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Domaniczky Endre

Az ausztráliai magyar 
diaszpóra a 20. században

A
z ausztráliai magyar diaszpóra létszáma és meg
oszlása kisebb figyelmet szokott kapni a többi 
angolszász országban kialakult közösséghez ké
pest. Ennek fő oka a távolságban keresendő, de a diasz

póra egyéb jellegzetességei1 ennek hatását felerősíthették. 
Az alábbiakban e közösség létrejöttének és összetételének 
legfontosabb jellemzőit mutatom be, utalva a térséggel 
foglalkozó korábbi magyar kutatók munkásságára is.

1. A szórványos bevándorlás kora
Az ausztráliai magyar diaszpóra kezdetei

Az első magyarok még a 19. század elején érkeztek a fiatal, 
akkoriban formálódó ausztrál gyarmatokra. Legkorábban 
egy fegyenc, Raphael Harris, akinek születési helyeként a 
Magyar Királyságot tűntették fel a korabeli iratok.2 Az első 
szabad bevándorló, aki véglegesen le is telepedett Auszt
ráliában, Friedman Izsák volt. Ő sikeres kereskedőként 
több gyarmaton is megfordult, életútjának állomásai Syd- 
ney-hez, Hobarthoz és Melbourne-hez egyaránt kötődnek.3

A 19. század első felében egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy Ausztrália mezőgazdasági kilátásai kedvezőek, 
azonban az 1851-ben kitört victoriai aranyláz a konti
nenst teljesen új pályára állította. Aranyat már korábban 
is találtak, de ekkora mennyiséget korábban még soha. 
Az aranyláz híre elérte az 1848-49-es magyar emigráci-
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ót is, ahonnét többen útra keltek és szerencsét próbáltak. 
A néhány tucat egykori honvéd sorsa -  a balszerencsés 
Mednyánszky Cézártól4 kezdve a folyamatosan kísérle
tező, majd végül hazatérő Vékey Zsigmondon5 át a sor
sát elfogadó és véglegesen letelepedő Farkas Mártonig6 
-  különbözőképpen alakult. Az egykori honvédek sírjai az 
egyes államok -  főleg Victoria és Új-Dél-Wales -  temetői
ben találhatóak, ezeket érdemes lenne minél teljeskörűb- 
ben dokumentálni.

A dualizmus időszaka

Az 1867-es kiegyezést követően többen hazatértek Ma
gyarországra, azonban az Osztrák-Magyar Monarchia 
időszakának gazdasági fellendülése új látogatókat is ho
zott Európából. A dualizmus időszakában is érkeztek -  kis 
számban -  bevándorlók, azonban megjelentek az állami7 
és gazdasági élet reprezentánsai,8 és a közlekedési lehe
tőségek fejlődésével az utazók is megjelentek,9 akik jobb 
esetben látogatásaikról a későbbiekben valamilyen mó
don meg is emlékeztek. Az ausztrál források száma is 
gyarapodásnak indult ekkoriban, az újságcikkekből szá
mos egyéni életpálya kirajzolódik, a statisztikai kimuta
tásokban pedig az 1870 után a Monarchiából érkezettek 
száma és megoszlása is nyomon követhető.10

A két háború időszaka (1914-1945)

Az első világháború a kereskedelmi kapcsolatokat telje
sen elvágta, a Monarchia 20. század elejére stabilizálódó 
térségbeli diplomáciai hálózata szétesett, az országban 
maradó osztrák-magyar állampolgárokra, illetve sok 
esetben a korábbi állampolgárokra is szigorú ellenőrzés és 
fogolytábor (internálás) várt.
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Az I. világháborút követően megalkotott új bevándorlá
si szabályok a vesztes államokból érkezők bevándorlását 
tovább korlátozták.11 Az újonnan létrejövő államokból12 
bevándorlók között viszont -  más állampolgárságúként 
-  valószínűleg magyarok is érkezhettek a kontinens
re. Érkeztek néhányan más országokból is.13 Az 1920-as 
években továbbra is szórványos betelepülőkről beszélhe
tünk, néhány politikai emigráns mellett inkább gazdasági 
bevándorlókról, bár a 
gazdasági világválság 
kitörése után az elhe
lyezkedés itt is nehe
zebbé vált -  és erről 
magyar nyelven is le
hetett olvasni (Henrich 
Viktor). A távolba köl
tözés veszélyeire Ma
gyarországon többen is 
figyelmeztettek (Chol- 
noky Jenő, Donner 
Kornél), ugyanakkor 
a „ködbe vesző konti
nens” vonzereje a ke
vés személyes élmény
beszámolón erősen 
átütött (Kelen István,
Henrich Viktor).

Az ország a béke és 
a nyugalom szigetének 
tűnhetett az egyre nyug
talanabb Európából te
kintve, egyfajta bizton
ságos menedéknek, a 
II. világháború előestéjén ezért is érkezhetett néhány tucat 
magyar menekült Sydney-be és Melbourne-be.14 A világ
háború alatt az ellenséges államok állampolgáraira ismét 
szigorúbb ellenőrzés várt. A hadiállapot beállta a kereske
delmi és diplomáciai kapcsolatokat is érintette, de a két 
háború között a függetlenné vált Magyarországnak nem 
volt lehetősége a Monarchia időszakában fennállt diplo
máciai és kereskedelmi kapcsolatok újraépítésére, ezért a 
veszteségek -  a korábbihoz képest -  kevésbé voltak érzé
kenyek számára.

2. A tömeges bevándorlás kora

A dipik

A nagy, üres kontinens benépesítését kezdetben a bri
tek számára tartották fent. A II. világháborút követően 
azonban -  az Egyesült Államok mintájára -  az ausztrál 
kormány a bevándorlók szélesebb körének befogadása 
mellett döntött.17 A háborús pusztítás és a határváltozá
sok miatt Európában összetorlódott menekültek közül

a kelet-európaiak szá
mára Ausztrália is 
megnyitotta a kapu
kat. E hontalan (in
nét a név is: displaced 
person, magyarosan 
dipi), táborokba ösz- 
szegyűjtött személyek
hez Magyarországról a 
politikai helyzet rom
lásával többen csatla
koztak. Az 1947-1952 
között nagyjából 170 
ezer ember érkezett 
Ausztráliába, köztük 
nagyjából 14 ezer ma
gyar. Ők voltak az első 
-  az ausztráliai magyar 
diaszpóra nagyságát 
tekintve -  jelentős lét
számú csoport, amely 
a kontinensre érkezett. 
Az újonnan érkezet
tek, akiket kezdetben 
„új ausztráloknak” ne

veztek, Ausztráliában is táborokban kerültek elhelyezés- 
re,18 majd onnét az ország különböző részeibe küldték 
őket, mert a menekültek többségének a befogadás fejé
ben kétéves munkaszerződést kellett aláírnia. Az euró
pai szemmel szokatlan környezet ellenére a dipik nagy 
része gyorsan beilleszkedett az ausztrál társadalomba. 
A dipi-hullámmal érkezett magyarok szociológiai háttere 
ugyanolyan vegyes volt, mint Észak-Amerikába érkezett 
honfitársaiké, csakhogy itt egy pár ezer fős közösség nem 
bírt volna több különböző irányzatot hosszabb távon el
tartani, ezért az első komolyabb törések a diaszpórában az 
1956-os menekültekkel jelentek csak meg.

