NLYiQGRUROQLDNDUyNYDJ\PXQNiWNHUHVĘNiUDGDWDQHPV]QWPHJ
Újházi László a Batthyány kormány diplomatája Új-Buda
OpWHVtWpVpYHO HJ\ Ä.LV0DJ\DURUV]iJRW´ DNDUW OpWHVtWHQL PDMG Ę
V]HUYH]WH.RVVXWKDPHULNDL~WMiW0iUEDQPHJMHOHQWD]HOVĘ
amerikai magyar újság, a Ä6]iPĦ]|WWHN/DSMD´és 1865-ben alakult
PHJD]HOVĘPDJ\DUV]HUYH]HW„Magyar Egylet” néven New YorkEDQ $ V]i]DGIRUGXOy LGHMpQ $PHULND V]tYWD EH D PXQNiW NHUHVĘ
I|OGQpONOLSDUDV]WRNDWDNLNQDJ\UpV]HFVDNSpQ]WDNDUWJ\ĦMWHQL
hogy otthon földet vehessen, de a világháború megakadályozta legtöbbjük hazamenetelét. Ezek leszármazottai alkotják ma „MagyarAmerika” nagyobb részét, jóllehet csak emlékeikben magyarok,
Q\HOYNEHQ PiU QHP 0pJLV D )DLU¿HOGL &DUO 'LFNPDQ EV]NpQ
hírdeti névjegyén: „Tiszteletbeli Magyar.”
 eOWHWĘ /DMRV D 0DJ\DU %DUiWL .|]|VVpJ pV D] ,77277 pYL
konferencia-táborok egyik alapítója így foglalta össze ennek a
generációnak a sorsát: „Clevelandban a Buckeye magyar gettóját
nem lehet a végtelenségig fenntartani, mint ahogyan South Bendet,
Flintet, New Brunswicket sem. (Erdélyben, vagy a felvidéken se lehet
betonba öntve prezerválni a romantikusnak képzelt falusi életet,
akármit akarnak, próbálnak az ottaniak.) A gazdaság, a technika
határozza meg életformánkat. És a jobb, szabadabb élet örök igénye.
Ez az igény, vágyódás csalta ide a magyarokat egykoron, nyomorból a
nyomorba, a bányákba, gyárakba. Ideig-óráig helyi közösségekben,
egymásra utalva építették fel templomaikat, klubjaikat, félszeg,
pótmagyar életüket, mint tették ezt más bevándorló népcsoportok
és teszik még ma is. A magyarok legfeljebb abban különböztek a
W|EELWĘO KRJ\ N|]WN NHYHVHEE YROW D YiOODONR]y D] ]OHWHPEHU
lassabban gyarapodtak mint – mondjuk – a németek, az olaszok, a
görögök és a zsidók, vagy manapság a koreaiak, kínaiak, perzsák,
arabok.
Ez volt a régi amerikás magyarok legnagyobb gyengéje: hogy
QHP YROWDN NpSHVHN ÄSpQ]W FVLQiOQL´ WĘNpW NRYiFVROQL PDJXNQDN
Persze itt is voltak kivételek, mint például a Connecticut állambeli
)DLU¿HOGYiURVEDQDKRO5HQFK\-iQRVHJ\HJpV]YiURVUpV]WpStWHWW
IHODKROD]XWFiNPDLVPDJ\DUKĘV|NUĘOYDQQDNHOQHYH]YH+XQ\DGL
$SSRQ\L$QGUiVV\5iNyF]\pVPpJ|VV]HVHQPDJ\DUQHYĦXWFD
ĘU]LDEHYiQGRUOyPDJ\DURNHPOpNpW
 $ NpW KiERU~ N|]|WW D] HOVĘ N|]WiUVDViJ pV D U|YLG pOHWĦ WD
QiFVN|]WiUVDViJ NRPPQ  UpV]WYHYĘL N|]WN VRN ]VLGy V]iUPD
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zású emigrált, akikkel a magyarok soha sem tudták feldolgozni
viszonyukat. Büszkélkednek zsidó Nobel-díjasainkkal, de ugyanDNNRU QHP pU]LN PDJXNpQDN ĘNHW ,GH V]iPtWKDWMXN D]RNDW DNLN
menekültként élték túl a háborút és utána elhagyták az országot.
Ennek a csoportnak egy része megmaradt büszke magyarnak, mint
például Teller Ede, mások nem akarnak többé közösséget vállalni
V]OĘI|OGMNNHOPLQW*UyI$QGUiV $QG\*URYH 
 $KiERU~XWiQD+RUWK\NRUV]DNWLV]WYLVHOĘLpVNDWRQiLÄD'3
sek” nagy része kötött ki Amerikában, akiket a 48-as kommunista
hatalom átvétel, majd az 56-os forradalom menekültjei követtek.
