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Bevezetésként néhány szót arról, hol is tart ma a brazíliai magyarokkal kap-
csolatos emigráció-, vagy ha úgy tetszik, diaszpórakutatás. A vizsgálatok, illet-
ve a kutatók alapvetõen két perspektívából közelítenek e témához. Azok, akik
itthonról formálnak véleményt a kérdésrõl, valamint azok, akik maguk is
emigránsok, más-más szempontokat érvényesítenek. A rendszerváltás óta
megélénkültek a Magyarországon kezdeményezett vizsgálatok – a szegedi
egyetemen akadémiai kutatócsoport is mûködött néhány évig az ibériai és
dél-amerikai magyar emigráció történetének feltárására –, amelyek általában
tudományos igénnyel és nagyobb történeti/szociológiai/ kultúrantropológiai
összefüggés keretébe helyezve vetik fel az emigráció problematikáját. Ebben a
körben megítélésünk szerint hatásosan érvényesül a tudományos élet egészsé-
ges kontrollja, a kritikai visszhang, ugyanakkor kellõ gondolatszabadságot biz-
tosító mûhelyek formálódnak, és ez a szellem sikeresen tartja távol a téma
vonzó egzotikuma folytán fel-felbukkanó, nem eléggé felkészült kutatót vagy
nem megalapozott eszmefuttatást.

A Brazíliába került magyarok körében szinte a kezdetektõl megmutatko-
zott az igény a magyar múlt, valamint az emigráció történetének és aktuális je-
lenének sajátos szempontú rögzítésére. Szelecz Arnold bencés szerzetes már
az 1930-as években magyar történelmet írt a „brazíliai magyarság használatá-
ra”, és São Paulo földrajzát is megírta, „különös tekintettel a magyarságra”.1

A közelmúltban pedig Kögl Szeverin, szintén brazíliai magyar bencés atya fog-
lalta össze az ottani magyarság történetét.2 Rövidebb tanulmányokban, cik-
kekben számos résztéma publikálására sor került, például az 1949-ben alapí-
tott Könyves Kálmán Szabadegyetem Évkönyveiben.3 Az emigrációban élõ
kutatók nagy elõnye, hogy bõségesen áll a rendelkezésükre írott és szóbeli for-
rás, valamint saját személyes tapasztalataik. Azonban kevésbé kötik õket az
egyetemes tudományosság szabályai, gyakran kedvtelésbõl, mûkedvelõként
dolgoznak, viszont súlyosan nehezednek rájuk a kinti magyarok sokszor egy-
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másnak ellentmondó elvárásai. Így gyakran hiányzik a megfelelõ rálátás és tá-
volságtartás témájukkal kapcsolatban.

Az eddigi – hazai vagy brazíliai – kutatások elsõsorban az intézménytörté-
netre irányultak (egyesületek, egyházak, cserkészet, bizonyos sajtótermékek
stb. történetére), másfelõl igyekeztek megvilágítani a magyar közösségek
helyzetét a befogadó ország kül- és belpolitikai széljárása által meghatározott,
változó körülmények között. További kutatási irányt jelölhet ki többek között
a diaszpórában élõ egyes jelentõsebb személyiségek életútjának feldolgozása
vagy a magyar politika és az emigráció viszonya. E kettõ összekapcsolására tö-
rekedtünk a jelen tanulmány témájának megválasztásakor.

Ifj. Horthy Miklós személye az emigráció történetével foglalkozóknak kétsze-
resen is érdekes lehet. Elõbb mint Brazíliában akkreditált magyar királyi kö-
vet (1939–1942), akinek a külföldön élõ honfitársakra igen nagy figyelmet
fordító magyar politika „meghosszabbított keze” gyanánt feladatköréhez
tartozott a külképviselet vonzáskörébe tartozó magyarok gondozása is. Ifj.
Horthy Miklós maga így rangsorolja feladatait: „A riói magyar követség fel-
adatkörét a következõ sorrendbeli fontossággal gondolom megjelölni. […] 1.,
…hazánkat jó irányban ismertté és megbecsültté tenni … 2., Nyersanyagellá-
tásunk kompenzálása magyar mezõgazdasági vagy ipari cikkekkel, kereske-
delmi forgalmunk erõs mértékben való növelése lehetõleg a nekünk legmeg-
felelõbb árufajtákkal. 3., …akár a városi zsidó, úgy mint a vidéki paraszt
kolónia…”, azaz az ott élõ magyarok gondozása.4 Mindezzel egybecseng az
akkori külügyminiszter, Csáky István néhány sora, aki a dél-amerikai magyar
kirendeltségek feladatait a következõkben látta: „Délamerikában sok a tenni-
való: nemcsak az odaszakadt véreink szorulnak fokozottabb ápolásra, hanem
a kereskedelmi kapcsolatok kiszélesítése is egy teljes értékû ember energiáját
kívánják meg.”5