A magyar szabadságharcosok és a Dél-Ausztráliában új életet kezdő menekültek 
emlékét őrző tábla az Adelaide-i Immigration Museumfalán.

A közvetlenül a világháború kirobbanása előtt érkezők 
már egy új korszak nyitányát jelentették. A világháborús 
események, a japán agresszió nyomán a biztonsági szem
pontok felülírták a Fehér Ausztrália politikát.15 Az ausztrál 
kormány már a világháború kirobbanása előtt vállalta 15 
ezer zsidó menekült befogadását, ez a program a hábo
rú utánra is áthúzódott. Ennek keretében 1949-ig közel 2 
ezer magyarországi zsidó érkezett Ausztráliába. Ezt a hu
manista akciót a 20. század második felében több másik is 
követte, Ausztrália különös hangsúlyt fektetett szinte min
den humanitárius katasztrófa során a menekültek megse
gítésére és befogadására.16

A „szabadságharcosok"

Az első tömeges magyar bevándorlóhullám sikeres akk- 
limatizációja nagyban megkönnyítette az 1956-os mene
kültek ausztráliai befogadását és beilleszkedését. A ma
gyar dipikről pár év alatt kedvező kép alakult ki, és ők 
minden korábbi személyes sérelmüket félretéve kezdettől 
fogva kiálltak a magyar forradalom, majd az ún. „szabad
ságharcos” menekültek befogadása mellett.19 Az ’56-osok 
iránti szimpátiát növelte a magyar forradalommal egy idő
ben zajló melbourne-i olimpia is, ahol a magyar csapat 
sikeresen szerepelt. Az ausztrál sajtó a távolság ellenére
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rendszeresen tudósított a szovjet túlerővel szembeni hő
sies ellenállásról, egy szabadságszerető nép küzdelméről. 
A bukást követően pedig, amikor Ausztrália egy befoga
dási kvótát állapított meg, amelyet lassan emelni kezdett, 
meleghangú cikkekben üdvözölték a „szabadságharco
sok” érkezését.20 Az 1956-1958 között érkező21 56-os me
nekültek nagyjából 15 ezren voltak. Nemcsak a magyar 
diaszpóra, de az ausztrál társadalom is segítőleg fogadta 
őket. Rájuk már nem vonatkozott a kétéves munkaszerző
dés, a korábbinál nyitottabb társadalomba könnyebben is 
illeszkedtek be. A könnyebb feltételek ellenére a magyar 
diaszpórán belül is növekedtek a feszültségek, hiszen az 
újonnan érkezők nézőpontja sok tekintetben eltért a ko
rábban távozókétól, és maguk az ’56-osok is sokszor tűn
tek csalódottnak és a hazaköltözést fontolgatták, mint az 
az 1966 után készült diplomáciai jelentésekből kiolvasha
tó.22 Összességében azonban e második tömeges hullám 
is sikerrel vette az akadályokat és megtalálta helyét a Dél 
Keresztje alatt.

Jog_________

A délvidékiek

Ausztrália a délvidéki magyarok kedvelt célállomása volt 
a 20. században. Az első fecskék közvetlenül a Monar
chia feldarabolását követően, jugoszláv állampolgárként 
érkeztek. Elsősorban a Victoria északi, napsütötte csücs
kében telepedtek le, Mildurában, ahol a családnevek 
gyakran máig nyomon követhetőek. A tömeges beván
dorlás azonban az 1950-es években kezdődött, s egészen 
az 1980-as évekig eltartott, majd még egy kisebb hullám 
következett a délszláv háborúk időszakában, amikor a 
már gyökeret eresztett ausztrál rokonok sok esetben se
gítettek az otthonról útnak indult magyarok újrakezdésé
hez. A délvidéki magyarok saját maguk, illetve a környező 
délszláv népek tapasztalataira építhettek, a hírek sokszor 
csatárláncban terjedtek, az első fecskék pedig általában 
húzták maguk után a többieket. A mintegy három évtized 
alatt útra kelők közül 8-10 ezer magyar választotta új ha- 
záj ának Ausztráliát.23

A jóléti szocializmus emigránsai

A Kádár-rendszer kiépülését követően elsősorban a ’70- 
es évek második felétől egyre több fiatal próbált kijutni 
nyugatra. Az egyedül nekivágók közül többen színlelt 
házasságkötéssel, a fiatal párok a vasfüggöny különböző 
résein át, akár többéves tábori életet is kockáztatva. Nem 
feltétlenül Ausztráliába vágytak, többen csak valamely 
európai állomás közbejöttével, valamely ottani esemény 
hatására indultak tovább. Motivációjuk leggyakrabban a 
világlátás, a tiltott Nyugat megismerése volt, amely aztán 
az évek múltán különbözőképpen változott24 Ausztráliába 
az 1970-es és 1980-as években nagyjából 5-8 ezer magyar 
érkezett.

1989 a nyugati magyar diaszpóra történetében mindenhol 
vízválasztónak számít, ugyanakkor nem feltétlenül éles 
szakaszhatár, hiszen a körülmények enyhülésével már az 
1980-as évektől egyre többen látogattak haza, saját ottho
ni tapasztalatokkal rendelkeztek, ilyen szempontból a kül
földön élők talán felkészültebbek voltak a változásokra, 
mint azok, akik benne éltek. Mindezek következtében a 
köztársaság kikiáltásakor sokan végiggondolták, hogy a 
hosszú idő után függetlenné váló Magyarországra vissza
költözzenek. Nem azonnali folyamatról volt szó, a döntés 
meghozatala a legtöbb esetben évekig eltartott, ezt tükrö
zi a statisztika is, amelyben nem is az 1991-es, hanem az 
1996-os statisztikában látszik egy jelentősebb (nagyjából 
2 ezer fős) csökkenés.