Bár ezek a csoportok politikai felfogása különbözött, hamar
összejöttek az itteni magyar szervezetekben. Most ezek az emigráns
csoportok kiöregedése komoly kérdést vet fel a magyar szervezetek
pVHJ\Ki]DNM|YĘMpWLOOHWĘHQ*\HUPHNHLNN|]OD]RNDNLNPDJ\DU
N|]|VVpJHNEHQ QĘWWHN IHO PHJWDUWRWWiN PDJ\DUViJXNDW +DMGX
1pPHW*HUJHO\tJ\tUHUUĘO
,, A New Brunswick-i közösség számomra akár Magyarország is
lehetett volna. Szombaton magyar iskolába jártam, vasárnap magyar
PLVpUHKpWIĘHVWHSHGLJPDJ\DUFVHUNpV]HWUH$PDJ\DUV]HUYH]HWHN
UHQGV]HUHVHQ UHQGH]WHN HEpGHNHW HOĘDGiVRNDW NRQFHUWHNHW
9ROW PDJ\DU KHQWHV FXNUiV] SpN FLSpV] V]DEy DXWyV]HUHOĘ $
EDUiWDLP DNLNNHO D OHJW|EE LGĘW W|OW|WWHP PLQG PDJ\DURN YROWDN
pV D] HJpV]EHQ D IDQWDV]WLNXV D] YROW KRJ\ QHP WĦQW HUĘOWHWHWWQHN
ez a magyar közösség. Nem azért létezett magyar szervezet mert
kellett, vagy mert kötelesség volt, hanem mert teljesen természetessé
vált, hogy mi magyarok vagyunk és közösségben élünk. Együtt
QQHSHOQNpVHJ\WWĘUL]]NPHJPDJ\DUViJXQNDW%iUpQpVDW|EEL
¿DWDO EDUiW QHP 0DJ\DURUV]iJRQ V]OHWWQN pV QHP WDSDV]WDOWXN
meg 1956 eseményeit mi is részesei lettünk és vagyunk a magyar
történelemnek. Az általános iskola után (azonban) egyre nehezebb és
nehezebb volt az egyensúlyt az amerikai és magyar közösség között
megtartani. Amikor már volt más elkötelezettség, úgy éreztem, hogy
magyarságom és a magyar közösség már nem játszik olyan fontos
szerepet az életemben.” Gergely, aki a New Brunswick-i Magyar
Alapítvány és Múzeum igazgatója, persze gyermekeit is megtanítja
magyarul, de ma már egyre ritkábbak a magyar közösségek és az
unokák már egyre kevésbé tudnak magyarul, hiszen nagyon sok
a vegyes házasság. A cserkészek és magyar iskolák megtartják a
¿DWDORNDWPDJ\DUNDSFVRODWDLNEDQGHLWWFVDNQpKiQ\H]HU¿DWDOUyO
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beszélhetünk Amerikában.
Nem mintha nem lenne egy újabb „bevándorló” hullám
$PHULNiEDQ (]pUW NHOO H]W D FVRSRUWRW LGp]ĘMHOEH WHQQL PHUW D]
Ę V]HUHSN pV M|YĘMN PHJOHKHWĘVHQ NpUGpVHV 0pJ OHJMREEDQ
GH¿QLiOKDWyND&HDXVHVFXLGĘNHUGpO\LPDJ\DUMDLDNLNQDJ\UpV]H
PHQHNOW VWiWXVEDQ NDSRWW OHWHOHSHGpVL HQJHGpO\W ėN D]RN DNLN
most boldogan fogadják a magyar állampolgárság elnyerését. De
D PRVWDQViJ 0DJ\DURUV]iJUyO  pUNH]ĘN yULiV W|EEVpJH LOOHJiOLV
Yt]XPD OHMiUWD XWiQ HQJHGpO\ QpONO LWW WDUWy]NRGy (]HN M|YĘMH D
legszomorúbb. Jönnek diplomások bébi-szitternek, takarítónak,
pStWĘ PXQNiVQDN +D]DPHQQL QHP WXGQDN PHUW W|EEHW QHP
HQJHGLNĘNHWYLVV]DLGH+DNpVĘEEKD]DPHQQHNPiUQHPWXGQDN
beilleszkedni régi életformájukba. Nincs statisztika ennek a
csoportnak a számáról, de anekdota alapú felmérés a számot közel
százezerre kell tegye. Az erdélyiekkel együtt ez az „új-amerikás”
tömeg számban meghaladja az 56-osokat. A magyar egyesületeknél
ma már csak az erdélyiekre lehet számítani.