Ifj. Horthy Miklós életrajzának kronológiáját követve, személye megválto-
zott szerepben másodszor is a diaszpórakutató látóterébe kerülhet, hiszen a
második világháború után maga is a magyar politikai emigráció tagjává vált, és
élete második, nagyobbik felét Dél-Amerikában és Ibériában töltötte.6 Mégis
térjünk vissza követi idõszakára, annál is inkább, mivel ez a néhány év a ma-
gyar kolónia sorsát alapvetõen befolyásoló brazil belpolitikai viszonyok szem-
pontjából is figyelemre méltó.

Brazíliában 1937-tõl mûködött Új Állam (Estado Nôvo) néven Getúlio
Vargas (1883–1954) elnök tekintélyuralmi rendszere, amelynek egyik jellegze-
tessége a sajátos nacionalizmus volt. Ennek jegyében vált a rezsim fontos célki-
tûzésévé az ekkoriban kovácsolódó nemzettudat erõsítése, az igen heterogén
társadalom homogenizálása, ilyen módon a bevándorlócsoportok erõteljes, fe-
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4 Ifj. Horthy Miklós levele Bartheldy Tibornak 1939. augusztus 29-én. Országos Levél-
tár (továbbiakban OL) Küm. K 58 17. csomó 1939-III/2. 47–49. lap.

5 Csáky István 1939. május 11-i levele Vélics berni magyar követhez. OL Küm. K 58 18.
csomó 1939-I/3.

6 Életérõl bõvebben vö. Szilágyi–Sáringer 2002.



lülrõl vezérelt asszimilálása is. Az Új Állam idején szigorították a bevándorlás
feltételeit, korlátozták a bevándorlók munkaerõpiaci részvételét, anyanyelv-
használatát – ez súlyosan érintette a brazíliai magyar nyelvû sajtót –, az egye-
sületek szabad mûködését. A magyar egyesületek ezért névleg brazilokká
váltak, illetve vezetõségükbe brazilokat vontak be. A központi tanterv és kö-
vetelményrendszer következtében pedig ellehetetlenült a magyar iskolák mû-
ködése, bár a gyakorlatban nem mindig volt helyettük a törvényeknek megfe-
lelõ brazil iskola.7

A brazíliai magyarok ekkoriban a mai állapothoz képest széttagoltabban él-
tek – Rio de Janeiróban, Porto Alegrében és a legnagyobb számban São Paulo
állam fõvárosában, valamint a belsõ, azaz interiorbéli területein, bár a São
Paulo városba való koncentrálódásuk már megindult. A magyar közösség több
szempontból is rétegzett volt. Horthy követ erre utal egy jelentésében: „A riói,
legalább 95%-ban zsidó magyarság viselkedésérõl az 1941. évben nem lehet
jót mondani. … Meggyõzõdésem az, hogy ezzel a nagyrészt zsidókból… álló
csoporttal… magyar szellemû, hazafias kultúrmunkát nem lehet végezni, leg-
alább is [ameddig] a legrégebbiek ki nem dõlnek, és a tisztességes keresztény
magyarok arányszáma meg nem nõ. […] Sokkal jobb a helyzet São Paulo és
Rio Grande do Sul államokban, ahol még São Paulo városban is, a túlnyomó
többség keresztény magyarokból áll; emellett ott vannak kultúrintézménye-
ink, iskoláink, tanítóink, papjaink.”8 A Brazíliában élõ magyarság ebben az
idõben rétegzett volt tehát vallásilag. A katolikus – a bencés atyák vezetésével9

–, a református, az evangélikus és a zsidó vallás követõi, valamint néhány kis-
egyház, úgynevezett misszióegyesület (Hetednapi adventisták) hívei egyaránt
megtalálhatók voltak a Magyarországról kivándoroltak között.10 Ugyanakkor
politikai rétegzõdésrõl is beszélhetünk, amely különösen a második világhá-
ború után jelölt ki éles törésvonalakat. Azonban a kolónia jellege már 1919
után változóban volt, amikor a korábbi, alapvetõen gazdasági motivációval ér-
kezõ magyarok mellett megjelentek a politikai emigránsok. Közülük egy
visszaemlékezõ a São Pauló-i egyesületekrõl beszélve így jellemzi az akkori
helyzetet: „Volt egy »Segélyegylet« nevû, amit tisztán a Horthy-kormány ho-
zott létre, de hát az velünk teljesen szemben álló társaság volt. Jó könyvtára
volt, de ettõl függetlenül jobboldali egyesület volt, nagyon kevés taggal. Sokkal
több tagja volt a Köztársasági Körnek.”11 Bár az emlékezõ itt érezhetõen „ha-
zabeszél” az inkább baloldali érzelmû magyarokat tömörítõ Köztársasági Kör
javára, szavaiból világos, hogy az egyesületek fõ profilja, a segélyezés, a kultu-
rális vagy a sporttevékenység sok esetben politikai felhangokkal párosult. Ami
pedig az aktív koloniális életet élõk számára ilyen értelemben megosztó ténye-
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8 Követi jelentés 1942. február. OL Küm. K 63. 79. csomó 1942. 9. Rio de Janeiro

