4. sz. interjú – részlet
 A keleti parton régebbi az emigráció eredete. Ők már a XX. század elején, sőt már a XIX.
sz. végén kezdték a magyar emigrációt, ezért vannak olyan egyházaink, amelyek 100
éven felüliek… Szervezetekbe tömörültek, egyházakat alapítottak. Ezek összefogói
voltak a magyarságnak. Főleg az egyházak látták el ezt a funkciót. Nem beszéltek
angolul. Az egyházak alagsorában létrehozott közösségek jelezték azt, hogy
összetartoznak. Nem tudtak elmenni máshova. Ott megértették egymást, együtt voltak.
Ezek a pillanatok jelentették azt, hogy a magyarság még ott is összetartott. Ezáltal tudott
fennmaradni. Az asszimiláció az első időkben szinte lehetetlen volt a nyelvi nehézségek
miatt. Az új generációnál, a 2. generációnál kezdődött a beolvadás, az asszimiláció. A
vegyes házasságok és az asszimiláció olyan helyzetet teremtett, hogy idegenek is jöttek
be a szervezetekbe. Aztán jött a 3., 4. generáció, ott már eltűnt a magyar nyelv, de tudta,
hogy ő magyar. most, jelenleg, a keleti parton működő egyházaknál ez nagyon
érzékelhető. New York megmaradt a magyar. A beözönlő emigránsok állandóan frissen
tartották, nagy volt a fluktuáció. Nem tudtak úgy átalakulni az angol nyelvre, mert mindig
jöttek újak és miattuk meg tudott maradni magyarnak. A legtöbb magyar református
egyháznál New York környékén Peekskill, Bridgeport, Fairfield, New Brunswick, Perth
Amboy, Trenton már mind a mai napig nagyobb számban angol nyelven beszélnek. Már
a 3., 4. generáció tudja, hogy magyarok, a magyar templomba mennek, de nem beszélnek
magyarul. 10-kor kezdődik a magyar istentisztelet, 11-kor az angol. A magyaron 15-en
vannak, az angolon 60-an. Kb. ez az arány…

5. sz. interjú – részlet
 Saját gyermekünkön tapasztaltuk, hogy amikor 14-15 éves volt a fiunk, a másik fiú volt 23.
ebédnél magyarul beszélünk, de a két gyerek pillanat alatt átváltott angolra. Az iskola, a
barátok, a közösség olyan hatással volt rájuk, hogy automatikusan vették át az angolt,
hiába nőttek fel magyar környezetben. Észre se vették, amikor azt kértük, hogy magyarul
beszéljenek. Ha ketten voltak, angolul beszéltek anélkül, hogy észrevették volna. Nem
tudatos volt náluk a váltás… De folyékonyan beszél magyarul. Egyetlen angol szót nem
sző a magyar szövegbe. Nem keveri a nyelvet. Van, aki a magyar mondatba belefűzi az
angol szót.

6. sz. interjú – részlet
 Ahhoz, hogy Te jó ausztrál legyél, mint bevándorló, elsősorban jó magyarnak kell
lenned… Ez az alapállás… Tehát, ha jó magyar vagyok, akkor előbb-utóbb jó ausztrál
leszek. A kettő nem zárja ki egymást… Lesznek, akik elvesznek, de azok elvesztek volna
Magyarországon is… ott is vannak, hogy úgy mondjam halott lelkek, akik ott vannak, de
a világon semmiben nem vesznek részt, azon kívül, hogy adóznak és költik a pénzt… A
diaszpórában kialakul az a vezető réteg, az a hajtóerő, mert érzik és értik az anyaország
vonzóerejét, a kultúrájuk vonzóerejét, kötelessége a következő generáció és önmagunk
felé is. Hiszen ha én megszűnnék magyarnak lenni, eldobnék az én esetember közel ezer
évet, amit a család reprezentál. Más esetben is több száz évekről beszélünk. Ezek olyan
múltak, amitől aztán én gyökértelen leszek. Tehát nekem minden körülmények között
ragaszkodnom kell ahhoz, hogy én magyar vagyok. És aztán ezeket aztán össze lehet
hozni azzal, hogy jó amerikai vagy jó ausztrál vagyok… Én itt lettem magyar, külföldön.
Számomra mérhetetlen nagy dolog az, hogy itt éltem meg magyarságomat.

7. sz. interjú – részlet
 …A szüleim 56-os menekültek. Az édesapám részt vett a forradalomban, fegyvert viselt,
ezért menekülnie kellett… Kanadában kötött ki… Édesanyám édesapjával menekült…
Nagyapám épp 56-ban szabadult hét év börtön után… A nagymamám is három évet ült
börtönben, mert nem indította be a csépelő gépet, amit a TSZ megkövetelt… Szóval,
elhagyták az országot… Ők is oda kerültek… Szüleim kint találkoztak… Mi ott
születtünk az Öcsémmel… aztán New York-ba költöztünk…
 Hogyan tanultál meg magyarul? Családban? Jártál magyar iskolába?
 Is-is. Szüleim otthon tudatosan csak magyarul beszéltek hozzánk. Megkövetelték, hogy
magyarul beszéljünk. Ha angolul válaszoltunk, úgy tettek, hogy nem értik. Ezt nagyon jól
csinálták. Kétnyelvű lettem.
 Nem volt nálad lázadás tinédzser korban… Amikor szégyellik a származásukat…?
 Sok variáció van. Ez is bekövetkezik, amit mondasz. Ismerek ilyet… A szülők szigorúak
és nem gyengülnek el. Ez a szülők dolga… Sok szülő azért beszélt angolul a gyerekéhez,
hogy ők tanuljanak angolul a gyerektől… A szülő anyanyelvén beszéljen a gyerekéhez…
Nekem a rendes iskola után, minden nap, egy órát magyarul kellett írni és hangosan
felolvasni... Én tudtam egy kicsit angolul, jártam óvodába, de első elemiben kezdtem el
megtanulni angolul…. A 60-as éveket írjuk. A külső hatásokat jobban ki lehetett zárni.
Nem egy burokban éltem. De valójában nem tudtam angolul. Bekerültem az első nap, az

első órára, a gyerekek kigúnyoltak. Ilyenek a gyerekek. Ráadásul furcsa nevem van.
Megküszködtem, nem volt könnyű. Minden reggel körülálltak és kicsúfoltak. Nem
értettem, hogy mit mondanak, de azért tudtam, hogy ez nem egy jó helyzet… És akkor,
na, csak azért sem… másfelől nagy empátia keletkezett bennem azok iránt, akik mások.
Voltak más magyarok, indiaiak, franciául beszélő kanadaiak… Ott a tanár viszont iskola
után mindig hátratartott és a kiejtésemet, mivel angolul magyarosan beszéltem, rendbe
rakta. Ma folyékonyan, anyanyelvi szinten beszélek angolul. Tehát ha technikailag
nézzük, akkor magyar az anyanyelvem. Ha gyakorlatilag nézzük, akkor egy időben
történt mindkét nyelv elsajátítása. Mindkettőt folyékonyan beszélem… Jártam a
cserkészetbe… Szombatonként volt magyar iskola. Több száz gyerek járt… 9-től 12-ig
tartott. Szét volt választva a cserkészettől. Az csütörtökönként volt… Nagy csapat volt.
Húsz örs, lányok és fiúk külön. Az én magyarsággal kapcsolatos gyermekkori élményeim
pozitívak, túl a családon… Nem voltam egyedül… Virágzó magyar közösségben éltem…
 A vegyes házasság?
 Tudnák. Ismerek példákat… A gyerekük már harmadgenerációs és sikeresen csinálták.
Kell egy elkötelezettség. Fel kell mérni, hogy miért fontos és ki kell tartani… Fegyelem
kell hozzá… Úgy csinálják, hogy egyik szülővel az egyik nyelven beszél, a másik
szülővel egy másik nyelven és ha kell egy harmadik nyelv, akkor az a közös… 3-6 éves
kor között történik a nyelv elsajátítása, ekkor nagy a befogadóképesség a nyelvre… Meg
tudja különböztetni, nem furcsa a gyereknek, csak a szülőknek be kell tartania… Hét
éves koromban elkezdtem franciául tanulni. Szüleim a korosztályukból adódóan
beszéltek németül. Anyám hétéves koromban beíratott nyári táborban franciára… Semmit
nem beszéltek akkor angolul hozzánk… Megmaradt. És utána véletlenül akkor vezették
be a franciát kötelező nyelvként, mert akkor lett kétnyelvű az ország…
 Minek határozod meg magad?
 Amerikai magyar vagyok...
 Hogyan tudod megélni a magyarságodat kint?
 Nem nehéz… Amerikai magyar vagyok... Nem nehéz magyarságomat megélni…
Magyarul egy helyes megoldás van: amerikai magyar. Angolul választani kell, hogy
amerikai vagyok, vagy magyar amerikai vagyok. Ebben van jelentőség. Én azt mondom:
Hungarian American vagyok… Magyar amerikai vagyok. Arra teszem a hangsúlyt. Akik
régebbi generációból származnak, ők magukra inkább úgy hivatkoznak, hogy American
Hungarian, amerikai magyar… A nyelv túléléséhez Amerikában ez egy nagyobb téma. A
magyarok sem különbek a más nemzetiségűektől… A népesebbektől, olaszoktól,
lengyelektől sem. Ott tudatosan ment az amerikanizáció. Nagy nyomás volt.
Hozzátartozott az, hogy ne beszélj otthon olaszul, lengyelül… A 70-es években kezdett
enyhülni. Generációs és általános probléma. Amerikában nem tudnak nyelvet tanítani.
Nem hasznavehető a más nyelv Amerikában. Amerika nagyon utilitáriánus ország, ebben
gondolkodnak… Több generációban, több nyelv kihalt… Visszatérve a kérdésedre, én
teljesen magyarnak és teljesen amerikainak érzem magam. Nem látok semmilyen
ellentétet. Nekem nem kell választanom. Mindkettőből nekem előnyöm van. A magyar
bölcsen mondja: ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Ilyen szempontból fontos a
nyelv, mert betekintés egy gondolkodásmódba, kultúrába…

 Magyar nyelvtudás egyenlő magyar identitás?
 Remélem, hogy ma már nem kell egyenlőségjelet tenni a magyar nyelv és a magyar
identitás közé. Az általános gondolkodásmódban kezd nyitottság lenni… Mi magyarok
egymás között is meg kell különböztetni. A Kárpát-medencében nyelvében él a nemzet.
De ugyanezeket nem lehet állítani egy amerikaira. Teljesen más életvitel.
Ötödgenerációs, nem beszél magyarul és magyar érzésű. Ez nem valami, amit akárki
más, kívülálló számon kérhet vagy megkérdőjelezhet. Ha ő úgy érzi, hogy magyar, akkor
őt ebben erősíteni kell, ahogy lehet. Mint kérdőjelre vonni, lekezelni. Én nem fogok azzal
vitatkozni, hogy aki tud magyarul, az valamilyen szinten jobban kötődik a
magyarságához. Ezzel nem fogok vitatkozni, de ugyanakkor nem szabad ennél leragadni
és az ellenkezőjét sem állítani. Ettől még az ellenkezője nem igaz. Attól, hogy nem tud
magyarul, nem feltétlenül kevésbé magyar érzésű. Abban kell erősíteni, hogy tud részt
venni a nemzetben e nyelvtudás nélkül. Nem függ össze a nemzeti öntudat a
nyelvtudással. Tapasztalhatjuk ezt az íreknél is.

8-9. sz. interjú – részlet
 …Minden nemzeti ünnepet?
 Megvan, hogy melyik szervezet mit szervez, melyik ünnepséget. Azon kívül a
szervezetek még szerveznek maguknak különböző rendezvényeket… Saját
népszerűsítésre… A cserkészet és az iskola közel van egymáshoz… Elég sok szervezet
csinálta azt, hogy augusztus környékén különböző pikniket szervezett… Vagy a
cserkészek a cserkészotthonban.
 A generációs probléma. A szervezők túl vannak a 70. életéven…
 Az összes többi szervezet 70-80 évesek, oda nem kapcsolódnak be a fiatalok…
 Akik bevándoroltak a 90-es évektől, 30-as, 40-es korosztály, ezek már nem jelentek meg
a magyar házban. Csak azért, hogy munka legyen…
 Akik már ott születtek, vagy nagyon kicsi korukban vitték ki őket, azok már nem jönnek
ilyen közösségbe… A Balassiba jelentkeznek, hogy tudásukat fejlesszék. Ők általában
járnak iskolába és magyarból is érettségiznek… Az a réteg, aki a magyar iskolába járt,
Balassiba is járt, stb. nem jött a magyar házba, csak ha az iskolának volt fellépése a
műsoron.
 Ez generációs probléma… Van, aki meg sem szólal magyarul, de tartja a magyarságát…
Egyszer megjelent egy rendezvényen, aztán egy évig nem láttad… Ismerünk olyat, ahol
tökéletesen beszélnek a gyerekek magyarul, de soha nem láttad őket magyar
rendezvényen… Azért hívják anyanyelvnek az anyanyelvnek, mert ha az anya beszéli a
nyelvet, akkor megtanulja a gyerek. Azért nem apanyelv. A vegyes házasságban, ha az
apa a magyar, akkor kicsi az esély, hogy megtanulja… ezért nem tud oda jönni a
közösségbe…

10. sz. interjú – részlet
 …1977-ben feleségemmel, kislányommal jöttünk Amerikába.
 Minek tartja magát?
 Magyarnak Amerikában.
 Mit jelent megélni a magyarságot?
 Én kisebbségből, elszakított területről jövök. A valóságban továbbhoztam azt az
árvaságot, amit éltem és ez alapján maradtam magyarnak… Itt, Amerikában is magyar
vagyok. Ennek születtem, ez vagyok.
 Kislányként jött ki még a lányuk. Ő is beszél magyarul?
 Beszél magyarul…
 Otthon, a családban magyarul beszéltek?
 Mi igen.
 A lánya járt magyar iskolába?
 Magyar templomba igen, de iskolába nem… Otthon adtuk át neki a nyelvet…
 Nyolcadik éve vagyok a klub elnöke. 92 éves intézmény. Büszkén állíthatjuk, hogy
Közép-Amerika egyik legerősebb civil szervezete vagyunk… Nincs saját székházunk,
bérelünk… A nem hivatalos tagok száma 350 körül van… 28 tagú igazgatóság vezeti,
minden korosztályból. Vannak fiatalok is… Az elmúlt években nagy büszkeségem, hogy
a fiatalok veszik át… Magyarul beszélünk magunk között, de ha van magyarul nem tudó
vendég, akkor angolul beszélünk.
 Milyen ünnepeket tartanak meg?
 Március 15., fontos ünnep, aztán az 56-os forradalom ünnepe, vallási ünnepeinket, Szent
István ünnepét, augusztus 20-án… Piknikeink is vannak… Több magyar szervezet csinál,
majdnem minden hétvégén van piknik. Családi jellegű… Van éves gála, januárban.
 Mi a bál célja?
 Próbálunk anyagi javakhoz jutni… Van egy ösztöndíj program… diákokat támogatunk
évenként… magyar származású amerikai fiatalok részére adjuk oda… A másik nagy
célja, hogy kissé fölöltözve, magyar ruhában, megfelelő szinten találkozzunk.
 Miből tartják még fent?
 Tagdíjakból és adományokból.
 Van magyar nyelvű mise…?
 Sajnos nincs magyar papunk. Angolul van a mise, de magyarul imádkozunk. A
reformátusoknál van magyar pap és magyar nyelvű istentisztelet is. A másik református
templom, ott idősebbek vannak, ott csak magyarul van.