Mindent összevéve a sokat emlegetett „másfél milliónál” is
W|EEUHWHKHWĘDSRWHQFLiOLVDPHULNDLPDJ\DURNV]iPDPpJDNNRULV
ha a múlt századforduló kivándorlóinál levonjuk azokat a magyar
iOODPSROJiURNDW DNLN QHP PDJ\DU QHP]HWLVpJĦHN YROWDN $]
viszont más kérdés, hogy a további nemzedékek esetében mi marad
meg ezek magyarságából. Most ezeknek az emigráns csoportoknak
a kiöregedése komoly kérdést vet fel a magyar szervezetek és
HJ\Ki]DN M|YĘMpW LOOHWĘHQ LV *\HUPHNHLN QDJ\UpV]W PpJ WXGQDN
PDJ\DUXOD]XQRNiNPiUDOLJ+DĘNHWQHPWXGMXNDQ\HOYHQW~O
szívükben megtartani magyarnak, elveszítjük az ország legfontosabb
NOKRQLHUĘVVpJpW+LV]HQD]RUV]iJpUGHNHPiVQ\HOYHNHQLGHJHQ
RUV]iJRNEDQQpSV]HUĦVtWHQLpUWpNHLQNHW
 $] $XV]WUiOLiEDQ pOĘ .DUGRV %pOD D )HOVĘSXO\iQ PHJWDUWRWW
WL]HGLNÄ.XIVWHLQ´WDQiFVNR]iVRQHOĘDGRWW„A felszívódás veszélye,
a fennmaradás esélyei – Magyar szórványok Európában, Amerikában, Ausztráliában” összegezése szerint: „Nyugati szórványon
értjük mindazokat a magyarokat, akik bármilyen okból a történelmi
Kárpát-medence határain kívül élnek, beleértve azokat is, akik a
KD]iWyOWiYROpOĘPDJ\DUV]OĘNWĘOV]iUPD]QDN$ÄQ\XJDWL´PHJ
jelölés itt csak az elnevezési gyakorlatot követi, valójában az egész
YLOiJRQ OpWH]Ę V]pWV]yUWViJRW MHO|OL ÒJ\ YpOMN KRJ\ D Q\XJDWL
szórvány beépítését a nemzetpolitika keretében kell elvégezni,
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teljesen külön kezelve a trianoni szórványtól.” Ez a nemzetrész
eleve szórványként jött létre, emiatt sem összességében sem kisebb
HJ\VpJEHQQLQFVWHUOHWLWHOHSOpVLNXOW~UWiMLV]iUPD]iVLN|WĘGpVH
Minden helyi összesereglésük, mint egyházközség, iskola, ifjúsági
(cserkészet), sport, kulturális, társadalmi, bajtársi vagy szakmai
HJ\HVOHW V]|YHWVpJ YDJ\ LQWp]PpQ\ |VV]HN|WĘ HOHPH D QHP]HWL
azonosság-tudat.
,QWp]PpQ\HNWHPSORPRN
 .|]KHO\V]HUĦ KRJ\ D QHP]HWL pU]pV D] |VV]HWDUWR]iV ĘU]ĘMH
a „templom és az iskola.” Meg a közösségi otthonok is, ahol az
$PHULNiED NLYiQGRUOy PDJ\DURN D] ~M KD]iEDQ |VV]HJ\ĦOKHWWHN
Hamarabb építettek közösségüknek házat, egyházuknak templomot,
mint maguknak saját otthont. Számos ezek közül a létesítmények
közül több mint száz éves. Fele már elveszett a magyarság számára.
+D D PHJPDUDGWDNDW V]HUHWQpQN PHJĘUL]QL D]RQQDOL FVHOHNYpVUH
lenne szükség több vonalon is. Hiszen a közösségeket eltartó
népesség egyre fogy. A legtöbb templomi gyülekezet elmondhatja,
KRJ\ KiURPV]RU DQQ\LW WHPHW PLQW NHUHV]WHO +D D] DQJRO Q\HOYĦ
istentiszteleten 25-30-an vannak, a havi egyszeri magyaron talán
nyolcan, a kilencedik a vendégként beszolgáló pap, a tízedik
ÄPDJDD]ÒU´$]WiQDUHIRUPiWXVWHPSORPPHJV]ĦQLNYDJ\DQJRO
gyülekezet otthona lesz. A katolikusoknál rosszabb a helyzet, mert
a magyar áldozattal megépített templom nem a hívek, hanem a
püspökség tulajdona. Ahol már nincs magyar pap, a templom ír,
olasz vagy spanyol kézbe kerül. Azok többen vannak.
Azok az egyesületek, amelyek magyar kultúra gondozása
helyett szórakozásra rendezkednek be, talán jobban állnak. Hiszen
KDHJ\NXOWXUiOLVYDJ\LURGDOPLHOĘDGiVUDHQM|QQHNHOHJ\
rock-zenei eseményre, székely bálra 200-an. A hétvégi iskolák
fenntartása is egyre nagyobb nehézségekkel jár. Minden év elején
kérdéses, hogy elég képzett tanárt tudnak-e verbuválni. Ritka az,
DPLNRU D OHONHV V]OĘN iOGR]DWYiOODOiVD HUHGPpQ\HNpQW ~M LVNROD
nyílik, mint nem régen Bostonban vagy Wallingfordban. Az utóbbi
 pYEHQ D PDJ\DU LVNROiN V]iPD UD ROYDGW 1DJ\ iOGR]DW D
V]OĘNWĘO DNLN D V]pWV]yUWViJ N|YHWNH]WpEHQ VRNV]RU PiVIpONpW
órát autóznak, hogy a magyar iskolába elvigyék a gyerekeket.
.|]EHQPDJ\DUKi]DNV]ĦQQHNPHJPLQWDQDSRNEDQDQDJ\P~OW~
Pittsburgh-i magyar otthon, vagy nem régen a környékbeli Hazleton
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113 éves Szent László temploma. A Clevelandi híveknek több évi
harc után sikerült a Szent Imre templomot megmenteni a bezárástól,
GH H] DODWW D J\OHNH]HW My UpV]H PiU iWSiUWROW PiV DQJRO Q\HOYĦ
templomokhoz, hiszen a Szent Imrében sincs magyar papjuk.