15–16. lap.
9 Vö. A magyar bencések 50 éve Brazíliában. 1981.

10 Vö. A brazíliai magyar vallásos élet. In Délamerikai Magyar Ujság Naptára. 1941.
11 A Tóth Jánossal készített interjú. In Anderle–Kaczúr 1988, 66.



zõként mûködött, az nem az aktuális valóság, a brazíliai jelen, hanem sokkal
inkább az „aktuális múlt”, a magyarországi viszonyok emléke vagy a friss ott-
honi hírek lecsapódása, esetleg a kolónián belüli egyéb emberi torzsalkodás
volt. A kortárs megfigyelõ valami hasonlót tapasztalt a Délamerikai Magyar
Ujságot forgatva az 1930-as évek közepén: „A hatalmas formátumú lap végig-
olvasása után az elsõ impresszió: az embereket nem érdekli Amerika. Az egész
lapban egyetlen egy hír sincs Dél-Amerika, vagy pláne Brazília politikai viszo-
nyairól, vagy más társadalmi és gazdasági eseményérõl. […] Ezzel szemben az
európai eseményekrõl … hasábos tudósítások informálják az olvasót. […]
Legrészletesebben az óhaza eseményeirõl tájékoztatják az olvasót.”12

A megosztottság ellenére a két világháború közti idõszakban a magyar kül-
képviseletek, jelesül a riói követség és a São Pauló-i konzulátus részérõl folya-
matos törekvést tapasztalhatunk azzal kapcsolatban, hogy a brazíliai magyar-
ság minél szélesebb körét vonják látókörükbe; hogy saját irányításukkal (azaz
alapvetõen a magyarországi hivatalos politikai/ideológiai eszméknek alávet-
ve) a lehetõ legnagyobb létszámban mozgósítsák õket; és hogy ébren tartsák
bennük a magyar kultúrát, pontosabban annak bizonyos, támogatásra érde-
mesített szeletét, vagyis hogy „hazafias szellemû kultúrmunkát” végezzenek.
Úgy látjuk, hogy ebben a São Pauló-i konzulátus volt az aktívabb id. Boglár
Lajos vezetésével,13 így a kultúrmunka elsõsorban a São Pauló-i, városi ma-
gyarságot érte el. Míg a vidéki telepeken élõ bevándorlók számára inkább csak
a bencés atyák missziós tevékenysége, illetve egy-egy alkalomszerû gesztus –
mint például a követi látogatások (1940-ben, 1941-ben) – jelenthettek valami-
féle szimbolikus kapcsolatot az anyaországgal. Ezekrõl az eseményekrõl nem-
csak a magyar nyelvû, hanem gyakran a brazil sajtó és más nemzetiségû beván-
dorlók lapjai is tájékoztatták olvasóikat: „A sãopauloi nem magyar nyelvû
sajtó megemlékezett Szent István király napi nemzeti ünnepünkrõl, a kolónia
által rendezett ünnepségekrõl. Ugyancsak bõségesen megemlékeztek a lapok
a Követ Úrnak augusztus havában az ország belsejében létezõ magyar kolóni-
ákon tett látogatásáról. […] bõségesen beszámoltak [a magyar lapok] a São
Paulóban a m. kir. Követ Úr jelenlétében lefolyt hõsök vasárnapi ünneprõl. …
Mindkét lap közölte a Követ Úrnak São Paulóba érkezését, látogatását az új
szövetségi interventornál, továbbá az interiorbeli telepekre való utazását.”14

Hogy mibõl is állt az emlegetett kultúrmunka? Ma azt mondanánk, alapve-
tõen oktatási és szabadidõs tevékenység szervezésébõl, amelynek támogatásá-
ban és bizonyos fokú irányításában a trianoni Magyarország brazíliai kikül-
döttjei által – legyenek azok diplomaták, papok, tanítók – részt vett. A magyar
közösségek anyanyelvükön mûködõ iskolákat tartottak fenn, ahol néhány, az
1930-as évek közepén otthonról érkezett úgynevezett julián-tanító mûködött.
A külképviseletek figyelemmel kísérték a magyar egyesületek mûködését, és a
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12 Magyar világ Délamerikában, újságcikk (i.n.e.) aláírással. Ujság, 1935. május 5. 8.
13 Errõl az idõszakról emlékiratait lásd Boglár 1996.
14 A konzulátus 1940. szept. 30-i sajtójelentése az 1940. július–szeptemberi idõszakról.