11. sz. interjú – részlet
 Mikor kerültél ki?
 1945-ben mentünk Ausztriába és 1950-ben Amerikába, szüleimmel és testvéremmel…
 Hogyan identifikálod magad?
 Magyar vagyok Amerikában… Verseket hallgatok, olvasok magyarul, hogy szépen
beszéljek…
 Jártál magyar iskolába?
 Nem… Otthon magyarul beszéltünk. A környéken sok századfordulón kivándorolt volt…
Amit felszedtünk nyelvet az palóc volt, székely volt.. Amikor elmentünk ’73-ban
Magyarországra táborba, akkor azt mondták, hogy olyan szavakat használunk, amiket 50
évvel ezelőtt…

12. sz. interjú – részlet
 Ausztriában születtem, menekülttáborban éltünk, három éves koromban kerültem ki
szüleimmel, két testvéremmel. 1950-ben jöttünk ki Amerikába, a magyar református
egyház szponzorált… Cserkészcsapat tagjai voltunk mindhárman… Magyar iskola volt…
 Hogyan identifikálod magad?
 Amerikai magyar vagyok. Amerikában élek. Ez az ország adott meg nekem mindent, itt
tanultam az óvodától kezdve, de a családban úgy nőttünk fel, hogy nagyon fontos volt a
magyar mivolt.
 Magyarul beszéltetek?
 A házban csak magyarul. Mosolyogtunk a testvéreimmel, hogy amikor gimnazisták
voltunk, néha angolra fordult a szó, de a kutyához mindig magyarul lehetett csak szólni…
A gyerekeink és az unokáink is beszélnek magyarul… Ötéves korukig csak magyarul
tudtak, az iskolában tanultak meg angolul… Egyik lányom férje sem magyar… Az első
kis unoka megszületésekor azt kérte tőlem még a kórházban, hogy a pici lányommal
mindig magyarul beszélj… Van olyan valaki, akár férfi vagy a nő legyen az amerikai, azt
mondja, hogy nem értem, mit mondtok és itt ne beszéljetek magyarul, csak angolul… A
kis unokám az apjának mondja, mit hogy kell magyarul kiejteni és együtt gyakorolják…

13-14. sz. interjú – részlet
 Mikor kerültetek Amerikába?
 1964 novemberében… Szabadkáról
 Magyarországon nem voltunk, akkor nem volt átjárás…
 Az én szüleim egy évvel előttem jöttek ki... El voltunk jegyezve… Én nem mehettem
vissza Jugoszláviába, mert lemondtam az állampolgárságról. Ő kijött Bécsbe és ott
megházasodtunk…

 Hogyan identifikáljátok magatokat? Hogyan határozzátok meg magatokat?
 Magyarok Amerikában.
 Itt élünk, de magyarok vagyunk.
 Most kaptuk meg a magyar állampolgárságot…
 Mindig magyarul éreztük magunkat…
 Fiunk és lányunk van. Mindkettő tökéletesen beszél magyarul. Az unokák sajnos nem…
 Otthon magyarul beszéltetek?
 Igen.
 Otthon magyarul beszélünk…
 Gyerekek jártak magyar iskolába?
 Igen, a katolikus templom hétvégi magyar iskolájába…

15. sz. interjú – részlet
 Még Magyarországon születtem, öt éves koromba kerültem Amerikába.
 Otthon magyarul beszéltetek?
 Igen. Édesapám azt mondta, hogy ő ebben a házban csak magyar szót akar hallani… Az
unokatestvéreimmel akartam angolul, de ő ehhez nagyon szigorúan tartotta magát. A
nagyszüleink is velünk laktak… Ez is segített. A nagymamám tanított írni-olvasni
magyarul és földrajzot… 1950-ben jöttünk ki… A magyar megmozdulásokon ott
voltunk…
 Jártál hétvégi magyar iskolába?
 Nem. Akkor nem volt. Nem volt cserkészet sem… Csak később lett. A lányom viszont
igen. Ő is folyékonyan beszél magyarul, mert ehhez én is tartottam magam, hogy tudjon
magyarul és ő már járt cserkészetbe és iskolába. Én tanítottam magyar iskolában… Én
nemcsak a szüleimnek, de az őseimnek ezzel tartozom… én is tovább viszem ezt az
örökséget…
 Hogyan identifikálod magad?
 Amerikai magyar… Amerikainak is érzem magam. Folyékonyan beszélek angolul,
ismerem az amerikai történelmet. De az amerikaiak között mindig úgy érzem, hogy kicsit
más vagyok, mert sok olyan érdekel, amiről az amerikai nem is tud. Például európai
történelem…

16. sz. interjú – részlet
 Hogyan érkezett Kanadába?
 1948-ban, amikor államosították a bányákat… feketelistára tettek… Két hét után
engedtek ki az Andrássy út 60-ból… Nem volt más mese, jönnöm kellett. A nagybátyám
előttem egy hónappal jött ki… Kimentem Angliába… Skóciába… dolgoztam… 1951-ben
jöttem át Kanadába…
 Amikor ide került, rögtön bekapcsolódott a magyar közösség életébe?
 Jártam a magyar katolikus templomba a misére, alkalmakkor bent voltunk.
 Magyar nyelvű mise volt?
 Csak magyar volt.
 Most?
 Magyar és angol mise van.
 Hányan jártak akkor templomba?
 Négy-ötszázan jártak. Most száz-százötvenen. Az öregkanadások kihaltak, az 56-osok is
nagyjából kihaltak…
 Visszatérve a hatvanas évekre…
 Voltak ünnepségek, piknik, búcsú. Március 15., október 23., augusztus 20., karácsony,
újév. Amikor megalakult a cserkészcsapat ötven évvel ezelőtt, akkor cserkészbálok
voltak, cserkészrendezvények voltak… Otthon nyolc éves koromtól cserkész voltam… A
fiamat is beírattuk. A lányomat is… A két lánya is cserkészek…
 Miben tartja a cserkészet szerepét a magyarságtudat megőrzésében? Hogyan járul
hozzá?
 Ez a legfőbb eszköze – lehet, hogy elfogult vagyok –, a magyarságtudat fenntartásának.
 Miért eredményesebb a cserkészet, mint a magyar iskola a magyarságtudat
megőrzésében?
 Adjátok ide nekem a gyereket öt éves korában és vigyétek tíz éves korában és
csinálhattok vele azt, amit akartok. Azt hiszem Szent Ágoston mondta… Kb. öt éves
lehettem, amikor Pósa bácsi versét betanították nekem: Magyar vagyok… Frissíteni kell a
dolgot. Ez a cserkészeten és a magyar iskolán keresztül megy. De a magyar iskolába 1516 éves korukig mennek és utána eltűnnek… A cserkészetnél nem engedjük el a
gyerekeket. Azzal kezdjük, hogy kis cserkészek, felcseperednek, tíz-tizenkét évesen
leteszik a cserkészfogadalmat. Ehhez magyar verset, népdalokat, történelmet, földrajzot
kell tudnia. Ha örsvezető akar lenni, három közül kettőből vizsgáznia kell: magyar nyelv
és irodalom, földrajz és történelem. Ha segédtiszt akar lenni és majdnem mindenki akar
lenni, tudják milyen élmény. Akkor már háromból kell vizsgáznia… Az ismertebb
verseket az itteni iskolában nem kell megtanulni, elemzik, olvassák, de nem kell
megtanulni… Aki cserkésztiszt akar lenni, annak Philmore-ba kell jönnie. Aki segédtiszti
vagy tiszti tábort végeztek, azok tartják a kapcsolatot a barátaikkal az egész világon…

17. sz. interjú – részlet
 Hogy kerültek ki a szüleid, mert tudom, hogy Te már itt születtél?
 Anyám jött ki 26-ban, amikor a kanadai állam beengedett magyar állampolgárokat. Az ő
szülei 1905-be mentek ki Chicago-ba… Anyám kereste a szüleit… Apám 28-ban jött
ki… Itt találkoztak a református templomban…
 A szüleiddel magyarul beszéltetek?
 Csakis magyarul beszéltünk… Apám azt mondta: megtanulsz magyarul, vagy megöllek.
Nálunk élet-halál kérdése volt a magyar nyelv. Otthon magyarul folyt a szó, kint, az
utcán, angolul. Most is, a feleségemmel, magyarul beszélek…
 Jártatok templomba? Magyar iskolába is jártatok?
 Igen. A református lelkipásztor minden nyáron 110 gyereket tanított. Népdalra,
történelemre… Szombaton reggel 9-től 12-ig. Nem volt kérdés, hogy menjek vagy ne
menjek. Akkor nem volt televízió, futball, hoki... A nyelv és a gyülekezet, a templom az
tartotta össze…
 Hányan jártatok istentiszteletre?
 Mindig telt ház volt… Most már nem így van… 56 után még valahogy oda voltak kötve a
múlthoz… De már a 80-as években érkező magyarok nem. A két református templomba
12-15 ember jár…
 Magyar nyelvű?
 Magyar nyelvű. Nincs angol nyelvű. A római katolikusoknál a lelkipásztor, ha látja, hogy
vannak angolok, mond pár szót angolul…
 Hogyan határozod meg magad?
 Kanadai magyar… Én Kanadában születtem, magyar vagyok…
 Kicsit a magyar házról mesélj.
 …51-ben épült ez az épület… 51-ig inkább kocsma volt, ment a szórakozás. Árpád napot
a lengyeleknél bérelt teremben ünnepeltük…
 Milyen ünnepeket tartotok?
 Március 15., Szent István, október 23., Magyar Kultúra Napját, Költészet Napját, Anyák
Napját, karácsonyt… A fiataloknak álarcos bál, Valentin nap, február 14-én. Kell a pénz.
Tartunk hurka-kolbász vásárt. Van tagsági díj, de inkább önkéntesek, senki nincs fizetve.
Hurka-kolbász készítés, jövünk. Mákos-diós kalácsok, jövünk, jönnek az idegenek,
megveszik. 85 %-ban angolok veszik. 1800 fontot készítünk hurka-kolbászt. Ebből
élünk… Amíg nem volt a ház, addig a lengyeleknél béreltünk, mert a római
katolikusoknál is csak hatvanan fértünk volna el… A reformátusoknál, ha nagy ünnepség
van és több lesz, mint 80 ember, akkor kibéreljük a magyar házat.

18. sz. interjú – részlet
 Mikor érkezett?
 1981-ben hagytam el Erdélyt, azóta vagyok Kanadában…
 Hogyan identifikálja magát?
 Székely magyar, nekünk ez az identitásunk… Alapítottunk egy egyesületet…
Adományokat kérünk, rendezünk bálokat… Minden évben rendeztünk egy pikniket, egy
sátortábort, 3-4 napos és szép számmal jönnek fiatalok és idősek… A gyerekek, unokák
beszélnek magyarul. Nálunk természetes, hogy magyarul beszélnek. Francia iskolába
járnak, angolul is tanulnak. Most csak a családban beszélünk. Mert elköltöztek és ott
nincs magyar iskola… De otthon megkapják a tanítást… A kisebbik unokám, amikor
kértük a magyar állampolgárságot, akkor a 6 éves írt egy levelet magyarul, hogy miért
szükséges neki a magyar állampolgárság.
 Mit írt?
 Mennyire szereti és ő magyar és magyarul akar élni…

19. sz. interjú – részlet
 …meséld el kérlek, hol születtél?
 Montreal-ban születtem, a testvéreim Toronto-ban. Apukám… lelkipásztor volt… Nem
tudom, hogy tartottuk meg a magyart, de megtartottuk.
 Gyerekként sajátítottad el a nyelvet?
 …privát amerikai iskolában nőttünk fel… A házon belül magyarul beszéltünk. Sosem
éreztem, hogy nyomás alatt voltunk. Természetes volt. Nem volt lehetőség magyar
iskolába menni. Beszélni tudok, írni-olvasni alig…
 Hogyan határozod meg önmagadat?
 Érdekes, valaki ma este mondta nekem, hogy én Kanadában születtem, akkor kanadai
polgár vagyok, magyar származású… Nekem nem volt lehetőségem, hogy
Magyarországra utazzak… 8-12 éves voltam, amikor egyszer mentünk és az nagyon
hatott rám… Most erősebben mondanám, hogy érzem, hogy magyar vagyok… Nem
voltam magyarok körében… Apám nem nyomta, hogy magyar, de nagyon mutatta a
magyarságát. És az anyám is… Kanadai polgár vagyok, magyar származású. A
gyerekeim mind mondanák, hogy magyar vagyok… Még ők is érdeklődnek… A
nagyobbik szeret hordani dolgokat, ami magyart jelent, szimbólumokat, magyar
motívumos ruhát… Apjuk magyar, ők is magyar származásúak.

20-21. sz. interjú – részlet
 …Kijöttünk 70-ben, aztán kihozattuk a közeli rokonokat, azok is… mikor összejövünk
vagyunk 70-en… Összefogunk… Fenntartjuk a …. tradíciót. Évente háromnapos
pikniket csinálunk… Szilágyiak, adaiak… Bált is szervezünk…. Amit hasznot csinálunk,
abból mindig javítunk valamit a házon… építettünk konyhát is… Most is 160-an voltak a
pikniken. Van lángos, palacsinta, kukoricát főzünk, borjú pörkölt, szerb hamburgerfélét is
csinálunk…
 Hogyan identifikáljátok magatokat?
 Bácska-bánátiak Kanadában… Magyarok Vajdaságból.
 Délvidéki magyar Kanadában.
 A gyerekek?
 Az enyémek itt születtek. Mindenki beszél magyarul. Vittem őket magyar iskolába,
magyar temmplomba, otthon is mindig magyarul beszélünk.
 …Szépen ír, helyesen magyarul a lánya.
 A fiam is beszél magyarul…Magyaroknak születtünk Vajdaságban…
 Hányan vagytok a magyar nyelvű misén?
 Vagyunk százan. Attól függ… A 11-esen többen, a 9-esen nem annyian.
 A hetvenes években, amikor kijöttetek is ennyien voltak?
 Többen voltak…

22-23. sz. interjú – részlet
 …A testvérem a katonaságnál volt és ők hamar megtudták, hogy kitört a forradalom és
letartóztatták a katonaságot és elveszik tőlük a fegyvereket. Nem akarta, hogy kivigyék
Oroszországba, inkább megszökött a táborból és hazajött. Egyik barátjával akartak
elmenni, édesapám velük ment a határig… Míg ők elvoltak, a testvéremet keresték a
katonaságtól. Mikor édesapám visszajött, akkor azt mondtuk, megyünk… Nem vittünk
semmit. Nem lehetett feltűnően menni az állomásra… Nagycenken megaludtunk. Reggel
mentünk tovább… Kellett várni a következő vonatra… Egész délután a templomba
üldögéltünk… A vonaton elmentünk és a kalauz jött és mondta, hogy végállomás, ha
valaki menekülni akar, szálljon le, mert itt már igazoltatnak. Mindenki leszállt. Volt egy
berek, oda mindenki berohant… Lövöldöztek… Sötét ösvényen mentünk… Mondták
legyünk csendben… Megmutatták merre menjünk, merre van az út… Mondta, hogy ott a
határ. Akkor kivilágították az egész helységet, olyan világos volt, pedig este késő volt.
 Rakétát használtak.
 Azt mondták Sztálin gyertya…
 Halálos csend volt… Mindenki hasalt a földön… Mondták, hogy csendesen, most mentek
el a határőrök. Átmentünk a határon és utána elkezdtek utánunk lövöldözni… November