Az Ausztráliába irányuló kivándorlás Magyarország
ról az 1990-es években sem szűnt meg, mértéke viszont 
inkább csak a 2000-es éveket követően -  a hosszú ideje 
folyamatos csökkenés lassulásából -  olvasható ki. A leg
újabb mozgások -  többek között a magyarországi kiván
dorlás 2006 utáni felgyorsulása, a kettős állampolgárság 
megadásának a kárpát-medencei magyarság kivándorlási 
hajlandóságát érintő hatása -  csak évek múltán rajzolód
nak majd ki. Annyi azonban már most is látható, hogy 
az ausztráliai magyar közösség gyorsan fogyatkozik, s a 
közeljövőben nem várható nagymértékű utánpótlása. Ez 
viszont érinteni fogja az évtizedek alatt kiépült magyar 
intézményrendszer egyes elemeit, és fel kell erősítse az 
anyaországnak a külhoni emlékek összegyűjtésére irányu
ló erőfeszítéseit.

3. A diaszpóra megoszlása 
és összetétele

Az ausztráliai magyar diaszpóra keretei térben és időben 
folyamatosan változtak és változnak. Bár a diaszpórának 
léteznek hagyományos központjai, a magyar közösség 
tagjai már a 19. század második felétől szétszóródva25 él
nek az egész kontinensen, a 20. század elejétől pedig az 
óceániai térségben is. Ennek ellenére az ausztráliai diasz
póra -  ahogy az ausztrál társadalom is -  nagymértékben 
urbanizált, a magyarok többsége városlakó.

A diaszpóra megoszlása

A helyi diaszpóra már a 19. század közepe óta alapvetően 
két központban kezdett kialakulni. Melbourne-ben, ame
lyet a 19. század közepi aranyláz helyezett el a térképen és 
Sydney-ben, amely a térség legkorábbi európai települé
se. Az ausztráliai magyar diaszpóra tehát kezdettől fogva 
kétközpontú, s e két egymásra utalt és egymással szoros 
kölcsönhatásban fejlődő metropolisz mellett mára, mint 
koncentrikus körökre fűzhetőek fel a magyarság létszáma 
szerint a nagyobb városok.26 E megoszlás -  a két metro
polisz kivételével -  a 20. század második felében érkező

20



történeti szem le'*—7
Jog

tömeges bevándorlási hullámok nyomán alakult ki. E na
gyobb közösségek mellett kisebb, pár száz vagy csupán 
pár tucat főből álló csoportok is kialakultak, de e kisebb 
központok általában néhány éves vagy évtizedes fénykort 
követően lehanyatlanak,27 ahogy egy-egy generáció ki
öregszik, vagy ahogy rokonok, ismerősök szétköltöznek.28

Az ausztráliai magyar diaszpóra hullámai csak látszó
lag rakódtak egymásra, a homogénnek látszó külső réteg 
alatt számos kisebb csoport létezett és létezik.29 Ezek sok
szor külön szokásokkal, hagyományokkal és emlékhe
lyekkel bírnak, melyek az adott csoport, generáció eltűné
sével feledésbe merülnek -  ezért is fontos az emlékhelyek 
(például a sírok, épületek) dokumentálását elvégezni, 
mert ami egyszer a kollektív emlékezetből kiesik, a távol
ság miatt valószínűleg végérvényesen el fog tűnni.

A nyugati magyarságban az asszimiláció hagyomá
nyosan erős, a bevándorlók gyermekei (első generáció) 
a nyelv valamilyen szintű ismerete mellett már inkább a 
többségi nemzethez sorolják magukat. A várható élettar
tam meghosszabbodásával a nagyszülők bekapcsolódása 
az unokák nevelésébe a második generáció tekintetében 
örvendetes változást eredményezett, a nagyszülők többsé
ge -  különösen a kárpát-medencei kisebbségi sorból érke
ző családoknál, ahol a magyar nyelv megtartó erejének a 
család összetartása szempontjából is kiemelt szerepe van 
-  az unokáknál próbálja bepótolni azt, amire a fiatalon, a 
beilleszkedés éveiben csak korlátozottan volt lehetősége. 
E második generációs magyarok száma azonban csekély, 
az újonnan érkezőknél pedig bár a nyelv továbbadására 
minden korábbinál nagyobb figyelmet fordítanak, a nyelv 
nem mint identitás meghatározója, hanem elsősorban ér
vényesülési eszköz (több nyelv -  több lehetőség, több ál
lampolgárság -  több útlevél -  több lehetőség) lesz a több
ségi társadalomban.

A magyar diaszpóra tehát mintegy másfél évszázados 
múltra tekinthet vissza elsősorban a két nagy metropolisz
ban. Az idők során szétszóródott, a bevándorlási hullámok 
szerint horizontálisan rétegződött, s nagyjából kétgenerá- 
ciós identitással rendelkezik.

A diaszpóra összetétele

Az ausztráliai magyar diaszpóra létszámát tág keretek kö
zött adhatjuk csak meg. A számok nem csupán korszakon
ként, hanem a statisztikakészítés célja szerint is folyama
tosan változnak. A II. világháború végéig legfeljebb pár 
száz fős magyar diaszpóráról beszélhetünk. A 20. század 
második felében jelentkező tömeges bevándorlási hul
lámok következtében a diaszpóra nagysága 30 ezer főre 
növekedett, és folyamatosan érkeztek magyar nemzetisé
gűek más államok útleveleivel is.30 Azt, hogy ki tartozik a 
magyar diaszpórába, itt a születés országa alapján határoz
zuk meg, és ahhoz vesszük hozzá részben még a második 
generációt, amely még több esetben erős kötődést mutat 
Magyarország irányába is.