OL Küm. K 66 439. csomó 1940. 1–5. tétel, 3. lap.



nemzeti ünnepekrõl (március 15., augusztus 20. vagy akár a Felvidék vissza-
csatolásának alkalmával rendezett ünnepség) is az õ irányításukkal emléke-
zett meg a kolónia. A magyar diplomaták támogatásuk fejében bizonyos kö-
vetelményeket támasztottak a brazíliai magyar nyelvû sajtóval szemben is.
Elvárásaikat tükrözi Petravich Gyula, riói ügyvivõ jelentése: „Külön felemlí-
tésre méltó, hogy nemzeti ünnepeinken, valamint ifjú Horthy Miklós követ úr-
ról való megemlékezésnél mindkét lap kifogástalan igyekezettel siet a magyar
gondolatot szolgálni. Nem hallgatható el azonban az [Délamerikai Magyar]
Ujságnál az utóbbi idõben e téren is bekövetkezett romlás. Miklós-napjáról
például egyáltalán nem emlékezett meg önálló cikkel.”15

A kolónia kulturális életét az 1920-as évek elejétõl kezdve folyamatosan ki-
épülõ intézményrendszer (egyházak, iskolák, színjátszó, sportstb. egyesüle-
tek) támogatta, mely a két világháború közti idõszakban még meglehetõsen
kiterjedt és sokrétû volt. Mi történt ezzel a hálózattal a brazil asszimilációs po-
litika erõsödése idején? Maguk az egyének és az emigránscsoportok, valamint
a külképviseletek alapvetõen háromféle stratégiát követtek, amellett hogy fo-
lyamatosan jelezték az óhazának helyzetük megváltozását. Egyrészt alapvetõ
attitûdjük a befogadó országhoz való lojalitás volt, alkalmazkodni és élni,
ahogy lehet, az egyre kedvezõtlenebb körülmények között. 1939-ben az egyik
tanító hazaküldött jelentésében a következõket olvashatjuk: „Februárban
megalakítottuk az Ypirangai Magyar Házat, amely ugyan csak mint brazil
egyesület mûködhetik, brazil alapszabályokkal és vezetõséggel. A magyar ve-
zetõség mindent megtesz, hogy tagjai számára magyar kultúrát és szórakozást
nyújtson, a hatósági illetékek, engedélyek azonban szinte megfojtják az ilyen
kicsiny és szegény egyesületeket.”16 A kis egyesület tehát alkalmazkodik a tör-
vényekhez, brazil vezetõséggel és alapszabállyal mûködik, fizeti a súlyos illeté-
keket, nehezen, de mûködik. A konzulátus is alkalmazkodik, teljesíti a kb.
3000 magyar részvételével tartott (fogalmat alkothatunk az aktív koloniális
életet élõk létszámáról), Szent István-napi ünnepségen „kíváncsiskodó” brazil
felügyelõ kívánságait: „A konzulátusnak az ünnepi misén magyar nyelven
mondandó szentbeszéd tartásához a rendõrfõnök engedélyét kellett kérnie.
[…] Jellemzõ, hogy a misén megjelent a rendõrség egy detektívje is, aki a ma-
gyar predikációt annak elhangzása alatt a konzulátus egyik hivatalnokával
mondatról mondatra lefordíttatta.”17 A lojalitás az egyetlen járható út, erre int
hazatérte után az egykori riói követ, ifj. Horthy Miklós is, aki a Magyarország
és Brazília közötti diplomáciai viszony megszakadását (1942) követõen már
csak rádióüzenetekben18 érhette el az egykor gondjaira bízott brazíliai ma-
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15 1940. január 2-án kelt sajtójelentés az 1939-es év október–decemberi idõszakáról. OL
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16 Kordás Ferenc tanító jelentése 1939. július 15-én. OL Küm. K 71. 86, csomó. 1939.
I/6. tétel.