21-én léptük át a határt… Karácsony napjának délutánján értünk Camp Kilmer-be… Volt
ott étterem, mozi… Egyemeletes barakkok voltak.
 Tiszteknek külön szoba volt…
 Kérvényeztük, hogy Kanadába akarunk jönni, így elég sokáig ott tartottak. Az USA
végleges letelepedés adott, de csak évekkel később tudtunk meg, hogy ott maradhattunk
volna és azért tartott sokáig, mert ott maradhattunk volna…
 Határőrségen voltam és éppen leszereltem volna… Átsétáltunk az osztrákokhoz…
Bécsben voltunk, utána Salzburg-ban kötöttünk ki. Egy hónapig be voltam zárva, mert
katonaságtól jöttem… Kivizsgáltak és szabadon engedtek. Az USA követségére mentem.
Engem Németországban hajóra tettek december 24-én… Január 7-én érkeztünk meg New
York-ba… Két hétig csak a vizet láttuk. Ugyanabba a táborba kerültem. Ott
találkoztunk…
 Szigorúan vettem, hogy magyarul beszélünk. Nem engedtem nekik az angolt…
Megtanítottam őket írni, olvasni…
 Hogyan identifikáljátok magatokat?
 Én magyar leszek, amíg meg nem halok, az biztos. Aki letagadja a magyarságát, az nem
érdemli meg, hogy angol, vagyis kanadai legyen. Először is magyarnak születtem, a
szívemben mindig az leszek… Mindig azt mondjuk, hogy hazamegyünk. Ha otthon
vagyunk, azt mondjuk, hazajövünk. Két hazánk van…

24. sz. interjú – részlet
 …Hogyan identifikálod magad?
 Amerikai magyarnak… Egész életemben, amikor dolgoztam Amerikában, nem erőltettem
a magyar identitásomat. Nem meséltem az embereknek, hogy én magyar vagyok, magyar
barátaim vannak, csináltam a dolgom, megcsináltam a munkát a munkában, nem hoztam
be a magyarságom. Nem tudtam eltagadni, mert magyar akcentusom van, magyar nevem
van, tudták, hogy magyar vagyok, de különösebben nem foglalkoztam vele. Ez sokáig
megmaradt…. amikor végül rájöttem arra, rengeteget morfondírozva az identitás dolgon,
hogy amerikai magyar vagyok… Mikor rájöttem, nagyon megnyugodtam. Addig volt
bennem valami feszültség… Amikor azt mondtam, hogy amerikai magyar vagyok…
kész, én ilyen vagyok, ezt el kell fogadnom, nem vagyok különb, rosszabb, mint a másik,
én ilyen vagyok…

25. sz. interjú – részlet
 Otthon magyarul beszéltetek?
 Igen. Abszolút. Nagyon vigyáztak rá… Mi hárman, sokat beszéltünk spanyolul egymás
között.
 A gyerekek?
 A gyerekek. Egymás között.

 Hogyan identifikálod magad?
 …Venezuelai magyar vagyok… Büszkén mondtam.
 …Van magyar identitás magyar nyelvismeret nélkül?
 Igen. Meg vagyok győződve róla, hogy van. De milyen? Ezt kellene pontosítani. Van erre
számtalan példa. Rosszul beszélik a magyart, törik a magyar és mégis ott vannak és
csinálják. Sőt, nem magyar feleségek, férjek, mindenhol vannak, ők is magyarnak érzik
magukat. Az a kis magyar sziget őket is várja… Általánosságban azt mondom, hogy igen,
van.
 Ma jobban beolvadnak?
 Ma nagy különbség van ország és ország között… Ma Venezuela politikai és gazdasági
helyzete miatt a kolónia élete teljesen megváltozott. Tömegesen jönnek el onnan… A
kolónia összezsugorodik… Elmarad a lehetőség, hogy a magyart gyakorolják…
 Mekkora ma a kolónia?
 Nehéz megmondani. Körülbelül négyezer… Jó időkben volt hat és hétezer között… A
cserkészet vitte előre a fiatalokat.

26. sz. interjú – részlet
 …Ott születtem és ott nőttem fel. A szüleim 1947-ben mentek ki… Az identitásról
beszélünk… Ahogy én megfigyeltem, most gyengébb, mint harminc, negyven évvel
ezelőtt… Az első nagy kivándorlás Brazíliába Trianon után volt főleg Erdélyből…
Kialakítottak koloniális egyesületeket, egyházakat… bálok voltak, színjátszó
társaságok… Jött 46-47-48-49, amikor főleg az értelmiség ment ki. Orvosokból,
politikusokból, katonatisztekből, mérnökökből, természettudósokból állt, azok alakították
ki azt a kolóniát, amiről most beszélhetünk… Akik koloniális életet akartak élni, azok a
48-asokhoz csatlakoztak. Ma kb. tizenvalahány egyesület él még. Olyan fiatalok vagy
idősek által vezetett egyesületek ezek, akik a II. világháború után mentek ki… Évente van
5-6 alkalom, amikor sokan összejövünk. Most volt március 15-e, voltunk négyszázan…
A fénykor az ötvenes évek, hatvanas évek. A cserkészcsapatokban több mint száz
cserkész volt. A hetvenes évek is még jó volt. A dél-amerikai jamboree-kban voltunk
vagy három-négyszázan… Ma körülbelül húszan vannak az egy cserkészcsapatban… Ma
sokkal kevesebb egyesület van, mint húsz évvel ezelőtt…
 Amikor gyerek voltál, nálad nem jelentkezett egy identitásválság, hogy szüleid magyarok,
magyarul beszéltek otthon, de Brazíliában születtél?
 Én mindig magyarnak éreztem magam…

27. sz. interjú – részlet
 Nagyszüleim jöttek ki. Az anyai nagyszüleim 56-ban menekültek… Az apai
nagyszüleim, a nagymamám Újvidéken született és onnan Ausztriába menekültek és ott
éltek… Aztán kijöttek Amerikába… A nagypapám a háború alatt Németországban volt…
Aztán került ki…
 Hogyan identifikálod magad?
 Amerikai magyar… Nem vagyok olyan hazafias amerikai állampolgár, de szeretem azt a
sokféleséget, ami itt van…
 Otthon tanultál magyarul?
 Nagyszüleimtől és a szüleimtől.
 Otthon magyarul beszéltek?
 Igen. Angolul és magyarul. Az anyai nagymamám nem beszélt olyan jól angolul, vele
legtöbbször magyarul beszéltünk… Odáig mindkét nyelvet használtuk… Engem mindig
érdekelt a magyar nyelv. Amikor harmadik osztályos voltam, mondtam a
nagymamámnak, hogy szeretnék tanulni magyarul olvasni…
 Magyar iskolába jártál hétvégén?
 Nem. Az apám cserkész volt és az anyám is egy darabig… Az apai nagymamám nagyon
aktív volt a magyar közösségben. Az apai nagymamám után érdekel engem is…

28. sz. interjú – részlet

 …2002-ben jöttem ki…
 Hogyan identifikálod magad?
 Magyar. Kanadai magyar. Mindkettőnek tartom magam. Elsősorban magyarnak,
másodsorban kanadainak…
 Van magyar identitás magyar nyelvismeret nélkül?
 Úgy veszem észre, hogy bizonyos generációknál, pl. a harmadik generációnál előjön a
kérdés, hogy vannak magyar gyökerei. Lehet identitástudat, de anélkül nehéz. A
történelmet el tudja olvasni angolul is. De az irodalmat, verseket, meséket. Nagyon
nehéz. Lehet, de nagyon nehéz… Más minőségű identitástudatról beszélhetünk, mint amit
mi úgy gondolunk, akik a nyelvet, azt anyanyelvi szinten beszéljük.
 A szervezetek között van együttműködés?
 Vannak szervezetek, amelyek között van együttműködés…
 A rendezvényekre kik járnak?
 Az ötvenhatosok is már idősek… Vannak olyan szervezetek, ahol fiatal lett a vezetés…
és ott egyre több fiatal bekapcsolódik... Számít, honnan jöttek. A bácskaiak sokkal

mozgékonyabbak… Össze tudják fogni. A gyereknek, ha tetszik, ha nem tetszik, jön az
apjával, anyjával… piknik… Focizás, táborozás… Egy-egy báljukra 500 ember összejön.
 Jellemző tehát az erős regionális identitás, összetartás?
 Azért van, mert ott is kisebb közösségben élnek. Mondok egy példát. Az egész falu
összefog. Az egész falu kijött és beköltöztek itt egy emeletes házba. Egy házban ott lakott
egy falu… A kapcsolatokon keresztül, ami nekik már ott megvolt, meg erősebb az
összetartozás érzése… Kevés felvidékivel találkozok erre felé, kevés kárpátaljaival.
Erdélyiek, székelyek és bácskaiak vannak…
 A hétvégi magyar iskolák?
 Három általános iskola van… egy gimnázium… Óriási áldozat a szülőktől és a
gyerekektől, hogy minden héten elmenjél és egy napot, szombatot eltölteni. Általános
iskolától gimnáziumig, az 12 év. Erős elköteleződés kell…

29. sz. interjú – részlet
 …1988-ban jöttem ki…
 Hogyan identifikálod magad?
 Mindenképp magyarként. Kanadai magyarként… Köszönettel tartozom ennek az
országnak, hogy befogadott és állampolgára lehetek, de egy pillanatra nem felejtem el,
hogy magyar vagyok… Sokfajta közösségben dolgozom, de a magyar áll hozzám
legközelebb.
 Van magyar identitás magyar nyelvismeret nélkül?
 Nincs. Nem létezik. Nem. Kizárt dolog. Ezt még úgy is tudom mondani, hogy a saját
unokámról, hogy elvesztette az identitását, hogy vele nem beszélnek otthon magyarul…
Nincs identitása arra, hogy magyar legyen. Nincs miért. Nem ismeri a nyelvet… Nem
tartom valószínűleg, hogy az identitás anyanyelv nélkül megtartható…
 És később, felnőttként nem alakulhat ki benne vágy a gyökerei felfedezésére?
 Mindig attól az életkörülménytől, életformától fog függeni, amiben él. Ha nem fogja
hallani többé, hogy ő magyar, akkor elveszik… Ontario-ban, British Columbia-ban és
Quebec-ben sok új, első vagy másodgenerációs magyarokkal találkoztam. Harmad- vagy
negyedgenerációsokkal Manitoba-ban vagy Saskatchewan-ban. Nekik a magyarságuk, az
nem abban nyilvánul meg, hogy tudja, hogy hova tartozik, hanem emlékszik arra, amikor
gyerek volt. Belekerült egy olyan katlanba, fazékba, amiben összekeveredett az élete.
Érdekes volt látni tőlük a szép emlékekre való emlékezést, amikor elsírta magát, vagy
arról beszélt, hogy 42 éve nem beszélt magyarul. Itt még most, Ontario-ban és Albertaban, British Columbia-ban is nagyobb a lehetőség még most azt mondani, hogy a
második generációban él még az identitás… Mi az a határ és lehetőség majd, amitől
magyar lehetsz egy idő után… Az olaszok, románok nagy erővel tartják az identitásukat.
Legmagasabb szinten az olaszok. Ők régebb óta vannak itt, mint a lengyelek vagy a
románok. De az a baj, hogy ha megnézed az iskolák létszámát… az iskolákban mekkora
az igény. A gyerekek egymással ott is angolul beszélnek. Nehéz a multikulturális

országban magyarnak maradni. Ha nincs az az igény megteremtve kicsi gyerekkor óta,
akkor egyre nehezebb és valószínűtlenebb, hogy hosszabb távon megmarad.
 Tehát a családban, a szocializációval sajátítódik el a magyar etnikai identitás.
 Sokan otthon is angolul beszélnek, mert nekik is gyakorolni kell… Nálunk meg volt
követelve, hogy az ajtón, ha bejössz, csak magyarul lehet beszélni… Ha nincs otthon a
mag erre rákoncentrálva, akkor múlik az identitás…
 Kanadában, a multikulturalizmus jegyében, tudsz támogatást szerezni a programokhoz?
Tudsz pályázni?
 Igen. A multikulturalizmus egy nagy vívmánya Kanadának. Lehet pályázni…Van
lehetőség városi szinten, provinciális szinten, ez az otthoni megyei szint. És van a
Celebrate Ontario nevű lehetőség is…

30. sz. interjú – részlet
 …1991-ben jöttünk ki, a férjem ösztöndíjat kapott a nagydoktorijához…
 Az 56-osok kezdték a magyar klubot… Létrehoztak egy magyar tánccsoportot. Az
nagyon sokáig működött… Az a korosztály abbahagyta, amikor kiöregedtek. Páran
elköltöztek, páran férjhez mentek, páran terhesek lettek… Most már a táncosok gyerekei
abban a korban vannak, amikor tudnának táncolni és kezdenek arról beszélni, hogy nem
lehetne-e valamilyen napközis vagy valami más nyári tábort csinálni, vagy táncolni…
minden ünnepségre, télapótól Valentin napig, maskarás bálig megpróbál valamit a
gyerekeknek csinálni. Amivel én azt gondolom, hogy mégis valahogy a magyarsághoz
való kötődésük javul. Az itt élő gyerekek, fiatalok szülei már másodgenerációsok és ők
nem beszélnek magyarul… Sokan vannak második, harmadik generációs tag a fesztivál
bizottságában is… Ők találják ki a programot... Önkéntes idő kellene… Fogyunk…
 Milyen a programok nyelve?
 Angolul lehet nálunk csak program. Március 15-én például a Talpra, magyar két nyelven
megy, általában, ha lehet, kétnyelvű… A Magyar Klubban szokott lenni… Hogyan
tudjuk megőrizni a magyarságunkat… Október 23-át újabban azért nem ünnepeljük, mert
nem vagyunk elegen. Augusztus 20. körül van a fesztivál… Amikor például… hozták a
nagy kenyeret, piros-fehér-zöld szalaggal a kést, vágták és osztották a hagyományoknak
megfelelően. Ha van valaki olyan, aki kéri ezt a hagyományt, akkor belekerül, egyébként
nem gondolunk rá.
 A templomban is angol nyelvű a mise?
 Nincs sehol magyar nyelvű.
 Hogyan identifikálod magad?
 Magyar vagyok. Nincs mese. Legfeljebb arról van szó, hogy amerikai magyar. Mert most
már, hogy amerikai állampolgár is vagyok, egyértelmű. Rendkívül támogatom, hogy
mindenáron meg kell őriznünk a magyarságunkat. Tulajdonképpen ennek egy komoly
gazdasági oka is van, nem Magyarország szempontjából… Azt látom nagyon jónak, hogy
a hagyományos és a modern művészet együtt… Sok mindent lehet csinálni, csak arról
van szó, hogy sok önkéntes kell, hogy jól meg tudjuk csinálni…