Az 1961-es ausztrál népszámlálás óta csökken a ma
gyarok száma (legalábbis az első generációsoké), miköz
ben tudjuk, hogy az átlagos családmodell itt 3-4 gyer

mekkel számol. Tehát a 30 ezer ember szűk családjával 
számolva -  illetve hozzászámolva a más útlevéllel érke
zőket is -  a magyar diaszpóra nagysága 80-120 ezer fő 
körül mozoghat (vagyis a szűk értelemben vett magyarok 
számának csökkenése ellenére a létszám egyelőre még 
növekszik). Ők azok, akik valamilyen módon kötődnek 
Magyarországhoz. E számnak azonban csupán mintegy ti
zedével lehet találkozni magyar közösségi színtereken, ők 
azok, akik a magyar egyesületi életben is részt vesznek. 
Ennél nagyobb rész az, amelyik ügyintézés szempontjá
ból elérhető vagy megjelenik. A legnagyobb kört azonban 
valószínűleg a magyar állampolgársági törvény alapján 
lehetne meghúzni.31

Az ausztráliai magyar közösség 
a 21. században

Az ausztráliai magyar közösség elöregedése évtizedek 
óta megfigyelhető. A tömeges emigráció korában kiépí
tett intézményhálózat zsugorodása ugyanebbe az irányba 
mutat.32 Várhatóan az intézményhálózat leglátványosabb 
elemének számító magyar házak többségének sorsa is az 
eltűnés lesz majd, s elsősorban nem egy-egy generáció 
megfogyatkozása vagy eltűnése miatt. A magyar házak 
a mai tömegmédia és kommunikációs lehetőségek előtti 
korban az identitás megőrzésének és az információk át
adásának a színterei voltak. A tévé, a telefon, az internet, a 
szociális média, az utazások tömegessé válása Ausztráliát 
karnyújtásnyira hozta Magyarországhoz.33 A magyar ház 
kapui egykor várfalként őrizték mindazt, amit az óhazából 
a távolba szakadt vándorok magukkal hozhattak. A beván
dorlók gyermekeit azonban e falak a saját természetes kö
zegüktől választanák el, ezért sem keresik e helyeket. Az 
újonnan érkezők pedig már Magyarországon is teljesen 
más kapcsolattartási módokban hittek. Mindezek miatt, 
ami valószínűleg hosszabb távon megmaradhat -  ahogy 
ezt Észak-Amerikában is láthattuk -  a templom és környe
zete, amely nemcsak a vallásos életnek, de az anyanyelv 
használata révén a kultúrának és néhány civil szervezet
nek is otthont adhat.

Magyarországról nézve tehát hosszabb távon egy las
san csökkenő létszámú magyar diaszpórára és egy gyor
sabban eltűnő intézményhálózatra kell számítanunk. A cél 
az lehet, hogy a legerősebb és a legjobban beágyazott 
intézmények a legtovább megmaradhassanak és működ
hessenek. Ehhez elsősorban a helyi közösség igényeit és 
szándékait kell felmérni és megismerni, és annak mentén 
cselekvési tervet készíteni.

4. A diaszpórakutatás egykor és most
Ausztráliáról magyar nyelven a 18. század végén jelen
tek meg az első tudósítások. Az első, helyi magyarokkal 
is foglalkozó beszámolók ausztráliai magyar emigránsok 
tollából születtek még a 19. század második felében. A 19. 
század végén több magyar is megfordult a térségben, kö
zülük egyesek elsősorban úti élményeik megírására töre-
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kedtek, mások később, visszaemlékezés formájában idéz
ték fel emlékeiket. A 20. század első felében elkészültek 
az első tudományos művek, majd az emigrációs élet ne
hézségeit is bemutató ismeretterjesztő munkák is megje
lentek. A 20. század elején már gyér számú diplomáciai 
forrás is rendelkezésre áll, de ezek nagyobb számban csak 
az 1960-as évek végétől készültek. A tömeges emigráció 
a rokoni, baráti kapcsolatok révén többek számára elérhe
tővé tette e távoli vidékek személyes felfedezését, ezek az 
élménybeszámolók az 1970-es és 1980-as években jelen
tek meg. Néhány tudományos munka is készült ekkori
ban. A 20. század végén pedig népszerűvé váltak a magyar 
nyelvű -  akár saját fejlesztésű, akár fordításban megjelenő 
-  útikönyvek.

Térségbeli magyar utazók 
a 19-20. században

Az első, helyi magyarokat is megemlítő beszámolókat még 
a kiegyezés előtt küldték haza távolba szakadt honfitársaink 
(Kempf József, Rochlitz Béla és Vékey Zsigmond). Vé- 
key hazaköltözése után könyvet írt emigrációban töltött 
éveiről, ebben az ausztráliai élményeiről is megemlékezett 
(1885). Vadona János gyógyszerész Föld körüli utazása 
(1885-1889) során igyekezett a térségben élő minél több 
magyarral találkozni (Öt világrészből, 1893). Horthy Mik
lós 1892-94-es útja során szerzett élményeit élete alkonyán 
vetette csak papírra, de ebben Melbourne-ről, Sydney-ről és 
néhány helyi magyarról is megemlékezett. Gáspár Ferenc 
hajóorvosként járt a térségben (1886-1906 között), monu
mentális visszaemlékezései már a 20. század elején jelentek 
meg (A Föld körül, V kötet).

A 20. század elején Gubányi Károly monografikus 
jellegűre sikerült élménybeszámolója (Ausztrália, 1913), 
illetve Vojnich Oszkár óceániai és ausztráliai utazásai 
(A Csendes-óceán szigetvilága, 1908) az első magyar 
nyelvű tudományos munkáknak tekinthetőek.

A két világháború korában, amikor a kivándorlás előbb 
az elcsatolt területekről, majd a gazdasági válság követ
keztében az anyaország területéről is megnövekedett, 
jelent meg előbb Henrich Viktor (Ausztrália közelről, 
1938), illetve Donner Kornél (Ujzéland, 1940) könyve, 
mindketten éveket éltek az adott térségben.

A II. világháborút követően a térségbeli diaszpóra 
számának növekedése a külügyi anyagok és a kinti ma
gyarokról szóló -  belső -  jelentések számának emelke
déséhez vezetett (a térségbeli kivándorlásról már az I. 
világháborút megelőzően34 is készült külügyi jelentés).35 
Az ötvenes években, a kapcsolatfelvétel előkészítésé
nek margóján még kiadvány is megjelent Ausztrália és 
Új-Zéland gazdaságáról (1956). A konzuli, majd a dip
lomáciai kapcsolatfelvételt követően érkező főkonzulok, 
majd nagykövetek, illetve látogatóik egy része élményeit 
később megírta.36 A rokoni és baráti látogatások nyomán 
ugyancsak több élménybeszámoló született,37 de ez a mű
faj a rendszerváltás után is népszerű maradt.38