 $YpJVĘN|YHWNH]WHWpVD]KRJ\DNL|UHJHGĘDPHULNDLPDJ\DUViJ
nem lesz képes már sokáig fenntartani intézményeit, templomait, a
PRVWpUNH]Ę¿DWDORNPHJYDJ\QHPW|UĘGQHNH]]HOYDJ\QLQFVPHJ
KR]]iD]DQ\DJLOHKHWĘVpJN,QWp]PpQ\HVPHJROGiVUDYDQV]NVpJ
KD]DLWiPRJDWiVVDOKDPHJDNDUMXNĘUL]QLpUWpNHLQNHWpVPHJWDUWDQL
az amerikai magyarokat az ország „nagyköveteiként”. Hiszen egyre
kevesebb helyen van olyan népes és összetartó szervezet, mint a
Florida-i Sarasota, vagy a Connecticut-i Wallingford egyesülete.
Újabban Las Vegasban kezd egy hasonló kialakulni.
$PHJPDUDGiVOHKHWĘVpJHLQHNNHUHVpVH
A magyarság nyelvi és kulturális megtartása komoly gondot
RNR]pVRNR]RWWDW|UWpQHOHPVRUiQD]LWWHQLPDJ\DURNpUWIHOHOĘVVpJHW
YiOODOyNQDNpVLGĘQNpQWDPDJ\DUNRUPiQ\RNQDNLV$]2UV]iJJ\ĦOpV
WĘONH]GĘGĘHQDPLQLV]WHUHOQ|NVpJN|OWVpJYHWpVpEHQH]HU
NRURQiWLUiQ\R]RWWHOĘDNOI|OGLHOVĘVRUEDQD]DPHULNDLPDJ\DUViJ
megtartása céljára. Majd 1903. január 12-én .OHEHOVEHUJ .XQR
HOĘWHUMHV]WpVHDODSMiQKDWiUR]DWV]OHWHWWD]$PHULNiEDNLYiQGRUROW
„több százezer magyar ajkú” KRQ¿WiUV V]RFLiOLV KHO\]HWpQHN pV
oktatásának gondozásáról. Akkoriban Clevelandban több mint 1200
gyermek tanult állandó magyar iskolában. Mindez a világháború
DODWWPHJV]ĦQW$]yWDDKLYDWDORVPDJ\DUV]HUYHNV]yODPRNRQW~O
keveset foglalkoztak a külföldi magyarok megtartásának dolgával. A
70-es években a Lousiana-i Árpádhonba küldtek magyar tanárokat
QpKiQ\ pYLJ $] HOVĘ 2UEiQ NRUPiQ\ DODWW D] DNNRUL 0DJ\DURN
9LOiJV]|YHWVpJHUpV]pUĘOHOĘWHUMHV]WHWWNpUpVHPUHPHJV]DYD]WDNHJ\
összeget az amerikai magyar értékek megmentésére, de azt végül is
másra használták fel. A Bajnai kormány idején szintén sikerült egy
kisebb összeget biztosítani a lebontott magyar katolikus templomok
üvegablakai megmentésére, az meg a püspök vétóján akadt el.
Most végre a Balassi Intézet felvállalta a külföldi magyar tanárok
képzését, és ebben helyet biztosítottak a nyugati magyar iskolákban
tanítók számára is. Azon kívül a Balassi Intézet a Külföldi Magyar
Cserkészszövetséggel évente 10 ösztöndíjat biztosít 9 hónapos
PDJ\DURUV]iJL WDQXOiVUD  pYQpO LGĘVHEE PDJ\DU V]iUPD]iV~DN
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V]iPiUD0RVWRUV]iJEyO¿DWDOYHV]UpV]WD)LDWDO0DJ\DURN
Találkozóján.
Nem mintha nem lettek volna komoly javaslatok, tanulmányok
a külföldi magyarok megtartása és gondozása érdekében. Hogy csak
néhányat említsek: 0iWUDL%DOi]V2000-ben készített megvalósítási
tervet egy New York-i Kulturális Intézet felállítására (tudjuk, mennyi
pénzt pocsékoltak erre, míg most egy csekély költségvetéssel
PĦN|GĘ LQWp]PpQ\ PĦN|GLN  $V]DOyV =ROWiQ egy Emigrációs
Múzeum tervét tette az asztalra 2001-ben. Hámos László a Nyugati
Magyar Tanácsra vonatkozó terveket foglalta össze. Körülbelül
XJ\DQHEEHQD]LGĘEHQNpV]tWHWWHGU0y]HV.iURO\ és 6PLN&VDED
)HUHQF„Az amerikai magyarság és identitás megtartó törekvéseik”
FtPĦ WDQXOPiQ\iW HOVĘVRUEDQ D 1HZ %UXQVZLFNL WDSDV]WDODWRNUD
építve. 0DJ\DU .iOPiQ egy Amerikai Magyar Kulturális
Diplomáciáról készített javaslatot. .DUGRV%pOD Ausztráliából „A
nyugati szórvány beépítése a nemzetegyesítés programjába” tervét
javasolta.
Nyilvánvaló volt, hogy minden támogatási tervet egy felmérés
NHOOPHJHOĘ]]|Q6]iPRVSUyEiONR]iVW|UWpQWDUUDKRJ\SRQWRVDEE
felmérés készüljön az amerikai magyarok valós számáról. Egy
ilyen felmérés azonban gyakorlatilag lehetetlen feladat. Reálisabb
lenne összegezni a magyar intézményeket. Erre történt is számos
kísérlet. Már az Antall kormány alatt a Washingtoni nagykövetség
|VV]HiOOtWRWWHJ\FtPMHJ\]pNHWD]DPHULNDLPDJ\DUV]HUYH]HWHNUĘO
amely tartalmazta az egyházak felsorolását is. A Magyar Távirati
Iroda (MTI) éveken át könyv alakban terjesztett egy hasonló
NLPXWDWiVW DPHO\ NpVĘEE HOHNWURQLNXV NLDGiVEDQ MHOHQW PHJ
Utoljára 1996-ban kértek meg ennek az átnézésére, akkor a
jegyzék 287 címet tartalmazott, amiben az egyesületek mellett a
cserkészcsapatok és templomok is szerepeltek.