31. sz. interjú – részlet
 Budapesten születtem, az ostrom előtt, akkor mentek el a szüleim... Négy évig éltünk
Németországban… 1948-ban ment el a család…
 Otthon milyen nyelven beszéltetek a családban?
 Otthon magyarul beszéltünk, de érdekes módon a testvéreimmel spanyolul beszélünk,
most is, ha együtt vagyunk… Amikor megérkeztünk nem tudtunk egy mukkot sem
spanyolul… Egy helyi lány németül tanított spanyolul... Jártam két évig argentin iskolába
és utána megalakul a magyar angolkisasszonyok, apácák csináltak iskolát… Oda jártam
még két évig, elemibe. Délelőtt volt a normál oktatás, délután kaptuk a magyar
nyelvoktatást. Aztán bekerültem egy argentin középiskolába… Volt cserkészet és a
Zrínyi Kör… Minden vasárnap 2-től 6-ig voltunk ott, egész végig, amíg középiskolás
voltam… Szombaton cserkészetbe jártunk, vasárnap a Zrínyi Körbe… Barátaink
magyarok voltak. Egymás között sokszor beszéltünk spanyolul, de otthon mindig
magyarul kellett beszélni.
 Hogyan identifikálod magad?
 Egész biztosan magyarnak. Minket úgy neveltek, hogy magyarok vagyunk. Ez részben a
szüleinknek köszönhető, részben a páter Juhásznak és az egész szervezetnek. Persze
mások is vagyunk… Ennek következtében egy csomó dolgot csináltunk…
Cserkészcsapatban voltam örsvezető, rajvezető… 19 évesen elkerültem Argentínából…
 Hogy gondolod: van magyar etnikai identitás magyar nyelvismeret nélkül?
 Nem tartom elképzelhetetlennek, de nem tudom, hogy a gyakorlatban… Hogy ki hova
valósinak érzi magát, ki hova tartozik, nem nyelvfüggő. Meg lehet fogni máshogy is.
Ennek legjobb példája a zsidóság… Lehet nyelv nélkül, csak valami kell, élményanyag.
Ezért tartom nagyon jónak a cserkészetet.
 Magyar iskola alapítója vagy, cserkész is voltál, cserkészvezető is. Melyiket látod
eredményesebbnek, van-e különbség közöttük?
 Ragaszkodás szempontjából a cserkészet sokkal erősebb… Élményalapú. Felejthetetlen
gyerekkori kalandok. Ennek van nagyobb ereje… Családokban terjed. Szociológiai
kérdés. Vagy megkapják otthon, meg azokban az intézményekben, ahová elviszik a
szülők őket, iskola, cserkészet. Ezeket tartom fontosnak… Lemorzsolódás állandóan van.
Ahol az anya nem magyar, ott már nagyon nehéz… Argentínában, a 48-50-es években,
30-40 ezer emberről beszélnek, de ha kevesebb, 20 ezer. Ma a totál aktív kemény mag
néhány száz. Egy-két generáció van benne, de utána megszűnik…

32. sz. interjú – részlet
 …A püspök el akarja adni a templomot… Tele van vasárnaponként. 2-300 ember.
 Magyar vagy angol nyelvű a mise?
 Nincs ma magyar pap sehol… Cleveland-ba most küldtek egy magyar papot…
 Mikor és hogyan került Amerikába?
 1956-ban kirúgott diák voltam az Eötvös Lóránt Egyetemről, már 1954-ben kirúgtak…
Részt vettem a forradalomban… Hazamentem november 4-én, felvettem az
imakönyvemet, síbakancsba beleléptem és a francia szótáraimat megfogtam és indultam
Belgiumba… Aztán jöttem Amerikába…
 Hogyan identifikálja magát?
 Magyar vagyok. Mindenki körülöttem nem magyar. De én óriási erőfeszítéseket teszek,
hogy megmaradjak… aki voltam…
 Van magyar nyelvismeret nélkül magyar identitás?
 Nem tudom. Nincs… A nagyobbik fiamat küldtük magyar iskolába, Magyarországot
körbejárta háromszor, amikor kicsik voltak, akkor mentünk Európába… Belga volt az
anyjuk, tudtak franciául… A nagyobbik nagyon szerette a magyar iskolát… Nálunk, akik
magyar származásúak a templomban, nem tudnak magyarul, de jobban harcolnak a
magyar ügyért, mint a magyarok. Magyar származásúak. Szüleik, nagyszüleik építették a
templomot, a magyar házat. Emlékeznek. Ezek harcolnak jobban, mint a magyarok…

33. sz. interjú – részlet
 Mikor mentél ki Amerikába?
 Én először 1995-ben mentem ki egy ösztöndíjjal, ’96-ban visszajöttem, mert egy évet be
kellett fejeznem az egyetemen és végleg 1997-ben mentem ki.
 Hogyan identifikálod magát?
 Én magyarnak mondom magam mindig, hogy ha kérdezik, honnan vagyok. Nem azt
mondom, hogy Szlovákiából, pedig szlovák útlevelem van. Nem azt mondom, hogy
Magyarországról, mert nem onnan származom. Csak azt mondom, magyar vagyok…
 Majdnem 20 éve élsz az USA-ban és nem teszed hozzá, hogy amerikai…
 Nem, pedig több mint tíz éve amerikai útlevelem van, de nem, én magyarnak érzem
magam.
 Van magyar nyelvtudás nélkül magyar identitás?
 Nehéz kérdés. Van, ahol van, ahol más alapokon lehet identifikálni, illetve más alapokra
is épülhet ez az összetartozás érzése. De azért fontos a nyelv, vagy legalábbis a kulturális
együttérzés… Aki nem igazán tud jól magyarul, nem beszél folyékonyan, és mégis, ha
valaki kérdezi őket, magyarul is identifikálják magukat… Én olyan alapra is tudom

helyezni, hogy én indiánokat tanulmányozok. Azok között legtöbbje nem beszéli a törzsi
nyelvét és mégis a törzs tagjának vallja magát és indiánnak vallja magát… Lehetséges,
hogy nyelvtudás nélkül is magyarnak identifikálja magát…
 Hogyan őrizhető meg?
 Az olyan kulturális esemény, ahol étel is van… az fontos összefogó erő. A zene és a
kulturális program is összehozza az embereket… Március 15-i ünnepség például Indianaban 40-50-60 ember összejön és az október 23-i ünnepségre is…

34. sz. interjú – részlet
 Tudom, hogy Te már az USA-ban születtél, de kérlek, oszd meg velem a családod
kivándorlásának történetét.
 A szüleim az ’56-os forradalom után mentek ki, mert édesapám aktívan részt vett…
Édesanyám családjával együtt ment ki, mivel ott voltak a tüntetéseken és feljelentették
őket… Később találkoztak ki, Amerikában… Otthon mindig magyarul beszéltünk.
Szüleink nem engedték, hogy angolul beszéljünk. Úgy tettek, hogy nem értik, kivéve, ha
ott volt egy harmadik ember, aki nem beszélt magyarul.
 Hogyan identifikálod magát?
 …Magyarnak igen. Amerikainak is valamennyire, de inkább kaliforniainak érzem
magam, mint amerikainak, mert Amerika akkora ország, annyira más kultúrák vannak
benne… Röviden magyar és amerikai. Mindkettő. nem úgy, hogy amerikai magyar vagy
magyar amerikai, hanem mindkettő…
 Jártál magyar iskolába vagy cserkészetben?
 9 éves koromig jártam magyar iskolába… A nővérem 15 éves koráig járt. A
cserkészetben is aktívan részt vettünk. Szüleink is parancsnokok voltak. A cserkészet
nagyon nagy szerepet játszott az életünkben.
 Van magyar nyelvtudás nélkül magyar identitás?
 Van, de azért nem lehet olyan erős. Ismerek sok olyan embert, aki mondja, hogy
magyarnak tartja magát és alig beszél magyarul. Ők nem tudják úgy megélni a magyar
kultúrát, mert nem értik… Akik tudnak magyarul írni és olvasni, azok olvassák a híreket,
a weboldalakat, jobban értik, hogy mi van Magyarországon… Nem szükséges, de ha van,
jobban bele lehet mélyedni.
 A cserkészet milyen ünnepségeket szervezett?
 A cserkésztáborokon kívül volt ősszel vacsora. A cserkészek voltak a kiszolgálók… Volt
népdalozás, mókázás, tábortűz. Volt minden évben cserkészbál… Táborok.
 Szerinted a cserkészet vagy a magyar iskola eredményesebb?
 A cserkészet. Nem azért, mert magyar iskolába nem jártam… Az iskola szombat reggel
volt hetente, a cserkészet kéthetente, de voltak a 7-8 napos táborok. Együtt voltunk, végig
magyarul beszéltünk... Élmény volt, és állandóan körül voltál véve a magyarsággal,
nemcsak a három óra és utána megyünk haza. És a barátok, az élmények, a sztorik… Ma
is tartjuk a kapcsolatot…

35. sz. interjú – részlet
 Tudom, hogy már kint született, de kérem, ossza meg velem a családja kivándorlásának
rövid történetét.
 …Németországból, 1948-ban, kétéves voltam, amikor kikerült a család Argentínába…
 Otthon, a családban milyen nyelven beszéltek?
 Otthon kötelező volt a magyar. Mivel nem lehetett spanyolul beszélni, ezért mi spanyolul
beszéltünk.
 A gyerekek, a testvérek egymás között?
 Igen, még mindig spanyolul beszélünk egymás között, mert szokás maradt…
 Gyerekkorába járt a magyar közösség intézményeibe?
 Igen. Mind a négyen jártunk egy angolkisasszonyok által vezetett iskolába. Spanyol volt
délelőtt, magyar meg délután.
 Hogyan identifikálja magát?
 …Globális magyar vagyok… Jól tükrözi, hogy mi történt a magyarsággal a XX.
században… Örülök, hogy Argentínában nőttem fel és éltem Amerikában…
 Van magyar nyelvismeret nélkül magyar identitás?
 Persze, hogy van, csak az más. Úgy, ahogy az ember megismer egy kultúrát fordításban,
az egy dolog, ha jobban megismeri, akkor megtanulja a nyelvet. Még jobban, ha ott is él
egy kicsit. Minél közelebb van egy kultúrához, annál jobban élvezi… A magyar egy
nehéz nyelv, de egy kincs. Magyarul írunk egymásnak. Próbáljuk a beszédet és az írást is
magyarnak megtartani.
 Hogyan őrizhető meg a diaszpóra magyarságtudata?
 Ha ugyanezt a kérdést feltették volna 50 évvel ezelőtt, akkor azt mondom, hogy nagyon
nehéz. Ma, a virtuális világban, csak akarat kérdése. Egy mobiltelefon nagyságú kütyűvel
egy eseményt közvetlenül tudom közvetíteni és azt nézheti az óceán másik oldalán egy
csomó ember. Ma már ez nem kihívás…

36. sz. interjú – részlet
 Tudom, hogy már kint születtél, de kérlek, oszd meg velem a családod kivándorlásának
történetét.
 Édesanyám és édesapám csak Amerikában találkoztak az ötvenes években. 1945
áprilisában, májusában hagyták el az országot, külön-külön, egymást nem ismerve…
Édesapám lóháton hagyta el az országot, az öccse már hadifogoly volt és a többi
rokonsága is elhagyta az országot, mivel az ő apja felsőházi tag volt. Édesanyámék kicsit
korábban indultak el, a román átállás után… Azért indultak el, hogy valamikor
visszajöjjenek. Azt hitték, hogy ideiglenesen várnak Németországban, amíg a háborúnak
vége van, megkötik a békeszerződéseket, a megszállási zónáknak vége és mindenki

hazamehet a saját országába. ’47-’48-ra már egyértelművé vált, hogy ez nem fog
megvalósulni…
 Hogyan identifikálod magad?
 Számomra teljesen egyértelmű volt, hogy mi magyarok vagyunk, csak véletlenül
Amerikában élünk. Ez minden hétvégén megerősödött bennem, hogy nem csak mi
beszélünk otthon magyarul, mint titkos nyelv, hanem a cserkészetben, a magyar
iskolában és a különböző szervezetek tevékenységében vettek részt a szüleim, illetve az
ismerősök. Igazából duális, kettős életet éltünk. Hétköznap, mint mindenki más, mi is
dolgoztunk, iskolába jártunk, ugyanakkor otthon, a kapun belül, a házon belül egy kis
magyar világot éltünk. Ez még az internet és az olcsó telefonálás előtt volt, tehát tényleg
a hallott szó, a beszélgetés tartotta bennünk a nyelvismeretet és az olvasás. Egy időben
befagyasztott kultúrát tanultam…
 Van magyar nyelvismeret nélkül magyar identitás?
 Szerintem van. Mi mindig azt hittük, hogy nincs. Én mindig azt hallottam, ha emlegettek
valakit, aki elvett egy nem magyar nőt, vagy férjhez ment egy nem magyar férfihoz, na, ő
is elveszett a magyarság számára. Azért, mert a nyelv előbb-utóbb kikopik, ha a másik
fél, a partner nem olyan érdeklődő, nyitott, toleráns. Ugyanakkor szerintem van egy olyan
identitás, ami nem kötődik kizárólagosan a nyelvismerethez, hanem inkább egy szívbéli
hűség, lojalitás, érdeklődés. Mert nagyon sok, ahogy haladunk előre az időben, a
bevándorló országokban a népség, az eredeti európai népség egyre jobban keveredik, egy
félből egynegyed, egynyolcad, egytizenhatodra épül fel valamelyik identitásuk. Vannak
időszakok, amikor nagyon népszerű, érdekes ezt a magyar identitás választani, mint
választott identitás. Félre lehet tenni, fel lehet megint vállalni. De van egy érzésem, hogy
akik így lélekben magyarok, nagy segítséget jelentenek, sok jót tudnak tenni a közös
célokért, érdekünkben…
 Van különbség a magyar iskola és a cserkészet között?
 Igen. A cserkészet az nem magyar iskola, a magyar iskola az nem cserkészet. De ha
megnézzük valamelyik nagyvárost Észak-Amerikában, Dél-Amerikában vagy egyéb
helyen, akkor nagyjából a szülők, cserkészszülők, tanárok, oktatók, önkéntesek nagy része
cserkész is volt. Tehát itt óriási az átfedés az emberanyagban. A két szerveződés más-más
céllal rendelkezik. A cserkészetben játszva tanulunk, ott pozitív élményt akarunk
nyújtani… Az iskola, pedig iskola… Gyerekkoromban a magyar iskola után volt
cserkészet. Praktikus volt…