A megnövekedett számú emigráció összetételét a kö
zösség egyes tagj ai is vizsgálni kezdték, így Nagy Kázmér,
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aki Ausztráliáról egy monografikus jellegű útikönyvet is 
készített (Az én Ausztráliám, 1976), illetve Kunz Egon, aki 
több évtizedes kutatásait végül magyar nyelven is közzé
tette (Az ausztráliai magyarok, 1997). A 20. század Kőrö- 
si Csomája, Balázs Dénes tevékenysége külön kategóriába 
tartozik, ő több tudományos munkát és egy monografikus 
jellegű útikönyvet (Ausztrália, Új-Zéland, Óceánia, 1981) 
is készített a térségről, amelyben a magyarság megoszlá
sával, a diaszpóra történetével is részletesen foglalkozik.39 
A rendszerváltást követően több útikönyv is megjelent a ré
gióról, köztük egy magyar kiadvány (Batár Zsolt Botond 
többkötetes műve Ausztráliáról és Új-Zélandról), amely a 
magyar vonatkozásokra is próbálja felhívni a figyelmet, 
de a kiadványok többsége idegen nyelven megjelent mun
kák fordításaként látott napvilágot.40

Magyar állami kísérletek a 20. században

A kivándorlókkal -  elsősorban a legnagyobb tömeget al
kotó észak-amerikai kivándorlókkal -  kapcsolatos ügyek
kel az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában Magyar
országon a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 
foglalkozott.41 1920 után a külföldi diaszpóra felmérésére, 
segítésére lassan egy teljes intézményhálózat épült ki, ál
lami, félállami és civil szervezetekből. A kormányzat -  bár 
erejét elsősorban az európai ügyek kötötték le -  figyelem
mel kísérte az ausztráliai térséget is, ahogy ez Nagy Iván 
(1898-1977) 1935-ben megjelent könyvéből kiderül, aki 
az Ausztráliában és Új-Zélandon akkoriban élő magyarok 
számát is részletesen összegyűjtötte.42

A Monarchia időszakában a térségben létrehozott kon
zuli hálózatot az I. világháború elsöpörte, így a magya
rokkal kapcsolatos információk csak közvetve juthattak 
el a kormányzathoz. Magyarország a II. világháborút kö
vetően először 1956-ban készült konzulátust felállítani 
Melbourne-ben, de ez a forradalom miatt lekerült a napi
rendről. A térségben egyre gyarapodó számú magyarság
ról elsősorban közvetett információkat sikerült szerezni a 
térségbe látogató magyar diplomaták és külkereskedelmi 
megbízottak jelentései, a Magyarok Világszövetségével 
kapcsolatot tartó emigránsok tudósításai, illetve a Syd- 
ney-ben működő csehszlovák főkonzulátus által küldött 
jelentések révén. Magyarország és Ausztrália között csak 
a forradalom tízéves évfordulóját követően enyhültek a 
feszültségek, a folyamat eredményeképpen 1968-ban fő
konzulátus (Sydney), 1975-ben pedig nagykövetség (Can
berra) nyitására került sor a déli kontinensen.43 Mindkét 
misszió évtizedeken át élénken vett részt a külhoni ma
gyarság életében, s itt nemcsak a jelentőmunkára (tehát 
egyirányú információgyűjtésre), hanem kétoldalú kapcso
latok kiépítésére (kulturális, tudományos, kormányközi, 
oktatási, sport) is gondolhatunk. A szocializmus idősza
kában azonban a kormányzat a diaszpóra vonatkozásában 
megelégedett a konzuli szolgáltatások nyújtásával, aktív 
szerepvállalásra a legtöbb esetben csak egyedi esetekben, 
s akkor is elsősorban kulturális vagy oktatási vonatko
zásban (előadó biztosítása, könyvadomány, zenekar vagy 
edző kiküldésének engedélyezése) került sor.



Aktívabb kormányzati szerepvállalásra a rendszer
váltást követően -  az alkotmánymódosítás nyomán -  ke
rült sor. A kapcsolatok újraépítése több évet vett igénybe, 
ezalatt azonban nemcsak a diaszpóra és a külképvisele
tek között létesültek kommunikációs csatornák, hanem 
a diaszpóra és a magyar közéleti szereplők között is. 
A diaszpórával való kapcsolatok látszólag továbbra is 
konzuli munka mentén szerveződtek, vagyis elsősorban 
jogi-igazgatási jellegű ügyek intézésére koncentráltak. 
Magyarországon belül azonban a hazatelepülő, illetve 
rendszeresen hazalátogató egykori emigránsok meglátásai 
és élettapasztalatai beépültek a különböző koncepciókba 
és pártprogramokba. Az ezredforduló táján készült stra
tégiák már egy aktívabb nemzetpolitika megvalósítását 
vetítették előre. Ennek egyik fő eleme az állampolgárság 
megszerzésének megkönnyítése volt, később társult hozzá 
az elöregedő nyugati magyarság szervezeteinek és intéz
ményeinek támogatása, végül -  a friss statisztikai adatok 
alapján -  a külhoni magyarság értékeinek dokumentálása, 
lehetőség szerinti begyűjtése.

A diaszpórakutatás újabb trendjei

A 20. század első felének aktív kormányzati nemzetpoli
tikáját a szocializmus időszakának óvatos információgyűj
tése váltotta fel, majd a rendszerváltást követően a kor
mányzat ismét az aktív nemzetpolitika irányába mozdult el. 
A térségbeli kapcsolatok újraépítését, az igények (sokszor 
informális) megismerését követően 2010 után számos pá
lyázat vált elérhetővé a térségbeli magyar szervezetek és in
tézmények számára. Korábban már kipróbált módszereket
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is felelevenítettek (például magyarországi ösztöndíj biztosí
tása külhoni magyarok részére), de -  több-kevesebb siker
rel -  újakkal is próbálkoztak. Az eddigi eredmények alap
ján a legsikeresebbnek talán a Julianus- és a Mikes-program 
mutatkozik, de mindkét esetben a mennyiség helyett a mi
nőségre kellene koncentrálni, hogy a valós értékeket sike
rüljön megtalálni.44 Mindezek alapján szükséges lenne a 
programok diplomáciai szempontok alapján történő újra
gondolása annak érdekében, hogy hosszú távon is eredmé
nyeket tudjon hozni Magyarország számára.