 $] DNNRU PpJ pUGHPEHQ PĦN|GĘ 0DJ\DURN 9LOiJV]|YHWVpJH
1\XJDWL5pJLyMDUpV]pUĘO%DNRV,VWYiQIĘWLWNiUWiPRJDWiViYDOpQ
adattam ki 1998 és 99-ben három “Történeti áttekintés és címtár”
felmérést a VILÁG MAGYARSÁGA címmel. Ebben a sorozatban
az Amerikai Egyesült Államok, Dél-Amerika és Európa szerepelt,
Ausztráliára már nem került sor. Ezek a kötetek megtalálhatók a
nagyobb könyvtárakban, de nagyrészüket a Világszövetséget
ELUWRNED YHYĘ ~M YH]HWpV HOVOO\HV]WHWWH YDODPL SLQFpEHQ YDJ\
kidobta. Mint a Magyar Tudományos Akadémia Nyugati Magyar
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Tudományos Tanácsa tagjai 1DJ\.iUROO\DOegyütt kértük az MTA,
a Határon Túli Magyarok Hivatala, a Teleki Intézet és mindenki
más segítségét egy ilyen felmérés elkészítésére. Végül sikerült a
WHUYHW V]pS |VV]HJĦ DQ\DJL IHGH]HWWHO HOIRJDGWDWQL pV EHQ HO
LVNpV]OWD]HOVĘYi]ODWPiVIpOpYHWDGYDDPHJYDOyVtWiVUD(EEĘO
D NO|QE|]Ę iWV]HUYH]pVHN N|YHWNH]WpEHQ W|EE PLQW  pY OHWW GH
végre 2008 augusztusára a Magyar Külügyi Intézet gondozásában
megjelent és a szelterszi társadalomtudományi táborban bemutatták
a felmérést tartalmazó könyvet. ³%(6=e'%ė/9,/È*HOHP]pVHN
adatok amerikai magyarokról” a címe. Talán igazságtalan lenne a
munkát úgy jellemezni, hogy a hegyek vajúdása egeret szült, de az
biztos, hogy a kiadvány csalódást okozott. A tanulmány leginkább
vitatható része, a címet adó terjedelmes fejezet, amely interjúk
alapján kívánja bemutatni az amerikai magyarságot, nagyjából olyan
formában, ahogy antropologusok egy Afrikában felfedezett törzset
ismertetnének. Az esetlegesen kiválasztott interjúalanyok által
NLDODNtWRWW V]|YHJ LQNiEE ³V]yEHV]pGEĘO´ |VV]HiOOtWRWW YLOiJNpSHW
ad, ahelyett, hogy útmutatásul szolgált volna az amerikai magyarság
megmaradásához. Lehet, hogy nincs is hosszú távon érvényes megoldás. Hogy újra eOWHWĘ/DMRVWidézzem: „Van-e értelme, esélye az
(amerikai) magyarság fennmaradásának, vagy pedig hiú ábránd
mindaz, amire feltettem az életemet?” (De mit várhatunk azoktól,
DNLNtJ\pQHNHOLND6]y]DWRWÄLWWpOQHGpV PHJ KDOQRGNHOO´"
$KDJ\DWpNRNPHJWDUWiViQDNSUREOpPiMD
A Magyar Tudományos Akadémia meghirdette a külföldi maJ\DU KDJ\DWpNRN |VV]HJ\ĦMWpVpQHN pV PHJWDUWiViQDN D SURJUDPMiW
EDQ(UUĘOD]RQEDQD]yWDVHPPLWQHPOHKHWKDOODQLIHOWHKHWĘOHJ
SpQ]KLiQ\UD YDOy KtYDWNR]iVVDO (]W PHJHOĘ]ĘHQ PDJ\DURUV]iJL
N|]J\ĦMWHPpQ\HNpVN|]|WWDQHP]HWL,77$.$SURJ
UDPNHUHWpEHQSiO\i]KDWWDNDNOI|OG|QWDOiOKDWyDPDJ\DUPĦYH
OĘGpV pV WXGRPiQ\W|UWpQHW V]HPSRQWMiEyO MHOHQWĘV KDJ\DWpNRN
megszerzésének és elhelyezésének támogatására. Azóta ez is
PHJV]ĦQW (EEHQ N|]UHMiWV]KDWRWW D 6HO\H KDJ\DWpN VRUVD DPHO\
6]HQWHVHQSXV]WXOWHO(UUĘOV]iPROWEH.RYiFV/iV]Oy, az Indiana
Egyetem könyvtáros professzora a Eurasian Studies Yearbook 2004.
évi kiadványában.