37. sz. interjú – részlet
 Hogyan vándoroltál ki?
 ’56 augusztusában átmentem a nővéremhez látogatóba Magyarországra. Aztán jött a
forradalom, ami ott kapott engem… Hárman disszidáltunk Ausztriába. Ott voltunk
decembertől április elsejétől, lágerben… Április elsején ültünk a hajóra… Ausztráliába,
Melbourne-be érkeztünk meg, ahol elvittek egy amerikai katonai lágerbe minket…
 Hogyan identifikálod magad?
 Székelynek. Ha bárki kérdezi, azt mondom, székely vagyok, magyar vagyok. Egyenesen
sosem mondom, hogy magyar vagyok. Ha angol kérdezi, azt mondom, from
Transylvania…
 Van magyar nyelvismeret nélkül magyar identitás?
 Ahhoz, hogy te igazán magyarnak érezd magad, kellj beszélj magyarul…
 Azok a fiatalok, akik kint születnek?
 Az én fiam magyarnak tartja magát. Kicsi korában is, ha kérdezték angolul, kicsoda, azt
mondta: I am Transylvanian blooded Hungarian born in Australia. Ez volt a felelete…
Szépen beszél magyarul.
 Otthon magyarul beszéltetek?
 Igen. Én nem beszéltem vele angolul, csak magyarul. Otthon, a házban csak magyarul
szabadott beszélni. Azt mondtam, hogy nem tudok angolul, csak magyarul. Amikor
kimentünk és hallotta, hogy angolul beszélek, akkor megkérdezte: Hogy lehet, hogy
amikor én beszélek hozzád, nem tudsz angolul, de amikor mással beszélsz, akkor tudsz
angolul. Azt mondtam: Kisfiam, nálunk a ház, az Magyarország, ott csak magyarul lehet
beszélni. Ha kijöttünk ide, lehet másokkal angolul beszélni, mert ez Ausztrália. El is
fogadta…
 Milyen intézmény van felétek?
 Van három magyar klub és van katolikus és református templom. Van katolikus
templom, de a reformátusoknak nincs saját temploma.
 Bérlik a helyet?
 Igen, egy templomban tartják.
 Magyar vagy angol nyelvű az istentisztelet vagy a mise?
 Magyar. Magyar pap van mindkét helyen…

38. sz. interjú – részlet
 Hogyan vándoroltál ki?
 Bevándorlóként jöttem ki. Németországban voltam másfél évet, politikai menedékjogot
kaptam… 1964-65-ben… jelentkeztem Ausztráliába…
 Hogyan identifikálod magad?
 Magyarnak. Én nem tudok más lenni.
 A hatvanas években kezdett kibontakozni a multikulturalizmus, tehát nem volt erőteljes
asszimiláció.
 Nem mondták, hogy felejtsd el a múltat, de nyomták az asszimilációt… Az ausztrálok be
akartak fogadni, tárt karokkal fogadták azokat, akik erre vevők voltak…
 Van magyar nyelvismeret nélkül magyar etnikai identitás?
 Persze, hogy van. Büszkék a magyar gyökereikre, pedig nem is tudnak magyarul…
 Hogyan megőrizhető az identitás?
 Ez mindenkinek belülről kell jöjjön. Nem lehet erőltetni. Ha valaki itt él… akit
befogadtak, mint egy idegent, annak elsődleges feladata, hogy beolvadjon. Nem az, hogy
a saját zászlóját lengesse. Azzal csak unszimpátiát kelt a régebbi bevándorlók, az
őslakosok körében. Azzal nem tud elérni értékes eredményeket. Nekem 99 %-ban magyar
barátaim vannak. Csinálunk évente egy nagy magyar pikniket, tartunk előadást… Sokkal
fontosabb, hogy egy gyerek, aki itt nő fel, idegen akcentus nélkül beszélje az angolt,
teljesen otthon legyen az ausztrál dolgokban… beilleszkedjen, akcentus nélkül beszéljen
angolul, az alapvető követelmény, akkor többet tud segíteni a magyar ügyeken… maszek
alapon lehet magyar, az egy más dolog…

39. sz. interjú – részlet
 Hogyan vándoroltál ki?
 Fiatalon, 16 éves koromig éltem otthon, Magyarországon… Odahaza nem láttam a
jövőt… A barátommal elhatároztuk, hogy itt hagyjuk az országot. Az az elnyomás, a
politikai helyzet, ami akkor volt, az nem egyezett azzal, amiben hittem, amiben neveltek
a szüleim… 1955 augusztusában nekimentünk a határnak… Komplikált és rizikós volt
keresztül menni a határon… Átkerültünk Ausztriába… Találtunk munkát… Mindenki
más hónapban került ki Amerikába… Amikor volt hely a hajón, vagy találtak lakást,
szállást számunkra, akkor vittek ki minket. Én voltam az utolsó. Október 15-én
indultunk… Azt tudtam, hogy Amerikában várni fog valaki…
 Hogyan identifikálod magad?
 Sokan megkérdezték. Két ország között úgy jövök és megyek, hogy ott van az otthonom,
de itt van a hazám, ezt mondom Magyarországon. Ez vagyok én. Magyar vagyok, amikor
ott vagyok, amerikai vagyok, amikor itt vagyok. Otthon 16 évet éltem, itt meg a többit. Itt

vagyok családos, gyerekeim vannak, de ugyanakkor a honvágyam sokszor megvan,
megvolt. Magyarországon otthon érzem magam…
 A feleséged magyar?
 Nem…
 A gyerekek tudnak magyarul?
 A gyerekek nem tudnak magyarul… nem volt időm megtanítani őket magyarul a munka
miatt… de az esti imát megtanítottam nekik…
 Van magyar identitásuk?
 Szeretik Magyarországot. Többször voltak otthon… Büszkén mondják, hogy magyar
apjuk van. Vallják, hogy magyarok is. Büszkék vagyunk, hogy magyarok vagyunk, de be
kellett olvadnunk az amerikai életbe… Meg kellett tanuljam a nyelvet, az itteni kultúrát,
hogy be tudjak olvadni az itteni emberek közé, tudjak karriert építeni…

40. sz. interjú – részlet
 Hogyan vándoroltál ki?
 Összeházasodtunk a férjemmel… 1989-ben… Ő 1956-os magyar… a szülők a
gyerekekkel 1957 márciusában mentek át a határon…
 …2000-ben alapítottam egy magyar szervezetet… mert nem volt még magyar szervezet,
ami be lett volna jegyezve…
 Néptáncra az új kivándorlók gyerekei járnak vagy a másod-, harmadgenerációsok?
 A harmadgenerációs gyerek nem járnak. A nagymamáknak tetszene. De ők már nem
lesznek magyarok. Nekem ez a tapasztalatom. Másodgenerációs még igen…
 Hogyan identifikálod magad?
 …Ha Magyarországon vagyok, azonnal otthon érzem magam…
 Létezhet magyar nyelvismeret nélkül magyar etnikai identitás?
 Szerintem létezhet, de úgy érzem, hogy ez mindig a családon múlik, hogy olyan
családból jön, ahol az anyja, apja megtanította neki. Attól lehet még nagyon jó magyar
valaki, hogy nem beszél magyarul…
 Hogyan őrizhető meg a diaszpóra magyarsága?
 A szülőktől függ. A nyári utazások… ha nincs nagymama, nagypapa, akkor nagyon
nehéz. Tehát a családtól függ, hogy megőrződik-e vagy sem, de függ az anyagiaktól is…
az értelmiségi családokban a gyerekek magyarul beszéltek, mert meg tudták engedni,
hogy hazavigyék, hazaküldjék őket… függ a szülők iskolázottságától is… meg attól is,
hogy vannak-e ott magyar iskolák… Nehéz, mert nagyok a távolságok… Megerőltetést
jelent szülőknek, hogy fél órát vezessenek, hogy a gyerek oda érjen a próbára, az iskolába
meg pláne nem viszik el, mert kint van a világ végén…

41. sz. interjú – részlet
 Tudom, hogy már kint születtél, de kérlek, oszd meg velem a családod kivándorlásának
történetét.
 Nagyszüleim jöttek ki. Az anyai nagyszüleim 56-ban… Az apai nagyszüleim, a
nagymamám Újvidékről Ausztriába mentek és onnan aztán Amerikába…
 Otthon milyen nyelven beszéltek?
 Mindkét nyelven. Magyarul és angolul.
 Hol tanultál meg magyarul?
 Otthon, anyukámtól.
 Hogyan identifikálod magad?
 Amerikai magyar.

42. sz. interjú – részlet
 Mikor vándorolt ki?
 1984-ben jöttem el…
 Hogyan identifikálja magát?
 Azt, hogy magyar ember vagyok, azt nem tudom megszüntetni, az van és kész. Egy
Kanadában élő magyar ember vagyok…
 Van magyar nyelvismeret nélkül magyar etnikai identitás?
 Nincs. Abszolút nincs. Hogyan lehetne?
 A fiatalok, akik kint született másod-, harmadgenerációsok?
 Aki tanítja. Nagyon sok család van, ahol mindkét szülő magyar, főleg ahol az anya a
magyar a vegyes házasságban. Elkívánkoznak Magyarországra és ez előbb-utóbb
feléleszt bennük egyfajta érdeklődést. A származást elég sokan, a néptánccsoportban elég
sokat látok, aki nem nagyon tud már magyarul vagy csak nagyon kicsit és ott van és
néptáncol… Kulcsdolog lenne a magyar nyelvet tartani. Fenn tudja valaki tartani a
magyar származási vonalát, hogy igen, nekem a nagyszüleim magyarok voltak, de már a
szüleim közül csak az egyik és így már a nyelvet nem beszélem, csak itt-ott értegetek… a
magyar konyha, a viselet, a néptánc, az segít, azon keresztül tartani tudom. De akinek
nincsenek nyelvi kötelékei, az el fogja veszíteni…

43. sz. interjú – részlet
 Hogyan vándoroltál ki?
 1986-ban…
 Hogyan identifikálod magad?
 Ki merem jelenteni, hogy ízig-vérig magyarnak érzem magam. Nem azért, mert nem
tudtam beilleszkedni, hanem mert fontos volt, hogy megtartsam a magyarságomat.
 Hogyan tudod megtartani?
 Elsősorban a nyelvvel. Mindig magyarul beszélünk. Nagyon sok magyar barátunk van.
Ragaszkodom ahhoz, hogy nem keverjük az angol a magyarral. Vagy angolul vagy
magyarul beszélek. Nem szeretem, amikor keverik… sokan magyar ragokat tesznek az
angol ige után… Amikor megérkeztünk… elvittük a lányunkat egy tánccsoporthoz és ott
a szülők beszélgettek egymás között és azt mondták, hogy majd megaskingoljuk a
teacher-ötöket friyday-on… Azt mondtam, hogy soha nem fogom keverni az angolt a
magyarral és ezt be is tartom.
 Van magyar nyelvismeret nélkül magyar identitás?
 Találkoztam olyanokkal, akik itt születtek, harmadgenerációs is és magyarnak vallja
magát. Nem ismeri a nyelvet, nem beszél magyarul, viszont, ha bármikor az iskolában
dolgozatot kellett írni valamiről, ki kellett választani valami témát, mindig magyaros
témát választott. És azt mondja mindenkinek, hogy ő Ausztráliában élő magyar… az
egész család magyar-centrikus, de nem tudták megtanítani a nyelvre… Szerintem igen,
van magyar identitás nyelv nélkül, de ahhoz a szülőknek, nagyszülőknek igazán erős
magyarságtudata kellett, hogy át tudják adni a következő generációknak…

44. sz. interjú – részlet
 Mikor vándoroltál ki?
 1970-es évek végén… Nehéz nyelvtudás nélkül egy teljesen más szisztémába…
beilleszkedni…
 Hogyan identifikálod magad?
 Magyar, magyar, 100 %-osan magyar. Kárára van az angol tudásomnak. Magyarul
gondolkodom… A fejemben állandóan fordítok…
 Van magyar nyelvismeret nélkül magyar identitás?
 Mikor megszületett az unokám… otthon maradtam vele… akartam, hogy velem tudjon
beszélni. Megtanítottam… Kristály tisztán beszélte a magyart… Elkerült az egyetemre,
előtte középiskolába és egyre kevesebbet beszélt… Nem tud annyit magyarul, én nem
tudok annyit magas szinten angolul… Büszke rá, hogy félig magyar… Velem vegyesen
beszél… Valamennyi magyarságtudata van neki. De nemcsak a nyelv, ami hozza ezt...
Nem volt egész 10 éves, amikor otthon voltunk két hétig. Sok mindent megmutattunk

neki. Hónapokig mondta: I like Hungary. Voltunk Németországban is és azt mondta: I
like Hungary better than Germany…
 Milyen ünnepségeket ünnepeltek meg a Magyar Házban?
 Március 15-ét megünnepeljük, pár éve… a Trianont, augusztus 20-át, október 23-át…

45. sz. interjú – részlet
 Mikor vándoroltál ki?
 1986-ban…
 Hogyan identifikálod magad?
 Mindenféleképpen magyarnak. Soha nem mondtam le a magyar állampolgárságomról…
Beilleszkedtem az amerikai világba… megtanultam a nyelvet… Sok a magyar a
közösségben, ahová kerültünk, nem érzed, hogy Amerikában vagy… Azért is igyekeztem
beilleszkedni, mert úgy gondolom, hogy ha én mentem oda, akkor kötelességem felvenni
a nyelvet, nem ők tanulnak meg magyarul. A munkámban is csak amerikaiak voltak…
 Otthon milyen nyelven beszéltek?
 Magyarul. Csak magyarul…
 A fiad járt hétvégi magyar iskolába?
 Járt, volt egy pár alkalommal. De nem tetszett neki… Járt magyar néptáncra…
Anyanyelvi szinten beszél angolul is és magyarul is…
 Van magyar nyelvismeret nélkül magyar identitás?
 Biztos vagyok benne... Voltam a Széchenyi Magyar Iskolában és el voltam ámulva, hogy
mennyi pici gyerek, 2-3-4-5 évesek… Vannak családok, amelyek erősen tartják… a pici
babákat is viszik, énekelnek, mondókákat mondanak… a felnőttek is tanulnak. Volt olyan
apuka, aki azért tanult, mert a mama magyar. A létszámon meg voltam döbbenve. Ott
nem fog kihalni a magyarság. Ezek a gyereke ebben nőnek fel, magyar tánc, magyar
versek, nem fognak kipottyanni.
 A vegyes házasságban születők, akik nem tudják megtanulni a nyelvet?
 Találkoztam fekete kislánnyal, akinek a papája volt fekete és aki gyönyörűen beszélt
magyarul… Nem tagadják, hogy magyar származásúak…

46. sz. interjú – részlet
 Mikor vándorolt ki?
 1987-ben…
 Hogyan identifikálja magát?
 Kanadai magyarnak.
 Van magyar nyelvismeret nélkül magyar identitás?
 Elvileg igen, gyakorlatban nincs. Elvileg igen, mert van egyfajta ragaszkodás az
ételekhez, a táncokhoz… De mint olyan, hogy ha nem tud magyarul, nem tud részt venni
a közösség életében… Ha nem tudják a nyelvet, hogyan akarják gyakorolni a kultúrát.
Nem mondom, hogy nincs olyan identitás, hogy tudom, hogy magyar gyökereim vannak,
de ezt még nem jelenti azt, hogy magyar. A nyelv szerintem alapvető szükséglet ahhoz,
hogy az ember kommunikálni tudjon, a magyar kultúrához legyen valamiféle csatornája,
amin keresztül ezt tudja, érti…