5. Összegzés
A fentiekben az ausztráliai magyar diaszpóra 20. század
beli mozgásait vizsgálatuk, s ennek mentén érintettük a 
diaszpóra kialakulását, kiteljesedését, a magyar közössé
gek kontinensen való megoszlását és a jövőbeli fejlődés 
irányait. Külön vizsgáltuk a térségi diaszpóra kutatásának 
úttörőit és munkásságukat, ugyanis ezek az utazók elő
készítették, illetve kiegészítették a térségbeli kormányzati 
munkát, illetve az ennek keretében gyűjtött információkat.
A kormányzati diaszpórakutatás hullámait áttekintve válik 
érthetővé, hogy a jelenlegi trend tulajdonképpen a 20. szá
zad elején megkezdett kormányzati munka történelmi ta
pasztalatok nyomán, illetve a nyugati magyar közösségek 
igényei szerint továbbfejlesztett verziója. A számos -  régi 
és új -  elemből álló intézkedéscsomag hatékonysága csak 
évek múlva ítélhető meg objektívan, ugyanakkor az már 
ma is látható, hogy egyes elemeinek, programjainak hosz- 
szútávú fenntartására -  politikai szempontoktól függetle
nül -  szükség van.

_________ Jog

A bonegillai tábor emlékhelyként megőrzött részlete Victoriában. Számos magyar itt kezdte meg ausztráliai életét.
A  tábor 1947-1971 között működött, ez idő alatt több mint 300 ezer menekültet fogadott. Többek között ide érkezett kisgyermekként az 

az Ürge Laci, aki később Les Murray (1945-2017) néven Ausztrália egyik legismertebb sportkommentátora lett.
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Jegyzetek_____________________________________

1 Az ausztráliai diaszpóra alatt az ausztráliai és óceániai térségben élő 
magyarságot értjük. A diaszpóra -  az észak-amerikaihoz vagy a nyu
gat-európaihoz képest kisméretű, az asszimiliációs hatás jelentős, 
a témával foglalkozó kutatók száma pedig kevés. A nagy távol
ság miatt a térségről magyar nyelven megjelent írások nagy része 
elsősorban élménybeszámoló jellegű.

2 Raphael Harris (1785-1832) 1829. 05. 11-én érkezett a York hajón a 
családjával Tasmániába. A nyilvántartás szerint 1832. 12. 24-én New 
Norfolknál vízbe fulladt.

3 A valószínűsíthetően pesti születésű Friedman Izsák (1805-1870) 
1833-ban érkezett Ausztráliába. Több mint négy évtizedig élt Ausz
tráliában, ahol sikeres kereskedőnek számított. Nagy családot alapí
tott, amely szétszóródott egész Ausztráliában, illetve Új-Zélandon.

4 Az 1848/49-es szabadságharcban aktív szerepet vállaló Mednyán- 
szky Cézár (1824-1857) előbb Franciaországba menekült, onnét 
1853-ban Ausztráliába hajózott, hogy a victoriai aranymezőkön 
próbáljon szerencsét. Életrajzát részletesen feldolgozta: Sárközi 
György: Mint oldott kéve. Budapest, 2007, Helikon.

5 Vékey Zsigmond (1825-1889) 1852-1871 között élt Ausztráliában. 
Számtalan vállalkozásban részt vett, több könyvet írt angol és magyar 
nyelven, de az ausztrál és új-zélandi aranymezőkön szerzett tapasz
talatai még hazatérése után is foglalkoztatták. Magyarországon az 
angol nyelvtanítás mellett aranymosással is foglalkozott (legalább 
egy ilyen tárgyú szabadalma ismert).

6 Farkas Márton (1820-1893) az aranymezőkön eltöltött évek után 
Melbourne-ben telepedett le, dohánykereskedelemmel foglalko
zott. Utolsó lakóhelye máig áll a St Kilda Road-on, sírja pedig a 
carltoni temetőben található. Lásd bővebben Domaniczky Endre: 
Az ausztráliai történelmi magyar síremlékek jövője. In Béli Gábor 
-  Korsósné Delacasse Krisztina -  Herger Csabáné (szerk.): Ut juris 
ordo exigit. Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65. születésnapjára. 
Pécs, 2016, Publikon, 65-75.

7 A konzuli hálózat kiépülése. Lásd Domaniczky Endre: Mag
yarország konzuli és diplomáciai kapcsolatai Ausztráliával. Jura, 
2017/1.

8 Ganz-képviselet, vezetőjére, Hausegger Árpádra, aki minden újon
nan érkező magyart felkarolt. Lásd Gubányi Károly: Ausztrália. 
Budapest, 1913, Lampel, 232-233. és Sz. Weress Jolán: Ausztrália 
közelről. Budapest, 1938, Centrum, 41-42.

9 Korábban róluk kevés szó esett. Legfontosabbak a korszakból: Va- 
dona János, Vojnich Oszkár, Horthy Miklós

10 Lásd Domaniczky Endre: Ausztrália magyar szemmel. A  fegyencte- 
leptől a jogállamig. Budapest, 2017.

11 Lásd Immigration Act 1920 (1920. évi 51. törvény). Ez az 1901-es 
bevándorlási törvényhez készült módosítás 1920. 12. 20-án lépett 
hatályba, és ettől számított öt éven keresztül megtiltotta „bármely 
személy [bevándorlását -  D.E], aki a bevándorlási tisztviselő véle
ménye szerint német, osztrák-német, bolgár vagy magyar szárma
zású vagy nemzetiségű, illetve az ottomán-törökfajhoz tartozik.” 
A törvény idézett passzusa felhatalmazást adott továbbá e szakasz öt 
éven túli hatályban tartására is, „ameddig a főkormányzó nyilatko
zattal másképpen nem rendelkezik. ” Magát az 1920. évi 51. törvényt 
az 1958-as bevándorlási törvény helyezte 1959. 06. 01-vel hatályon 
kívül. Vö. www.legislation.gov.au 2017. 08. 11-i állapot.

12 Így többek között az ausztrál statisztikában már 1921-ben Jugoszlá
viaként jelzett délszláv államalakulatból. Vö. Ausztrál Statisztikai 
Hivatal 1921-es népszámlálási adatai. Kunz Egon adatait a mura
közi magyarok 1920-as években indult kivándorlásáról saját konzuli 
tapasztalataim is megerősítik.

13 Kunz Egon több sikeres bevándorlót megemlít a könyvében. Lásd 
Kunz Egon: Magyarok Ausztráliában. Budapest, 1997, Teleki Ala
pítvány, 118-120.

14 Lásd bővebben Domaniczky Endre: Ausztrália magyar szemmel... 
286-293.

15 Lásd még Domaniczky Endre: Az ’56-osok és a forradalom öröksé
ge a csendes-óceáni térségben. Jogtörténeti Szemle, s. a.