6HO\H-iQRV (1907-1982) Bécsben született, de a család KomáURPEDN|OW|]|WWpVĘRWWMiUWLVNROiED (]pUWQHYH]WpNHOUyODD]RWWDQL
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PDJ\DUHJ\HWHPHWDPHO\HWPRVWDIĘLVNROiYiYDOyYLVV]DPLQĘVtWpV
fenyeget). Prágában, majd az Egyesült Államokban tanított és kutatott, aztán Kanadában a McGill Egyetem professzoraként a stressz
kutatás terén elért eredményével nyert világraszóló elismerést,
többek között többszöri felterjesztést a Nobel díjra.
 +DOiODHOĘWWHJ\pOHWHQiW|VV]HJ\ĦMW|WWW|EEQ\HOYĦWXGRPiQ\RV
könyv és adattárát, kutatásának dokumentumait, munkatársára, GU
6]DEy6iQGRUUDbízta, azzal, hogy juttassa el azokat Magyarországra
és az elszállításhoz az anyagi fedezetet is biztosította. 6]DEy egy
PHJIHOHOĘKHO\HWNHUHVHWW$PLNRUHJ\LNHJ\HWHPVHPYiOODONR]RWWD
hatalmas, mintegy 450 ezer kötetet és öt millió szakmai folyóiratot,
Np]LUDWRW NLWHYĘ DQ\DJ IRJDGiViUD 6]HQWHV YiURV MHOHQWNH]HWW 2WW
szerettek volna egy új orvosi egyetemet létesíteni, de amint kiderült,
erre nem volt sem pénzük, sem szakmai hátterük. A mintegy
negyven teherautóról lerakott több száz láda anyag nagy része
egy az oroszoktól elhagyott, félig romos laktanya épületben lett
elhelyezve, és ott várt sorsára hat éven át. Minthogy Kanadában nem
W|UWpQW PHJ D J\ĦMWHPpQ\ UHQGV]HUH]pVH IHOPpUpVH pV 6]HQWHVHQ
VHP YROW HUUH OHKHWĘVpJ LOOHWYH DQ\DJL IHGH]HW D] pYHN VRUiQ
W|QNUHPHQWDQ\DJVRUVDPHJSHFVpWHOĘG|WW(OiUYHUH]WpNPDMGHJ\
UpV]pWEH]~]WiNDW|EELEĘOW]HOĘDQ\DJOHWW³$YLOiJRQHOĘIRUGXOW
PiUN|Q\YWiUDNHOYHV]WpVHKiERU~YDJ\WĦ]YpV]N|YHWNH]WpEHQGH
H]YROWDOHJQDJ\REEN|Q\YJ\ĦMWHPpQ\DPHO\YDODKDEpNHLGĘEHQ
pusztult el”– írta .RYiFV/iV]Oy
 (EEĘO D SpOGiEyO LV OiWKDWy KRJ\ D NOI|OGL IĘOHJ DPHULNDL
PDJ\DU N|Q\YWiUDN J\ĦMWHPpQ\HN PHJPHQWpVH NRPRO\ JRQG pV
feladat. Felmérés és rendszerezés nélkül ehhez a munkához nem lehet
V]DEDG KR]]iIRJQL(J\N|Q\YWiUV]DNV]HUĦIHOPpUpVHpVpUWpNHOpVL
költsége valamint szállítása több ezer dollárt igényelhet. Az amerikai
N|Q\YWiUDNEDQ HJ\HWHPHNHQ PDJ\DU J\ĦMWHPpQ\HN HOKHO\H]pVH
DOLJ OHKHWVpJHV H]pUW PHUO IHO D PDJ\DURUV]iJL YDJ\ N|UQ\H]Ę
országok magyar intézményeinek, iskoláinak a megkeresése. Persze
különbözik a külföldi magyarok elvárása az otthoniakétól. Itt
D]W V]HUHWQpN KD D] HJ\ pOHWHQ iW |VV]HJ\ĦMW|WW PDJ\DU N|Q\YHLN
és értékeik ne vesznének kárba, hiszen a gyermekek, unokák már
QHP ROYDVViN D]RNDW 0DJ\DURUV]iJRQ YLV]RQW HOVĘVRUEDQ DQJRO
Q\HOYĦV]DNN|Q\YHNUHOHQQHV]NVpJ1HPWXGMXNKRJ\D.iUSiW
medence országaiban mi hiányzik, amit Magyarországról ne lehetne
pótolni. Egy jól átgondolt program Amerikában létrehozna egy
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IRJDGyUHQGV]HUH]ĘpVV]iOOtWyN|]SRQWRW0HJROGDQiD]HOV]iOOtWiV
költségeinek fedezését. Magyarországon létrehozna egy fogadó és
HORV]WyLURGiW+LV]HQQHPFVDNN|Q\YWiUDNJ\ĦMWHPpQ\HNYHV]QHN
el, de a magyar templomok értékei is idegen kézbe kerülnek.
0LpUWpUWpND]DPHULNDLPDJ\DUViJ"
Kétségtelen, hogy a magyar bevándorlók számarányukon túl
MHOHQWĘV PpUWpNEHQ MiUXOWDN KR]]i $PHULND IHOYLUiJR]WDWiViKR]
0LQGHQNL HOĘWW LVPHUHWHV D] $PHULNiEDQ pOW YDJ\ GROJR]RWW
V]iPRV WXGyV PĦYpV] NDUPHVWHU ]HQHV]HU]Ę V]tQpV] pV ¿OPHV
QHYH WHYpNHQ\VpJH 7XGXQN 6]LOiUG /Hy V]HUHSpUĘO D] DWRPHUĘ
hasznosítása terén. Tudjuk, hogy Pulitzer József szervezésének
N|V]|QKHWĘD6]DEDGViJ6]RERUIHOiOOtWiVD1HZ<RUNNLN|WĘMpEHQ
Emlegetjük 7HOOHU(GpW6ROWL*\|UJ\|Wvagy +DUJLWDL0DULVNiW.