47. sz. interjú – részlet
 Mikor vándoroltál ki?
 1980-ban…
 Hogyan identifikálod magad?
 Most magyar kanadai. Előtte, mint magyar erdélyi.
 Van magyar nyelvismeret nélkül magyar identitás?
 Lehet ezt úgy is mondani, hogy igen is, meg nem is. A személyes véleményem az, hogy
nyelv nélkül nincs teljes, igazi magyar identitás. Ha nem ismered a nyelvet, ha nem tudsz
valamilyen formában kötődni ahhoz a nemzethez és legtöbbször a nyelven keresztül,
akkor nem hiszem, hogy teljes mértékben meg tudod ismerni azt a nemzetet és értékelni
tudod… Magyar leszármazottaknak, családoknak az új, második-, harmadik generációja
próbál megtanulni, ők úgy érzik, hogy magyar leszármazottak, de kanadaiak és ők
szerintem nem tudják úgy értékelni, mint, aki ténylegesen ismeri a nyelvet, Ezért tanulják
a nyelvet, de ehet érezni, hogy ők már csak félig magyarok, félig kanadaiak…
 Milyen nyelvű a mise?
 Magyar mise, eddig mindig csak magyar mise volt a katolikusoknál. Mióta lett egy új
papunk, megpróbálta az angol misét is bevezetni, hogy legyen angol mise is… De ez
valahogy nem jött össze, mert alig 2-3 ember, ha megjelent az angol misén. Ma már nincs
angol, csak magyar mise… Szerintem… itt lakunk ebben az országban… angol területen
élünk, de ha van egy magyar templom, akkor azt tartsuk meg magyarnak… ha
szükségünk van arra, hogy angolok között legyünk, akkor elmegyünk egy angol
templomba. Én még nem láttam sehol, hogy egy angol templomban, ha oda jár 2-3
magyar, akkor magyar misét tartottak volna… Így tevődik össze a mozaik…

48. sz. interjú – részlet
 Mikor vándoroltál ki?
 1996-ban…
 Hogyan identifikálod magad?
 Szívben-lélekben-testben magyar… A Jó Isten adott két lehetőséget az életben, hogy
mindkettőt követhetem. A szívem, az életem Magyarországé, de valahogy egy kicsit
magaménak mondhatom Ausztráliát, Sydney-t. A kenyeremet onnan kapom…
 Otthon milyen nyelven beszéltek?
 A családon belül mindig magyarul beszélünk, mindent magyarul beszélünk meg…
Mindenki megtartotta a magyarságát és a magyar tudatát, az unokámtól a lányomig, a
fiamig. Mindenki nagyon jól beszél angolul, de magyarok vagyunk… Magyar föld, azt
hiszem, hogy ez az én hazám, ez az én igazi életem, amikor hazajövök és igazán
magyarul beszélhetek.
 Az unokád hol tanult meg magyarul?
 Igen, otthon tanítottuk meg beszélni. Tökéletesen beszél magyarul… Két nyelven tanult
meg egyszerre beszélni, amikor kicsi gyerek volt a pólyában…
 Járt magyar iskolába?
 Igen, járt…
 Ő hogyan vallja magát, hiszen ott született?
 Ez a kérdés sokszor felmerült. Kérdezte, hogy mama, most hogyan beszéljek, magyarul
vagy angolul. Én azt mondtam, hogy a te mamid magyar és te is magyar vagy… A
lányom is mondja neki, hogy én magyar vagyok, az édesapád magyar, te is magyar
vagy… Beszélünk angolul, de a mi igazi hazánk Magyarország.

49. sz. interjú – részlet
 Tudom, hogy Te kint születtél. A szüleid mikor vándoroltak ki?
 Az 1970-es években…
 Hogyan identifikálod magad?
 Amerikai magyar.
 Otthon milyen nyelvet használtatok?
 Mindig magyarul beszéltünk. Én is a gyerekekkel.
 Jártál magyar iskolába?

 Jártunk magyar iskolába, de csak 2-3 évig… Amit tudunk, azt a szüleinktől. Anyukám
foglalkozott velünk. Hivatalosan, iskolába csak rövid ideig jártunk.
 Cserkészetbe?
 Igen. Az is rövid ideig volt, amíg ugyanazon a napon volt, mint a magyar iskola… A
népzenén és a néptáncon keresztül tartottuk meg az identitást… Cserkészkedni csak 2
évig cserkészkedtünk, de mindig aktív tagjai voltunk a közösségnek…
 Gyerekeitek beszélnek magyarul?
 Igen.
 Van magyar etnikai identitás magyar nyelvismeret nélkül?
 Igen van… Vannak a néptáncosok, népzenészek között, akik nem beszélnek magyarul…
nem beszél magyarul… szülei magyarok, nála nem sikerült a nyelvátadás, de abszolút
magyarnak, amerikai magyarnak vallja magát.

50. sz. interjú – részlet
 Tudom, hogy kint született. A szülei mikor vándoroltak ki?
 1947-ben…
 Hogyan identifikálja magát?
 Székely magyar. Kanadai magyar… Keverék…
 Otthon milyen nyelven beszéltek?
 Mi magyarul beszéltünk családon belül. Angolul csak akkor kezdtem el tanulni, mikor
óvodába kerültem.
 Járt magyar iskolába vagy a szüleitől tanult?
 Nem jártam magyar iskolába. Otthon tanultunk. Édesanyám tanított minket… Későn
került abba a közösségbe néptánccsoport, én már kinőttem, mikor elkezdték tanítani a
néptáncot…
 Van magyar etnikai identitás magyar nyelvismeret nélkül?
 Nehéz kérdés. Szerintem van… van ilyen. Nagyon különböző, emberektől és
körülményektől függ, de van ilyen…

1/a számú ábra
A vizsgált országokban a magyar vagy magyar származásúak létszáma (fő)

1/b számú ábra
A vizsgált országok magyar vagy magyar származású lakosainak egymáshoz való aránya

Az 1/a és 1/b adatok forrása:
U. S. Census Bureau, http://factfinder.census.gov, 2015. 04. 04.
Statistics Canada, http://www12.statcan.ca/, 2015. 04. 04.
Australian Bureau of Statistics, http://www.abs.gov.au/, 2015. 04. 04.
Papp, 2010
Diagramok: saját szerkesztés

2. számú ábra
2014. június 20. és 2014. december 31. között, magyar és angol nyelvű, on-line kérdőíves
felmérésre érkezett válaszok nyelv szerinti megoszlása

3. számú ábra
2014. június 20. és 2014. december 31. között, magyar és angol nyelvű, on-line kérdőíves
felmérésre válaszolók kor szerinti megoszlása

4. számú ábra
2014. június 20. és 2014. december 31. között, magyar és angol nyelvű, on-line kérdőíves
felmérésre válaszolók lakóhely szerinti megoszlása

A 2-3-4. számú ábra adatainak forrása: a dolgozat bevezetőjében ismertetett saját felmérés
Diagramok: saját szerkesztés

5. számú ábra
A kivándorlás erőssége és iránya vármegyénként, 1899-1913. között

Sáros

Zágráb

Zemplén

Temes
Torontál

Adatok forrása:
A magyar szent korona országainak
kivándorlása és visszavándorlása
1899 – 1913., 1918:120;
kép forrása: http://maszek.lapunk.hu,
2015.04.16.
ábra: saját szerkesztés

6. számú ábra
1867 – 1920 között kivándorlók cél-területei az USA-ban

Michigan
Ohio Pennsylvania
Connecticut

New Jersey

Illinois

Kép forrása: http://hu.wikipedia.org, 2015. 04. 05.

7. számú ábra
A századforduló és 1920. között kivándorlók cél-területei Kanadában

Alberta

Saskatchewan

Kép forrása: http://hu.wikipedia.org, 2015. 04. 05.

Indiana

8. számú ábra
A századforduló és 1920. között kivándorlók cél-területei Brazíliában

Latin-Amerika

São Paulo 1920 után
vált cél-területté
Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Kép forrása:
http://www.america.de, 2015. 04. 05.

Kép forrása:
http://wikitravel.org, 2015. 04. 05.

9. számú ábra
A két világháború között kivándorlók cél-területei Argentínában

Santa Fe
Buenos Aires

Kép forrása: http://online.seterra.net, 2015. 04. 05.

10. számú ábra
A két világháború közötti további cél-területek Latin-Amerikában

Venezuela

Mexikó

Chile
Uruguay

Kép forrása: http://hu.wikipedia.org, 2015. 04. 05.

11. számú ábra
A II. világháború utáni menekültek letelepítési városai Ausztráliában

3970 km
Perth

Newcastle
Adelaide

881 km

Melbourne

Kép forrása: http://wikitravel.org, 2015. 04. 05.

Sydney

12. számú ábra
Szervezetek megoszlása típus szerint, USA, 1911

Adatok forrása: Hoffmann, 1911:139; diagram: saját szerkesztés
13. számú ábra
Szervezetek megoszlása tevékenység szerint, USA, Kanada, Latin-Amerika, Ausztrália, 2015

Adatok forrása: saját gyűjtés; diagram: saját szerkesztés

14. számú ábra
Kulturális szervezetek megoszlása tevékenységük szerint,
USA, Kanada, Latin-Amerika, Ausztrália, 2015

Adatok forrása: saját gyűjtés; diagram: saját szerkesztés

1. számú táblázat
A kivándorlók létszáma (fő), 1871 – 1893. között
Év
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
Összesen:

Amerikai
statisztika
119
1 032
892
852
747
475
540
632
1 518
6 668
6 756
11 602
12 308
10 708
9 181
18 110
14 301
12 856
15 746
24 994
27 548
32 683
26 219
236 487

Német statisztika
292
590
960
907
1 036
608
628
797
1 751
8 754
11 247
17 472
14 801
13 131
12 310
25 088
18 240
17 575
21 972
27 230
20 621
19 972
13 317
249 299

Adatok forrása: Thirring, 1896:46; táblázat: saját szerkesztés

-

-

Eltérés
173
442
68
55
289
133
88
165
233
2 086
4 491
5 870
2 493
2 423
3 129
6 978
3 939
4 719
6 226
2 236
6 927
12 711
12 902
12 812

2. számú táblázat
A kivándorlók létszáma vármegyénként (fő), 1899 – 1913. között
Vármegye
Zemplén
Torontál
Zágráb
Temes
Sáros
Abaúj-Torna
Bács-Bodrog
Szepes
Ung
Modrus-Fiume
Szabolcs
Nagy-Küküllő
Nyitra
Gömör-Kishont
Szatmár
Veszprém
Szeben
Pest-Pilis-Solt-Kiskun
Vas
Alsó-Fehér
Borsod
Trencsén
Bereg
Kis-Küküllő
Tolna
Belovár-Körös
Lika-Krbava
Arad
Verőce
Szerém
Pozsega
Krassó-Szörény
Fogaras
Árva
Pozsony
Heves

1899-1913
között (fő)
82 584
78 346
56 401
51 445
50 390
48 648
48 032
46 007
45 657
42 372
37 310
36 464
33 031
30 958
30 498
30 166
29 421
27 778
25 006
24 840
24 097
23 560
22 868
22 158
19 346
19 045
18 873
18 486
17 314
15 560
15 465
15 287
14 888
14 648
13 524
12 997
Összesen:

Vármegye
Bihar
Baranya
Liptó
Máramaros
Ugocsa
Sopron
Varasd
Szolnok-Doboka
Udvarhely
Somogy
Turóc
Brassó
Zólyom
Győr
Beszterce-Naszód
Hunyad
Zala
Nógrád
Kolozs
Fejér
Szilágy
Békés
Torda-Aranyos
Háromszék
Hont
Maros-Torda
Csanád
Bars
Csík
Hajdú
Komárom
Moson
Esztergom
Csongrád
Jász-Nagykun-Szolnok
Fiume város és területe
1 390 525

1899-1913
között (fő)
12 888
12 340
12 251
11 980
11 916
10 848
10 259
9 825
9 808
9 806
9 596
9 422
9 139
9 017
8 610
8 060
7 657
7 071
6 575
6 412
5 904
5 685
4 826
4 786
4 432
3 853
3 568
3 341
3 011
2 970
2 822
2 696
1 901
1 623
1 507
650

Adatok forrása:
A magyar szent korona országainak kivándorlása és visszavándorlása 1899 – 1913., 1918:120;
táblázat: saját szerkesztés

3. számú táblázat
A kivándorlók száma földrajzi tájegységenként (fő), 1899-1913. között
Tájegység
Tisza jobb partja
Királyhágón túl
Horvát-Szlavónország
Tisza-Maros szöge
Duna jobb partja
Duna bal partja
Tiszta bal partja
Duna-Tisza köze
Összesen:

1899-1913. között
351 209
196 547
195 939
167 132
136 116
132 494
119 151
91 937
1 390 525

Adatok forrása:
A magyar szent korona országainak kivándorlása és visszavándorlása 1899 – 1913., 1918:120;
táblázat: saját szerkesztés

4. számú táblázat
A 100 ezer lakosra jutó kivándorlók száma, 1861-1893

Évtized
1861-70
1871-80
1881-90
1891-1893
Összesen:

Kivándorlók
száma (fő)
488
13 475
136 562
86 450
236 975

100 ezer lakos közül
kivándorolt (fő)

Adatok forrása: Thirring, 1896:36; táblázat: saját szerkesztés

0,3
8,8
82,1
18,1

1. és 2. számú fotó
„Aprófalva Mindennapos Magyar Óvoda” Piscataway, USA, 2009

A szerző felvételei

3. és 4. számú fotó
„Széchenyi Magyar Iskola” New Brunswick, USA, 2009

A szerző felvételei

5. számú fotó
Március 15-i ünnepség, Sydney, Ausztrália, 2014

Kép forrása:
Facebook.com/
SydneyMagyarReformátusEgyház,
2015. 03. 07.

6. számú fotó
Március 15-i ünnepség, Waterloo-Cambridge-Kitchener, Kanada, 2015

Kép forrása:
Facebook.com/KossuthHall,
2015. 03. 07.

7. számú fotó
Március 15-i ünnepség, New York, USA, 2015

Kép forrása: Facebook.com/NewYorkiMagyarok, 2015. 03. 07

8. számú fotó
Október 23-i ünnepség, Waterloo-Cambridge-Kitchener, Kanada, 2014

Kép forrása: Facebook.com/KossuthHall, 2014. 10. 01.

9. számú fotó
Szent István napi ünnepség, Délvidéki Magyar Szövetség, Sydney, Ausztrália, 2014

Kép forrása:
Facebook.com/DélvidékiMagyarSzövetség,
2014. 07. 25.

10. számú fotó
Szent István napi ünnepség, Uruguay-i Magyar Otthon, Montevideo, Uruguay, 2014

Kép forrása:
Facebook.com/UruguayiMagyarOtthon,
2014. 11. 30.

11-13. számú fotó
Arató Bál, Délvidéki Magyar Szövetség, Sydney, Ausztrália, 2014

Kép forrása: Facebook.com/DélvidékiMagyarSzövetség, 2014. 07. 25.

14. számú fotó
Szüreti Bál, Waterloo-Cambridge-Kitchener, Kanada, 2014

Kép forrása: Facebook.com/KossuthHall, 2014. 10. 01.

15. számú fotó
Farsangi Vacsora, Magyar Református Egyház, San Francisco, USA, 2015

Kép forrása: www.reformatustemplom.com,
2014. 11. 30.

16. számú fotó
Farsangi Bál, Szent Erzsébet Egyházközség, Toronto, Kanada, 2015

Kép forrása:
Facebook.com/SzentErzsébetPlébániaToronto,
2015. 03. 01.

17. számú fotó
Szilveszter, Ontarioi Független Magyar Református Egyház, Ontario, USA, 2014

Kép forrása: Facebook.com/FreeMagyarReformedChurchofOntario, 2014. 12. 31.

18. számú fotó
Piknik, Sydney Magyar Iskola, Sydney, Ausztrália, 2015

Kép forrása: Facebook.com/SydneyMagyarIskola, 2015. 02. 15.