Jog_________
16 Többek között így került sor 1956-ban a magyarok, az 1970-es évek

ben a vietnamiak, legutóbb az irakiak és a szírek befogadására is. 
Fontos azonban kiemelni, hogy az ausztrál bevándorlási politika leg
főbb alapelve a biztonság, s ezt a humanitárius programok lebonyo
lítása során is maximálisan érvényre juttatják.

17 A  változás mögött a Munkáspárt, s elsősorban a párt egyik tehetsé
ges politikusa, Arthur Augustus Calwell (1896-1973) állt, aki 1945
1949 között állt az újonnan létrehozott Bevándorlásügyi Miniszté
rium élén.

18 Az országban szétszórt táborok közül a legnagyobb és leghosszabb 
ideig működő a Victoria északi részén található bonegilla-i tábor 
volt, amely a magyarok többségében mély nyomokat hagyott, ezért 
is javasoltuk több alkalommal egy emléktábla elhelyezését és egy 
emlékszoba kialakítását a helyi múzeumban.

19 Itt kell megemlíteni a Független Magyarország kiadójáról és szer
kesztőjéről, Ausztrália és az ottani magyar diaszpóra nagytudású ku
tatójáról, Nagy Kázmérról (1920-1985), aki a forradalom napjaiban 
az újság angol nyelvű, ingyenes különszámait folyamatosan eljuttat
ta az ausztrál döntéshozókhoz, ezzel is próbálva őket naprakészen 
tájékoztatni. Pályafutásának rövid ismertetése: Népszabadság, 1985. 
08. 27. 7.

20 A  szabadságharcos elnevezés Ausztráliában egyfajta brand-dé vált, az 
újságok kezdetben e névvel illették az újonnan érkezőket, s a fiatalok 
közül sokan megpróbáltak az elvárásnak megfelelni. A konzuli mun
kám során végighallgatott -  sokszor a menekült és leszármazóinak 
előadásában különbözőképpen hangzó -  történetek is ezt a verziót lát
szanak alátámasztani. A „szabadságharcos” elnevezés magyar szem
pontból ugyanakkor szerencsésnek bizonyult, a magyar származásnak 
máig pozitív, szabadságszerető kicsengése van a kontinensen.

21 Míg a dipik még hajóval utaztak, s hónapokig tartott, amíg elérték 
Ausztráliát, addig az ’56-osok voltak az elsők, akik repülővel érkez
tek, az első csoport röviddel a forradalom bukása után, 1956 decem
ber elején.

22 Lásd bővebben Domaniczky Endre: Az '56-osok és a forradalom 
öröksége...

23 A délvidáki magyarok -  a konzuli tapasztalatok alapján -  Jugoszlá
via minden részéből érkeztek. Többnyire Bácskából és Bánátból, de 
a dél-baranyai falvakból, a Muraközből, Dalmáciából, sőt Boszniá
ból érkezőkkel is találkoztam.

24 Nem ritkán erkölcsi színezetet is kapott, így az „elnyomás” vagy a 
„kommunizmus” előli meneküléssé vált.

25 Ez a szétszóródás az egyik legfontosabb jellemző, amelyet az anya
országnak konzuli szempontból át kell hidalnia. Itt csupán utalnánk 
rá, hogy a modern technika korában a külföldön élő magyarokat nem 
újabb és újabb képviseletek nyitásával, hanem a közigazgatás és a 
választás elektronikussá tételével lehetne és kellene elérni.

26 A  25-30 ezer fős magyar közösséggel bíró Sydneytől nagyjából 
1000 km-es távolságban Brisbane (10 ezer körül) és a szintén 25
30 ezer fős magyar közösséggel bíró Melbourne-től nagyjából 900 
km-es távolságban Adelaide (7 ezer körül), Sydneytől nagyjából 
2200 km-es távolságban Auckland (2 ezer körül) és Melbourne-től 
2700 km-es távolságban Perth (5 ezer körül) található. Lásd még 
Domaniczky Endre: A  melbourne-i magyar diaszpóra történetének 
vázlata. Külügyi Szemle, 2016/2. 93-108.

27 Az egyetlen kivételt talán az új-zélandi Christchurch jelenti, ahol a 
magyarok az 1940-es évektől erős közösséget hoztak létre, saját tel
ket vettek, és házat építettek. A város és a helyi magyar közösség 
jövöje azonban a 2010-es és 2011-es földrengések nyomán teljesen 
kiszámíthatatlanná vált.

28 Ilyen, aktív magyar közösségek által lakott hely volt a 20. század 
második felében Cooma (NSW), Broken Hill (NSW), Bendigo 
(VIC), Ballarat (VIC), Mildura (VIC), Coober Pedy (SA), Mt Isa 
(QLD). A 21. században is élő közösséggel bír például: Wollongong 
(NSW), Bundaberg (QLD), Cairns (QLD). A kisebb szövetségi álla
mi fővárosokban, így például Hobartban, Darwinban vagy éppen az 
ausztrál fővárosban, Canberrában a magyarok az utóbbi évtizedek-

24
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ben pár száz fővel képviseltették magukat, viszont szervezett közös
séget csak rövid időre vagy egyáltalán nem sikerült létrehozniuk.

29 Hasonló a helyzet a civil szervezetekkel, ahogy korábban 
Észak-Amerikában, a nagyobb létszámú hullámok itt is létrehoztak 
jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, illetve nagyobb, 
regionális szervezeteket. Ezek azonban csupán keretet jelentettek 
számos apróbb szervezet számára, amelyek működéséről viszont -  a 
jogi személyiség hiánya miatt -  a legjobb esetben is csak szóbeli be
számolókból tájékozódhatunk.

30 Ez a tendencia egyébként ma is folytatódik, csak most már elsősor
ban nem a kárpát-medencei magyarok jönnek idegen útlevéllel, ha
nem a nyugat-európai államokból költöznek tovább pár évvel ké
sőbb eredetileg oda kivándorló magyarok

31 A jelenlegi szabályok szerint a térségben több mint százezer magyar 
útlevélre is jogosult személy lehet. Tekintettel arra, hogy ez a leg
tágabb kör, a magyar diaszpóra nagyságát a legkönnyebben a kon
zuli találkozások révén lehetne megvonni. Vagyis érdemes lenne az 
adatváltozásokat kötelező jelleggel a külképviseleti ügyintézések al
kalmával a nyilvántartásokon átvezetni. A nyilvántartások pontossá
gának biztosítása segíthetne a külföldi magyarság mozgásának mo
dellezésében, illetve a folyamatosan változó létszámok becslésében.