'HLWWPRVWQHPDNLPDJDVOyWHOMHVtWPpQ\HNUĘOYDQV]y6RNNDOLQNiEE
D]HJ\V]HUĦLVPHUHWOHQEHYiQGRUOyNUyODNLNPHJWHUHPWHWWpND]WD
környezetet, amit "Magyar-Amerika" néven szoktunk emlegetni.
Azokról, akik neveit az Ellis Island-i bevándorlási múzeumban
sok esetben hibásan jegyezték fel, akik azonban ideérkezve
megépítették a magyar templomokat, társas házakat, egyesületeket
azokban az amerikai városokban, ahol megtelepedtek. Ugyanakkor
az elhagyott haza „nagyköveteiként” szolgálták népük érdekeit. Az
ĘUDJDV]NRGiVXNSROLWLNDLEHIRO\iVWLVMHOHQWD]RUV]iJQDN
1DJ\ .iURO\ tJ\ V]yO HUUĘO Ä(] D QHP]HWUpV] RO\DQ HUĘ
IRUUiV DPHO\ W|UWpQHOPLOHJ HJ\HGL H] D] HUĘIRUUiV NpV]HQOpWHW
teremtett magában arra,hogy szolgálatára legyen a többi magyar
QHP]HWUpV]QHN(]WPHJV]yOtWDQLH]]HORNRVDQpOQLHUUĘOKtUWDGQL
ez magyarországi feladat. De ráadásul még valami más is történt,
ami egyedi a történelmünkben. Mi nyugaton úgy éreztük, hogy volt
négy-öt olyan magyar sorskérdés, amit Közép-Európában nem
lehetett megtárgyalni a diktatúrák miatt, viszont szükségesnek
YpOWN KRJ\ H]HNUĘO V]y OHJ\HQ pV V]NVpJHV H]HN pUGHNpEHQ
szószólókká válnunk. Afféle küldetéstudatot próbáltunk kialakítani
magunkban és egymásban, hogy az 56-os forradalom és általában
a magyarság valóságait közvetíteni tudjuk a nyugati országoknak.
Tehát nem csak a magyar nyelv és kultúra megtartása lett a célunk,
hanem az is, hogy segítsük a többi magyar nemzetrészt abban,
KRJ\ D JRQGMDLW PHJLVPHUMpN IHOHOĘV KHO\HNHQ (] D NOGHWpVHV
gondolkodás, magyarság-szolgálati munka célt is adott annak,
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hogy miért tartsák meg magyar nyelvüket és kultúrájukat nyugati
RUV]iJRNEDQJ\HUPHNHLQN¿DWDOMDLQNSROJiUWiUVDLQN$]pUWWDUWViN
PHJKRJ\NpWYDJ\W|EEQ\HOYĦV]yV]yOyMiYiYiOKDVVDQDNDPDJ\DU
nemzetrészek érdekeinek, gondjainak.” Szükség van erre a munkára
PDLVDM|YĘEHQLV
Ha elfogadjuk azt a tételt, hogy a nyugati magyarság értéket
biztosít az országnak, nyilvánvaló feladat a megtartás. Azt is
el kell fogadnunk, hogy ma már az amerikai magyarság nem
UHQGHONH]LNDNNRUDHUN|OFVLpVDQ\DJLHUĘYHOKRJ\H]WDIHODGDWRW
önmaga teljesítse. Szükség van az anyaország fokozott és hathatós
WiPRJDWiViUD IHOHOĘVVpJ YiOODOiViUD 3HUV]H OHKHW DUUD KLYDWNR]QL
hogy miért nem lehet megszólítani, segítségül hívni azt a jó néhány
milliárdos amerikai magyart, akiket a világ leggazdagabbjai között
tartanak nyilván. Sajnos ennek nagyrészt történelmi okai vannak.
Vagy nem akarnak többé a magyarokkal közösséget vállalni, vagy
jótékony tevékenységük esetében szemüket sokkal magasabbra
emelik, mint az itteni magyarság ügye. Sorolhatnánk a példákat.
A tennivalók megbeszéléséhez való elinduláshoz érdemes felidézni
D]DXV]WUiOLDLHOĘWHUMHV]WpVpEĘODOHJIRQWRVDEEJRQGRODWRNDW
,,Meg kell fogalmazni a célt, létre kell hozni a cél megvalósításához
alkalmas intézményt. Ennek érdekében a magyar parlamentnek
kellene törvényt alkotnia az intézmény feladatait és elvárásait
LOOHWĘHQ´$]LQWp]PpQ\IHODGDWDOHQQH
$QDJ\YLOiJEDQV]pWV]yUWViJEDQHOĘPDJ\DUViJLQWHJUiOiVD
$PDJ\DUPDJ\DUNDSFVRODWRNPHJWHUHPWpVHpVIHOYLUiJR]WDWiVD
$V]DNPDLpVpUGHNOĘGpVLN|U|NOiQFRODWiQDNPĦN|GWHWpVH
ÈSROQLpVYpGHQLDPDJ\DUQ\HOYHWNXOW~UiWPĦYHOWVpJHW
 7iPRJDWQL PLQGD]RNDW DNLN D W|UWpQHOPL KDJ\RPiQ\RN
szellemében munkálkodnak.