19. számú fotó
Betlehemezés, Magyar Református Egyház, San Francisco, USA, 2014

Kép forrása: www.reformatustemplom.com, 2015. 03. 08.

20-21. számú fotó
Kántálás, Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat, Chicago, USA

Kép forrása:
www.chicagohungarians.com,
2015. 03. 11.

22. számú fotó
Betlehemezés, 23. sz. Szent László Cserkészcsapat, Montreal, Kanada

Herédi Mária felvétele (Kanada)

23-25. számú fotók
Szüreti mulatság, New Brunswick, USA, 2009

A szerző felvételei

26-29. számú fotók
A „Free Magyar Reformed Church of Ontario” október 23-i ünnepsége, USA, 2009

A szerző felvételei

30-31. számú fotók
Kalejdoszkóp Hagyományőrző Klub Szent István Napi Vacsora, Toronto, Kanada, 2014

A szerző felvételei

32-35. számú fotók
Szent István Napi szentmise, Kossuth Ház, Waterloo-Cambridge-Kitchener, Kanada, 2014

A szerző felvételei

36-38. számú fotók
Szent István Napi ünnepség, Kossuth Ház, Waterloo-Cambridge-Kitchener, Kanada,
2014

A szerző felvételei

39-41. számú fotók
Szent István Bál, Kossuth Ház, Waterloo-Cambridge-Kitchener, Kanada, 2014

A szerző felvételei

42-43. számú fotók
Szent István Napi Piknik, Mindszenty Kulturális Központ, Windsor, Kanada, 2014

A szerző felvételei

44-47. számú fotók
40. „Birmingham Ethnic Festival”, Toledo, USA, 2014

A szerző felvételei

48-49. számú fotók
Példák az angolszász ünnepek átvételére

Kép forrása: Facebook.com/MagyarokKanadaban, 2014. 10. 01; 2015. 03.01.

50. számú fotó
Csigatészta-készítő eszköz, Bevándorlási Múzeum, Ellis Island, New York, USA

A szerző felvétele

51-55. számú fotók
Csigatészta-készítés, kolbász, lángos sütés, árusítás

A szerző felvétele

A szerző felvétele

Paul Kántor felvétele (Kanada)

Kép forrása: Facebook.com/DélvidékiMagyarSzövetség, 2014. 07. 25.

56-64. számú fotók
Példák a magyaros ruhára

Kép forrása: Facebook.com/DélvidékiMagyarSzövetség, 2014. 07. 25.

A szerző felvételei

A szerző felvételei

A strukturált, fókuszált mélyinterjúk kérdései
 Mikor (és hogyan) vándorolt ki?
 Ha kint született, mesélje el szülei/nagyszülei mikor vándoroltak ki?
 Otthon, a családban milyen nyelven beszélnek?
 Hogyan identifikálja magát
 Mit jelent megélni a magyarságát?
 Járt-e hétvégi magyar iskolába?
 Tagja-e vagy volt-e tagja a cserkészetnek / néptánccsoportnak?
 Van magyar etnikai identitás magyar nyelvismeret nélkül?
 Gyermeke(i)/unoka(i) hogyan határozzá(k) meg önmag(uk)at?
 Beszél(nek)-e magyarul?
 A szervezet / egyházközség / magyar ház, amelynek (vezetőségi) tagja milyen
rendezvényeket szervez?
 A szervezet / egyházközség / magyar ház milyen rendezvényeket szervez?
 A szervezet / egyházközség / magyar ház milyen ünnepeket ünnepelnek meg?
 Milyen a programok / mise / istentisztelet nyelve?
 A szervezet / egyházközség / magyar ház miből tartja fenn magát?
 Ha adományból, azt milyen módon szerzik?
 Mikor alapították?
 Hány tagja van?
 Hol tartják az összejöveteleket?

2015. 04. 20.

Diaszpóra kérdőív_magyar

Diaszpóra kérdőív_magyar
1. 1. Neme
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
1. Nő
2. Férfi
2. 2. Születési ideje
Például: 2012. december 15.
3. 3. Születési helye

4. 4. Lakóhelye
Nem kell pontos címet beírnia! Elég, ha az
országot és a várost megadja.

5. 5. Mi az állampolgársága?
Ha több állampolgársága van, kérem,
mindegyiket írja be.

6. 6. Ha Magyarországon született, mikor vándorolt ki?
Ha nem Magyarországon született, kérem, ugorjon a 8. kérdésre.
Például: 2012. december 15.
7. 7. Meséljen a kivándorlásról
Ha nem Magyarországon született, akkor kérem, ugorjon a következő kérdésre.

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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8. 8. Ha nem Magyarországon született, mesélje el szülei/nagyszülei
kivándorlásának történetét

9. 9. Ön vagy szülei, nagyszülei miért vándoroltak ki?

10. 10. Iskolai végzettsége
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Egyetem
Főiskola
Gimnázium, középiskola
Egyéb:
11. 11. Mi (volt) a foglalkozása?

12. 12. Mi a családi állapota?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Férjezett/Nős
Hajadon/egyedülálló
Elvált
Özvegy
13. 13. Ha van házastársa, mi az ő
származása?
Ha nincs, kérem, ugorjon a következő
kérdésre.

14. 14. Otthon, a családban milyen nyelven
kommunikálnak?

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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15. 15. Hogyan határozza meg önmagát?
Például: amerikai/kanadai/ausztráliai
magyar; magyar Amerikában; stb.

16. 16. Mit jelent Önnek magyarnak lenni az
USA-ban/LatinAmerikában/Ausztráliában/Kanadában?

17. 17. Ha van házastársa, ő hogyan
határozza meg önmagát?
Amennyiben nincs, kérem, ugorjon a
következő kérdésre.

18. 18. Beszél angolul?
Ha Ön Dél-Amerikában él, akkor beszél spanyolul?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
igen
nem
Egyéb:
19. 19. Mikor tanult meg angolul?

20. 20. Járt hétvégi magyar iskolába?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
21. 21. Tagja a Cserkészetnek?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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22. 22. Tagja valamelyik magyar egyháznak, felekezetnek?
Nem kötelező válaszolnia.
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
23. 23. Ha igen, melyiknek?
Nem kötelező válaszolnia. Ha nem tagja,
kérem, ugorjon a 28. kérdésre.

24. 24. Jár rendszeresen templomba?
Nem kötelező válaszolnia
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
25. 25. Ha igen, magyar templomba szokott-e menni?
Nem kötelező válaszolnia
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
26. 26. A temploma szokott-e a hitélethez kötődő ünnepségeken kívül más
eseményeket is szervezni?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
27. 27. Ha igen, mit szokott szervezni?
Ha nem, kérem, ugorjon a következő kérdésre.

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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28. 28. Van gyermeke?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Van
Nincs
Egyéb:
29. 29. Ha igen, hány?
Ha nincs gyermeke, kérem, ugorjon a 63.
kérdésre.

30. 30. Milyen nemű(ek)?
Több válasz is bejelölhető.
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
Nő
Férfi
31. 31. Hány éves(ek)?

32. 32. Mi gyermeke(i) iskolai végzettsége?
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
Egyetem
Főiskola
Gimnázium, középiskola
Egyéb:
33. 33. Mi az állampolgársága
gyermekének/gyermekeinek?

34. 34. Gyermeke(i) hogyan határozzá(k)
meg önmag(uk)at?
Például: amerikai/kanadai/ausztráliai
magyar; magyar Amerikában; stb.

35. 35. Gyermeke(i) beszél(nek) magyarul?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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36. 36. Ha igen, Ön szerint milyen szinten?
Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre,
kérem, ugorjon a következő kérdésre.

37. 37. Gyermeke(i) olvas(nak) magyarul?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
38. 38. Gyermeke(i) ír(nak) magyarul?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
39. 39. Gyermeke(i) ért(enek) magyarul?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
40. 40. Amennyiben gyermeke(i) már felnőtt(ek), gyerekkorá(uk)ban beszélt(ek)-e
magyarul?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
41. 41. Gyermeke(i) járnak/jártak hétvégi magyar iskolába?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
42. 42. Gyermeke(i) tagja(i) (voltak) a Cserkészetnek?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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43. 43. Gyermeke(i) néptáncol(nak) vagy néptáncolt(ak)?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
44. 44. Gyermeke(i) jár(nak)-e rendszeresen templomba?
Nem kötelező válaszolnia.
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
45. 45. Ha igen, jár(nak)-e valamelyik magyar egyházba?
Nem kötelező válaszolnia. Ha nem, akkor kérem, ugorjon a 47. kérdésre.
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
46. 46. Ha igen, milyen nyelvű misére vagy istentiszteletre jár(nak)?
Nem kötelező válaszolnia
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Angol
Magyar
Egyéb:
47. 47. Ha nem jár(nak), akkor gyermekkorá(uk)ban járt(ak)-e?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
48. 48. Gyermeke(i) családos(ak)-e?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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49. 49. Gyermeke(i) hol él(nek)?
Nem kell a pontos címet beírnia! Elég csak
a várost és az államot megadnia.

50. 50. Van-e unokája?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
51. 51. Ha igen, hány éves(ek)?
Ha nincs unokája, kérem, ugorjon a 63.
kérdésre.

52. 52. Unokája/unokái hogyan határozza
meg önmagát?
Például amerikai/kanadai/ausztráliai
magyar; magyar Amerikában; stb.

53. 53. Unokája/unokái beszél(nek)-e magyarul?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
54. 54. Unokája/unokái ír(nak)-e magyarul?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
55. 55. Unokája/unokái olvas(nak)-e magyarul?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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56. 56. Unokája/unokái ért(enek)-e magyarul?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
57. 57. Unokája/unokái amennyiben már felnőttek, gyerekkorában/gyerekkorukban
beszélt(ek)-e magyarul?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
58. 58. Unojáka/unokái jár(nak) vagy járt(ak) hétvégi magyar iskolába?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
59. 59. Unokája/unokái tagja(i)-e a Cserkészetnek?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
60. 60. Unokája/unokái néptáncol(nak) vagy néptáncolt(ak)-e?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
61. 61. Unokája/unokái jár(nak)-e rendszeresen magyar templomba?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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62. 62. Ha igen, milyen nyelvű misére vagy istentiszteletre?
Ha nem, kérem, ugorjon a következő kérdésre.
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Magyar
Angol
Egyéb:
63. 63. Az Ön lakókörnyezetében élnek-e magyarok vagy magyar származásúak?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
64. 64. Milyen magyar emlékhelyeket ismer a városban, ahol él?

65. 65. Az Ön barátai döntően milyen
származásúak?

66. 66. Ön tagja-e valamelyik magyar szervezetnek?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
67. 67. Ha igen, betölt-e valamilyen tisztséget a szervezetben?
Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre, kérem, ugorjon a 124. kérdésre.
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
68. 68. Hány tagú a vezetőség?

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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69. 69. Döntően hány évesek a vezetőség tagjai?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
30 - 50 év
51 - 60 év
61 - 70 év
71 70. 70. Mi a foglalkozása a vezetőség tagjainak?

71. 71. Mikor alapították a szervezetet?
Például: 2012. december 15.
72. 72. Mi a szervezet célja?

73. 73. Jogi személyiség-e a szervezet, tehát be van-e hivatalosan jegyezve az adott
államban?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
74. 74. Ha nem, miért?
Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem, ugorjon a következő kérdésre.

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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75. 75. Mi a feladata, mit csinál konkrétan a szervezet?

76. 76. Van fiókszervezete?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
77. 77. Ha igen, hol?
Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre,
kérem, ugorjon a következő kérdésre.

78. 78. Van-e saját székháza a szervezetnek?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
79. 79. Ha igen, a szervezet bérli-e vagy saját tulajdona?
Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre, kérem, ugorjon a következő kérdésre.
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Saját
Bérlemény
Egyéb:
80. 80. Ha nincs saját székházuk, akkor hol tartják az összejöveteleket?

81. 81. Hány tagja van a szervezetnek?

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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82. 82. Toboroznak-e tagokat?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
83. 83. Ha igen, hogyan?
Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre, kérem, ugorjon a következő kérdésre.

84. 84. Hány magyar vagy magyar
származású tagja van a szervezetnek?
Elég, ha százalékban megadja a tagok
arányát.

85. 85. A tagok közül hányan beszélnek
magyarul?
Elég, ha százalékban megadj az arányukat.

86. 86. Milyen nyelven dolgoznak a szervezetben?
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
Angol
Magyar
Spanyol
Egyéb:
87. 87. Hogyan hoznak döntéseket a szervezetben?

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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88. 88. Van-e honlapja a szervezetnek?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
89. 89. Ha igen, milyen nyelvű?
Több választ is megjelölhet. Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre, kérem, ugorjon a
következő kérdésre.
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
Angol
Magyar
Spanyol
Francia
Egyéb:
90. 90. Van-e vagy volt-e kiadványa a szervezetének?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
91. 91. Ha igen, milyen nyelvű (volt)?
Több választ is megjelölhet.Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre, kérem, ugorjon a
következő kérdésre.
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
Angol
Magyar
Spanyol
Francia
Egyéb:
92. 92. Miből tartja fenn magát a szervezet?
Több választ is megjelölhet.
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
Adomány
Állami támogatás
Tagdíj
Egyéb:

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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93. 93. Ha adományból (is), azt milyen módon szerzik?
Például: gálavacsorát, koncertet szerveznek; árverést tartanak; stb. Ha nem kap
adományt a szervezete, kérem, ugorjon a következő kérdésre.

94. 94. Szoktak-e más célra (is) adományt gyűjteni?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
95. 95. Ha igen, mire?
Ha az előző kérdésre nemmel válaszolt, kérem, ugorjon a következőre.

96. 96. Van-e tagdíj?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
97. 97. Ha igen, mekkora mértékű?
Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre,
kérem, ugorjon a következő kérdésre.

98. 98. Mekkora a szervezet éves
költségvetése?

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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99. 99. Milyen bevételeik vannak?

100. 100. Milyen kiadásaik vannak?

101. 101. Szervezete tartja-e a kapcsolatot más helyi szervezettel?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
102. 102. Ha igen, kivel?
Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre, kérem, ugorjon a 105. kérdésre.

103. 103. Van vagy volt-e közös projektjük?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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104. 104. Ha igen, mi?

105. 105. Ön milyen más helyi szervezetet ismer?
Államon, országon belüli szervezetre gondolok.

106. 106. Szervezete tartja-e kapcsolatot más, Magyarországon kívüli szervezettel?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
107. 107. Ha igen, kivel?
Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre, kérem, ugorjon a következő kérdésre.

108. 108. Van vagy volt-e közös projektjük?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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109. 109. Ha igen, mi?
Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre, kérem, ugorjon a következő kérdésre.

110. 110. Ön milyen más Magyarországon kívüli szervezetet ismer?

111. 111. Vannak-e a szervezetének hivatalos kapcsolatai Magyarországgal?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
112. 112. Ha igen, milyen jellegű?
Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre, kérem, ugorjon a következőre.

113. 113. Vannak-e a szervezetének hivatalos kapcsolatai magyarországi civil vagy
non-profit szervezetekkel?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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114. 114. Ha igen, kikkel?
Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre, kérem, ugorjon a 117. kérdésre.

115. 115. Van vagy volt-e közös projektjük?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
116. 116. Ha igen, mi?
Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre, kérem, ugorjon a következőre.

117. 117. A szervezete kap-e támogatást Magyarországtól?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
118. 118. Ha igen, mikor kapott utoljára?
Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre, kérem, ugorjon a 123. kérdésre.
Például: 2012. december 15.
119. 119. Milyen gyakran kap támogatást
Magyarországtól?