32 Sydney-ben és Adelaide-ben már az intézmények nagy része már 
eltűnt, Melbourne-ben, ahol viszonylag nagy volt az egyazon gene
rációhoz tartozók száma, és ahol legnagyobb számban vannak jelen 
a magyarságukat minden körülmények között őrző délvidékiek, a 
folyamat lassabban zajlk, de pár éven belül ott is végbemegy majd.

33 Az 1930-as években Henrich Viktor még hosszan ecsetelte a telefo
nos kommunikáció nehézségeit. SZ. WERESS 1938. 117-122. Ma 
az internetes telefonálással minimális költséggel napi szintű kapcso
latot tarthatunk fent.

34 Lásd MNL K26 3288/1914/ME irat, a sydney-i főkonzul jelentése az 
ausztráliai és új-zélandi Monarchia-ellenes mozgalmakról. A jelen
tés a horvát nemzetiségűek Monarchia-ellenes szerveződéseiről tájé
koztat Nyugat-Ausztráliában és Új-Zélandon.

35 Vö. DOMANICZKY 2017.
36 Lásd például Kázmér Zsigmond: Excellencián innen és túl... Buda

pest, 2002, Minerva; Gyürk István: Lépj Tovább! Budapest, 2013, 
Agroinform; Szántó Miklós: Életutam hét rendszerváltáson át. 
Bloomington, 2006, Indiana University; Balogh János: Túrkevétől 
Óceániáig. Budapest, 2004, Nemzet Lap- és Könyvkiadó.

történeti szem le'*—7
37 Lásd például Fehér Klára -  Nemes László: Hozzál nekem kengurut. 

Budapest, 1971, Táncsics-Művelt Nép; Szemes Piroska: Ausztrália 
napfényben. Budapest, 1975, Kossuth; Hámori Tibor: Riporterláz. 
Budapest, 1981, Sportpropaganda Vállalat.

38 Lásd például Balogh Ernő -  Stébel Éva: Ausztrália. Budapest, 2000, 
Vince; Vajta Gábor: Idelent. Ausztrália egy bevándorolt szemszögé
ből. Budapest, 2017, Noran Libro.

39 Balázs Dénest térségbeli útjainak szervezésében és megvalósításá
ban a helyi magyarok folyamatosan segítették. A tőlük kapott infor
mációkat könyveiben rendszeresen közölte, a térségbeli magyar uta
zókat és munkáikat pedig a szerkesztésében megjelent lexikonban 
külön összegyűjtötte. Lásd bővebben Balázs Dénes: Pápua Új-Gui- 
nea. Budapest, 1976, Gondolat, Ausztrália, Új-Zéland, Óceánia. Bu
dapest, 1981, Panoráma. A kenyérfák árnyékában. Budapest, 1987, 
Kossuth és Magyar utazók lexikona. Budapest, 1993, Panoráma.

40 Lásd például National Geographic Traveler sorozatában Roff Martin 
Smith: Ausztrália. Budapest, 2009, Geographia, vagy az Útitárs-soro- 
zatban magyarul is megjelent Ausztrália. Budapest, 2005, Panemex.

41 A közös külügyminisztériumba beérkező diplomáciai jelentések el
sősorban összbirodalmi szempontokra fókuszáltak, bár a Magyar
országot érintő jelentéseket másolatban a magyar kormány is meg
kapta.

42 Lásd Nagy Iván: Öt világrész magyarsága. Budapest, 1935, Magyar 
Szemle Társaság, 41-42, 74.

43 A diplomáciai hálózat a tiszteletbeli konzuli intézmény magyar jog
ba történő újonnani bevezetésével 1989-től tovább bővült. Konzu
látusok nyíltak Melbourne-ben (1989), Adelaide-ben, Brisbane-ben, 
Perth-ben, Wellingtonban (1991) és Auckland-ben (1997). 2009-ben 
a sydney-i magyar főkonzulátus bezárását követően a magyar kor
mány 2013-ban Melbourne-ben, 2017-ben Sydney-ben konzuli iro
dát nyitott, 2015-ben pedig új nagykövetség felállításáról döntött 
Wellingtonban.

44 A programok gyenge pontja a szétszórt koordináció és csak a ma
gyarországi szempontokra koncentráló szemléletmód. Az önállóan, 
a térségbeli magyar képviselet irányítása nélkül végzett kormányzati 
munka könnyen gyengítheti az ország pozícióját, ilyen távolságban 
pedig szükséges figyelembe venni, hogy tartós eredményeket első
sorban nem önerőből, hanem csak a többségi nemzettel együttműkö
désben lehet elérni.

_________ Jog

Katonai módszerekkel kódolt 
információk a Szigeti veszedelem 
című eposzban

A
 Zrínyi Kutatócsoport elsőként 2015-ben, a Polgári 
Szemle 11. évfolyam 4-6. számában adta közzé azon 
álláspontját, mely szerint a szigetvári hős dédunoká
ja, a költő Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzá

ból az elsődleges jelentéstartalom mögött elrejtve további 
fontos, kódolt információk olvasható ki.1 Az értekezésben 
ennek alapján felvetettük annak lehetőségét, hogy ameny- 
nyiben igaz az, hogy Zrínyi 1566-ban, Szigetvár ostromá
nál oszmán hadizászlókat zsákmányolt, a magyar seregek 
katonai, hadi értelemben sem voltak vesztesek, annak elle
nére, hogy néhány nappal azután a vár török kézre került. 
A költő Zrínyi ezt a lehetőséget azonban nem kizárólag hős
költeményében, a költői szabadság jogán veti fel, de egye
nesen tényként közli kifejezetten hadtudományi munkájá
ban, a Vitéz hadnagyban is, mégpedig a Secretum, vagyis
titoktartás című résznél:2

Falus Orsolya -  Király Lajos -  
Kobolka István -  Sasvári Gábor

Zrínyiek testamentuma
Egy példa nélküli „ex tunc" 
hatály és Zrínyi Szigeti veszedelem  
című eposza

„Térjünk a mi sententiánkra [...] Az ősöm, Szigetben 
veszett Zrini Miklós, egyszer megcsalaték Ulama ba- 
sátul ilyen mesterséggel, mert szóval tartá Ulama bég 
mind addig, mig az maga hada a szorosból kitakaro- 
dék, azután osztán véletlenül reá üte, és nagy harc után 
megveré Zrini Miklóst; maga alatt a lovat megölék, 
csak alig jöhete elevenen maga is. Ennél többször soha 
őtet meg nem verte a török. Továbbá tudni kell ezt a 
mesterséget, és nemcsak tudni, hanem cselekedni [ ...]”
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