6tNUDV]iOOQLDPDJ\DUViJHPEHULMRJDLpUWEiUKROLVpOMHQHN
 .LYpGHQL D PDJ\DUViJRW pUW URVV]LQGXODW~ WiPDGiVRNDW pV
HOĘVHJtWHQLNOI|OG|QDPDJ\DUViJNpSHUHGPpQ\HVEHPXWDWiViW
$]LQWp]PpQ\DPLQGHQNRULPDJ\DUNRUPiQQ\DOHJ\WWPĦN|GYHD
0DJ\DU 2UV]iJJ\ĦOpV iOWDO PHJV]DYD]RWW N|OWVpJYHWpVL WiPRJDWiV
LJpQ\EHYpWHOpYHO OiWQi HO W|UYpQ\EHQ OHIHNWHWHWW IHODGDWiW $ PĦ
N|GpVpW PHJKDWiUR]y W|UYpQ\QHN W|EEHN N|]|WW D N|YHWNH]Ę
elgondolásokat kellene megfogalmaznia:
$QDJ\YLOiJEDQpOĘPDJ\DUViJLQWHJUiOiViQDNPyGV]HUHLW
 $ PDJ\DU NDWDV]WHU IHOiOOtWiViW WiUJ\L V]HOOHPL pV PĦYpV]HWL
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értékekre vonatkozóan.
* A magyar-magyar szakmai kapcsolatok megteremtését, intézményesítését és támogatását (mint pl. MTA, egyetemek, kamarák,
egyházak, kulturális és társadalmi intézmények, minisztériumok,
stb.).
* Az önazonosság megtartása érdekében a magyar nyelv diaszpórában való idegen nyelvkénti oktatását és a magyarság kulturális
értékei bemutatását.
$NOI|OG|QWHQJHUHQW~OpOĘPDJ\DULIM~ViJ0DJ\DURUV]iJRQYD
OyNpS]pVpQHNN|]pSpVIHOVĘIRN~PHJROGiViW
* A magyar örökség ápolását és a magyarságkép javítását.
.OI|OG|QD]LQIRUPiOLV1*2V]LQWĦOREEL]iVWDPDJ\DUNOSROLWLND
nemzeti konszenzuson alapuló stratégiai céljai érdekében.
* Internetes tájékoztató szolgálatot, nemcsak magyarul, és e-mail
kapcsolatot személyekhez és intézményekhez szólóan.”
 $ Q\XJDWL PDJ\DU ¿DWDORN V]iPiUD V]HUYH]HWW PDJ\DURUV]iJL
táborok, nyelv tanfolyamok, társas utazások sokat tehetnek a
N|YHWNH]ĘQHP]HGpNHNPHJWDUWiVDpUGHNpEHQ
Az ilyen megbeszéléseken, mint a „Kufstein” Tanácskozás,
kialakított elgondolások, programok a Magyar Parlament és
Kormány központi feladatává kell válljanak. Reméljük, hogy ez a
N|]HOLM|YĘEHQtJ\LVOHV]9DQQDNEL]WDWyMHOHN„A diaszpórában
pOĘ PDJ\DUViJQDN ± K~V] pYYHO D UHQGV]HUYiOWR]WDWiV XWiQ ±YpJUH
NHOOĘ¿J\HOPHWNHOONDSQLDDQHP]HWSROLWLNiEDQ – jelenti a második
Orbán kormány közleménye – A nemzeti ügyek kormánya elkötelezett az iránt, hogy az új Alaptörvényben az egységes magyar
QHP]HWUHPHJIRJDOPD]RWWIHOHOĘVVpJYLVHOpVWDGLDV]SyUDWHNLQWHWpEHQ
LVPHJYDOyVtWVD$GLDV]SyUiEDQpOĘPDJ\DUViJDPDJ\DUQHP]HW
politika húsz éve háttérbe szoruló szegmense (volt). Célunk, hogy a
YLOiJEDQ V]pWV]yUWDQ pOĘ PDJ\DUViJRW MREEDQ EHYRQMXN D PDJ\DU
nemzet életébe.” $NRUPiQ\H]pUW~MUDpOHV]WHWWHDpYYHOH]HOĘWW
létrehozott intézményét, a Magyar Diaszpóra Tanácsot. „A Magyar
'LDV]SyUD 7DQiFV D YLOiJRQ V]pWV]yUWViJEDQ pOĘ PDJ\DUViJ
V]HUYH]HWHLQHN N|]|V IyUXPD DPHO\ D GLDV]SyUiEDQ pOĘN VDMiWRV
LJpQ\HLW pV pUGHNHLW WDUWMD V]HP HOĘWW YDODPLQW PHJWHUHPWL D
diaszpóra magyarságának önálló képviseletét.”
&VDSy(QGUH az ausztráliai Magyar Élet augusztusi számában
írja ezzel kapcsolatban: „Nagy eredmény, hogy a létrejött AlaptörYpQ\EĘO DGyGyDQ D QHP]HWL J\HN NRUPiQ\D NLWHUMHV]WL D IHOHOĘV
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