120. 120. Mekkora összeget?

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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121. 121. Milyen célra?

122. 122. Pontosan melyik kormányzati vagy
költségvetési intézménytől?

123. 123. Van-e a szervezetének kapcsolata a helyi magyar konzulátussal vagy
nagykövetséggel?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
124. 124. Milyennek ítéli meg az országos jellegű helyi magyar szervezeteket?
Helyi alatt az adott államban, országban lévő szervezeteket értem.

125. 125. Mennyi időt szán a magyar
közösségi életben való részvételre?

126. 126. Ha van házastársa, ő részt vesz-e a magyar közösségi életben?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
127. 127. Ha van(nak) gyermeke(i), ő(k) részt vesz(nek)-e a magyar közösségi életben?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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128. 128. Ha van(nak) unoká(i), ő(k) részt vesz(nek)-e a magyar közösségi életben?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
129. 129. Olvassa-e a helyi magyar nyelvű sajtót?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
130. 130. Ha igen, mit?
Ha nem, kérem, ugorjon a 132. kérdésre.

131. 131. Ha igen, milyennek ítéli meg?

132. 132. Olvassa-e a magyarországi sajtót?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
133. 133. Szokott-e hazajárni? / Szokott-e Magyarországra jönni?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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134. 134. Ha igen, milyen célból?
Például rokonlátogatás... Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre, kérem, ugorjon a 140.
kérdésre.

135. 135. Ha hazajár, kivel?
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
Egyedül
Családdal
Barátokkal
Egyéb:
136. 136. Ha hazajár, milyen gyakran?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Havonta
Évente egyszer
Évente két alkalommal
Évente több mint két alkalommal
Kétévente
Ritkán
Egyéb:
137. 137. Mennyi időt tölt Magyarországon, ha hazajön?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Néhány napot
Néhány hetet
Egy hónapot
Több hónapot
Fél évet
Egy évet
Egyéb:

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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138. 138. Hol száll meg, ha hazajön?
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
Saját lakás
Bérelt lakás
Szálloda, panzió, stb.
Család, rokon
Barát
Egyéb:
139. 139. Tervezi-e a letelepedést Magyarországon?
Nem kötelező válaszolnia.
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
140. 140. Miért nem látogat haza?
Ha Ön hazajár, kérem, ugorjon a következő
kérdésre.

141. 141. Ha van(nak) gyermeke(i), jár(nak) vagy járt(ak)-e valaha Magyarországon?
Ha nincs(enek) gyermeke(i), kérem, ugorjon a 148. kérdésre.
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
142. 142. Ha gyermeke(i) járt(ak)
Magyarországon, milyen célból?
Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre,
akkor kérem, ugorjon a 145. kérdésre.

143. 143. Milyen gyakran?

144. 144. Mennyi időt töltenek, töltöttek itt?

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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145. 145. Ha gyermeke(i) nem járt(ak) Magyarországon, miért?

146. 146. Unoká(i) jár(nak) vagy járt(ak) valaha Magyarországon?
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
Igen
Nem
Egyéb:
147. 147. Unoká(i) jár(nak) vagy járt(ak) valaha Magyarországon, milyen okból?
Ha nemmel válaszolt az előző kérdésre, ugorjon a következőre.

148. 148. Ön hallott a Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíjról?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:
149. 149. Ha Ön Magyarországtól kapna egy utazásra, szállásra, kulturális
programokra, éttermekre, stb. vonatkozó kedvezménykártyát, és az nem járna
semmilyen kötelezettséggel, használná-e?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Igen
Nem
Egyéb:

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform
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150. 150. Ön szerint Magyarország hogyan és miben tud segíteni az Ön szervezetének,
a diaszpórában élőknek?

Üzemeltető:

https://docs.google.com/forms/d/1oHQe9yxZHqsebcudaK_geLsvuFBLm3XWx_yBgHjQFAc/printform

25/25

2015. 04. 20.

Diaspora Survey

Diaspora Survey
1. 1. Sex
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Female
Male
2. 2. Date of birth
Például: 2012. december 15.
3. 3. Place of birth

4. 4. Residence
You do not have to give your exact address!
Enough to write the city and the country.

5. 5. What is your nationality?
If you have more nationalities, please, give
all.

6. 6. If you were born in Hungary, when did you emigrate?
If you were not born in Hungary, please move to the question number 8.
Például: 2012. december 15.
7. 7. Tell the story of the emigration
If you were not born in Hungary, please move to the next question.

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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8. 8. If you were not born in Hungary, tell the story of your parents’ or your
grandparents’ emigration

9. 9. Why did you or your parents, grandparents emigrate?

10. 10. Your qualification
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
University
College
High school, secondary school
Other
11. 11. What is (was) your profession?

12. 12. Marital status
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Marital
Single
Divorced
Widow(er)
13. 13. If you have spouse, his/her ancestry
If you do not have spouse, please move to
the next question.

14. 14. At home, in your family what
language do you use?

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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15. 15. How do you identify yourself?
For example: American/Canadian/Australian
Hungarian, Hungarian in America, etc.

16. 16. What does it mean for you to be Hungarian in the USA/LatinAmerica/Australia/Canada?

17. 17. If you have spouse, how does he or
she identify herself/himself?
If you do not have spouse, please move to
the next question.

18. 18. Do you speak Hungarian?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
19. 19. Do you understand Hungarian?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
20. 20. Did you attend Hungarian school?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
21. 21. Are you a member of the Scout?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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22. 22. Are you a member of any church?
You do not have to answer!
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
23. 23. If yes, of which?
You do not have to answer! If you are not
member of any church, please move to the
question number 28.

24. 24. Do you regularly attend church?
You do not have to answer!
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
25. 25. If yes, do you attend Hungarian church?
You do not have to answer!
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
26. 26. Does your church organise any other (social, cultural) events in addition to
those related to the church-life?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
27. 27. If yes, what?
If not, please move to the next question.

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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28. 28. Do you have a child?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
29. 29. If yes, how many?
If you do not have a child, please move to
the question number 63.

30. 30. What is the sex of your child?
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
Female
Male
31. 31. How old is your child or how old are
they?

32. 32. What are your children' qualifications?
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
University
College
High school, secondary school
Other
33. 33. What is your child’s
nationality?/What are your children’s
nationalities?

34. 34. How does your child identify
him/herself?
For example: American/Canadian/Australian
Hungarian, Hungarian in America, etc.

35. 35. Does your child speak Hungarian?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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36. 36. If yes, could you give an
approximate assessment of his/her/their
level?
If you answered "no" for the previous
question, please move to the next question.

37. 37. Does your child read in Hungarian?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
38. 38. Does your child write in Hungarian?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
39. 39. Does your child understand in Hungarian?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
40. 40. If your child is adult, did she/he speak Hungarian in her/his childhood?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
41. 41. Does your child (or did she/he) attend Hungarian school (in her/his
childhood)?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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42. 42. Is she/he a member of the Scout? Or was your child a member of the Scout in
her/his childhood?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
43. 43. Does or did your child (folk)dance?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
44. 44. Does your child regurarly attend church?
You do not have to answer!
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
45. 45. If yes, does your child attend any Hungarian church?
You do not have to answer. If not, please move to the question number 47.
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
46. 46. If yes, in which language she/he attend the church service?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
English
Hungarian
Other
47. 47. If not, did your child attend church in her/his childhood?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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48. 48. Does she/he have a family?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
49. 49. Where does your child live?
You do not have to give the exact address.
Enough to give the city and the country.

50. 50. Do you have any grandchild?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
51. 51. If yes, how old is she/he?
If you do not have a grandchild, please move
to the question number 63.

52. 52. How does your grandchild indentify
her/himself?
For example: American/Canadian/Australian
Hungarian, Hungarian in America, etc.

53. 53. Does she/he speak Hungarian?
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
Yes
No
Other
54. 54. Does she/he read in Hungarian?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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55. 55. Does she/he write in Hungarian?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
56. 56. Does she/he understand in Hungarian?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
57. 57. If your grandchild is adult, did she/he speak in Hungarian in her/his
childhood?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
58. 58. Does (or did) your grandchild attend (weekend) Hungarian school (in her/his
childhood)?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
59. 59. Is she/he the member of the Scout?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
60. 60. Does she/he/do they (folk)dance?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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61. 61. Does she/he regurarly attend Hungarian church?
You do not have to answer.
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
62. 62. If yes, in which language mass does she/he attend?
If not, please move to the next question.
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Hungarian
English
Other
63. 63. Do Hungarians or people with Hungarian ancestors live in your neighbors?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
64. 64. What kind of Hungarian memorials do you know the city where you live in?

65. 65. What sort of the ancestries of your
friends?

66. 66. Are you the member of any Hungarian organization?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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67. 67. If yes, do you have any kind of function in the organziation?
If you answered "no" for the previous question, please move to the question number 124.
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
68. 68. How many members has the board?

69. 69. How old are the members of the board?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
30 - 50 years
51 - 60 years
61 - 70 years
71 years 70. 70. What is the job of the members of the board?

71. 71. When was the organization established?
Például: 2012. december 15.
72. 72. What is the goal of the organization?

73. 73. Is the organization a corporation body? Is it registered officially in the
country?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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74. 74. If not, why?
If you answered "yes" for the previous question, please move to the next question.

75. 75. What is the task of the organization? What does it do?

76. 76. Does your organization have branch organizations?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
77. 77. If yes, where?
If you answered "no" for the previous question, please move to the next question.

78. 78. Does it have an own headquaters?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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79. 79. If yes, does the organization rent it or is it own?
If you answered "no" for the previous question, please move to the next question.
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Own
Tenancy
Other
80. 80. If it does not have an own headquaters, where do you hold the events?

81. 81. How many members does the
organization have?

82. 82. Does the organization recruit members?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
83. 83. If yes, how does it do?
If you answered "no" for the previous question, please move to the next question.

84. 84. How many persons of the members
are Hungarian or have Hungarian
ancestors?
Enough to give their scale in per cent.

85. 85. How many member speaks in
Hungarian?
Enough to give their scale in per cent.

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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86. 86. Which language do you use in the organization?
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
English
Hungarian
Spanish
Other
87. 87. How do you make decisions in the organization?

88. 88. Does the organization have a website?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
89. 89. If yes, what is the language of the website?
You can give more answers. If you answered "no" for the previous question, please move
to the next one.
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
Englis
Hungarian
Spanish
French
Other
90. 90. Is or were there any brochure of the organization?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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91. 91. If yes, in which language?
You can give more answers. If you answered "no" for the previous question, please move
to the next one.
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
English
Hungarian
Spanish
French
Other
92. 92. What does the organization do for living?
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
Donation
Subvention (state)
Membership fee
Other
93. 93. If from donation (too), how does the organization do the fundraising?
For example: organizes gala dinner, concert, etc. If your organization does not get
donation, please move to the next question.

94. 94. Does your organization do fundraising for other goals (too)?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
95. 95. If yes, for what?
If you answered "no" for the previous question, please move to the next one.

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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96. 96. Is there member’s contribution?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
97. 97. If yes, how much is it?
If you answered "no" for the previous
question, please move to the next one.

98. 98. How much is the annual budget of
the organization?

99. 99. What incomes does it have?

100. 100. What expences does it have?

101. 101. Is the organization in touch with other local organization?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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102. 102. If yes, with whom?
If you answered "no" for the previous question, please move to the question number 105.

103. 103. Was there any common project?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
104. 104. If yes, what was it?

105. 105. What other local organization do you know?
I mean organization in the state, in the country.

106. 106. Is your organization in touch with other organization which is outside of
Hungary?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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107. 107. If yes, with whom?
If you answered "no" for the previous question, please move to the next one.

108. 108. Is or was there any common project?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
109. 109. If yes, what is / was it?
If you answered "no" for the previous question, please move to the next one.

110. 110. What other organization do you know outside of Hungary?

111. 111. Is there any offical relationship of your organization with Hungary?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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112. 112. If yes, what relationship is it?
If you answered "no" for the previous question, please move to the next one.

113. 113. Is there any offical relationship of your organization with Hungarian nonprofit (NGO) or civil organizations?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
114. 114. If yes, with whom?
If you answered "no" for the previous question, please move to the question number 117.

115. 115. Is / was there any common project?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
116. 116. If yes, what was it?
If you answered "no" for the previous question, please move to the next one.

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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117. 117. Does your organization get any support from Hungary?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
118. 118. If yes, when was it for the last time?
If you anwered "no" for the previous question, please move to the question number 123.
Például: 2012. december 15.
119. 119. How often does it get?

120. 120. How much money does it get?

121. 121. For what kind of goal it gets?

122. 122. From whom?
Please give the exact name of the governmental organization.

123. 123. Is there relationship of your organization with the local Hungarian consulate
or embassy?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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124. 124. How do you consider the countrywide local Hungarian organizations?
I mean organization in the state or in the country.

125. 125. How much time do you spend to
participate in the Hungarian common
life?

126. 126. If you have spouse, does she/he take part in the Hungarian common life?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
127. 127. If you have a child, does she/he take part in the Hungarian common life?
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
Yes
No
Other
128. 128. If you have a grandchild, does she/he take part in the Hungarian common
life?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
129. 129. Do your read the local Hungarian press?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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130. 130. If yes, what do you read?
If you answered "no" for the previous question. please move to the question number 132.

131. 131. If yes, how do you consider it?

132. 132. Do you read the Hungarian press (which is published in Hungary)?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
133. 133. Do you come home?/Do you come to Hungary?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
134. 134. If yes, why?
What is the reason of your trip? For example: visit relatives, etc. If you answered "no" for
the previous question, please move to the question number 140.

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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135. 135. If you come home / to Hungary, with whom?
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
Alone
Family
Friends
Other
136. 136. If you come home / to Hungary, how often?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
By the month
Once a year
Twice a year
More than twice a year
Once in two year
Rarely
Other
137. 137. How long do you stay here?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Some days
Some weeks
One month
Several months
Half a year
A year
Other
138. 138. Where do you stay?
Válassza k i az összeset, amely érvényes.
Own flat or house
Rent a flat
Hotel, pension, etc.
Family, relative
Friend
Other

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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139. 139. Do you plan to settle down in Hungary?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
140. 140. If you do not come home/come to Hungary, why?
If you come home / to Hungary, please move to the next one.

141. 141. If you have a child, does she/he has ever been to Hungary?
If you do not have a child, please move to the question number 148.
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
142. 142. If your child has ever been to Hungary or she/he comes to Hungary, why?
If you answered "no" for the previous question, please move to the question number 145.

143. 143. How often?

144. 144. How long do / did she/he stay here?

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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145. 145. If your child has never been to Hungary, why?

146. 146. Has your grandchild has ever been to Hungary?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
147. 147. If she/he has ever been to Hungary, why?

148. 148. Did you hear about the Sándor Kőrösi Scholarship Program?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
149. 149. If you got a discount card from Hungary which is valid for travelling,
accommodation, cultural events, restaurants, etc. and it is without obligation
would you use it?
Soronk ént csak egy oválist jelöljön be.
Yes
No
Other
150. 150. How can Hungary help to your organization by your mind?

https://docs.google.com/forms/d/1Jli7eVrdbqh2dYl0zV-5i4SWLx56jVQGI1UwfQw6Q_s/printform
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Üzemeltető:
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