17 A konzulátus jelentése 1939. augusztus 30-án. OL Küm. K 71 86. csomó, 1939 I/6. tétel.
18 A Latin-Amerikába sugárzott magyar nyelvû rádióadásokról bõvebben lásd Szil-

ágyi 1998.



gyarságot: „Az új otthont nyújtó hazátokkal szemben vállalt kötelezettségei-
teket magyar becsülettel és hûséggel teljesítsétek. Dolgos és derék polgárai
legyetek minden délamerikai államnak, amelynek kötelékében éltek és ke-
nyereteket megkeresitek. De emellett soha ne feledkezzetek el származáso-
tokról és a Duna-völgyében élõ magyar néprõl, amely kényszerûségbõl vagy
szegénységbõl, de mindkét esetben fájdalmasan bocsátott el benneteket új ha-
zátokba.”19

Bármennyire törekedtek is a magyarok a befogadó ország iránti lojalitásra,
viselkedésük második alapösszetevõje a kiskapuk keresése volt. Újra csak al-
kalmazkodni, és élni, ahogy lehet, az egyre kedvezõtlenebb körülmények kö-
zött. Egyik visszaemlékezõ szerint: „Amikor aztán kitört a háború Európában,
bezárták a Köztársasági Kört, bezárták a magyar egyesületeket és iskolákat.
Ezért mi megalakítottuk a szabad magyar mozgalmat. A magyarokat igyekez-
tük felvilágosítani, kerületrõl kerületre járva. […] Elõadásokat tartottunk, el-
beszélgettünk az ott élõkkel…”20 A konzulátus 1941-es „segélykiáltásában” is
a kényszermegoldásokat keresi: „Az idegen nyelvû lapok augusztus 1-jére be-
ígért megszüntetése körül hallatszanak bizonyos hangok, hogy a külföldiek
lapjainak idegen nyelvrõl brazil nyelvre való áttérését 90 nappal meghosszab-
bítanák, de erre vonatkozólag São Paulóban semmi biztosat nem lehet tudni…
minél nagyobb mennyiségben küldessék jól szerkesztett magyar lap az itteni
kolóniákon való szétosztásra. Az egyes telepek és csoportok, egyletek, egy-
házak ilyen eszközökkel való ellátása nem ütköznék a brazil törvénybe… Ha
azután a két magyar lap kénytelen lenne becsukni, illetve portugál nyelvre
átnyergelni, akkor megtalálnánk a módját annak, hogy a koloniális híreinket
valamilyen egyszerûbb formában a magyarsághoz eljuttassuk.”21

Voltak azonban olyan esetek, amikor már nem lehetett sem alkalmazkodni,
sem kiskapukat találni. Ekkor következett a harmadik megoldási mód, a
visszavonulás. A külföldre szakadt magyarok gondozását célzó hazai politika
például két julián-tanító esetében kényszerült visszavonulásra, 1939-ben.
Rusz Mihály igazgató-tanítót és feleségét, Rusz Mihályné Erdõs Anna tanító-
nõt még elindították itthonról, hogy segítsék a Brazíliában élõ magyarok anya-
nyelvi oktatását, de decemberben a külügyminisztérium táviratilag rendelte
haza a már úton lévõ családot Genovából, „a nemzetközi helyzetre való tekin-
tettel”.22

A brazíliai magyar közösségekre nézve kedvezõtlen intézkedések egyre sza-
porodtak 1938-tól, az Új Állam bevezetése, majd 1939-tõl, a második világhá-
ború megindulása miatt, végül 1942-ben Brazília és Magyarország, a háború-
ban ellentétes oldalra kerülve, elõször a diplomáciai viszonyt szakította meg,
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19 Ifj. Horthy Miklós újévi rádióüzenete a dél-amerikai magyarokhoz. Népszava,
1944. január 4. 10.

20 Csipak Péter visszaemlékezése. In Anderle–Kaczúr 1988, 122.
21 Boglár Lajos sajtójelentése 1941. július 3-án az 1941. április–júniusi idõszakról. OL

Küm. K 66 491. csomó, 1941. 1–5. tétel.
22 Az esetre vonatkozó iratok OL. Küm. K 71 86. csomó, 1939. I/6. tétel.



majd szemben álló hadviselõ felekké váltak. Sor került a diplomaták kölcsö-
nös hazahívására, a magyar kolónia elveszítette az intézményes kontaktust az
óhazával, így az utolsó háborús évek kapcsán nincs értelme a brazíliai magyar-
ság és az ottani külképviseleteink viszonyáról beszélni. A háború után 1946-
ban érkezett ismét magyar diplomata Rio de Janeiróba, Koós Ádám követségi
tanácsos személyében, azonban a kapcsolat jellege a magyar emigránsok és a
diplomaták között véglegesen megváltozott.
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