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magyar nagykövet, majd az osztrák kancellár fogadásán 
is. 

Annak ellenére, hogy a szervezés helyenként nem 
volt döccenőmentes, az egész kongresszus a lehető leg-
jobb hangulatban zajlott le. Reméljük, hogy az 1988-ban 
megrendezendő III. kongresszuson Szegeden nemcsak hall-
gatóként leszünk intézetünkből ilyen szép számmal jelen, 
hanem a mostaninál jóval több előadás is el fog részünk-
ről hangzani. 

Ginter Károlyt 

Nyelv- és magyarságtudat a szétszórtságban 

Az újkori nemzetek életének döntő fordulópont-
jait követően a politikai vagy valóságos harcokban alul-
maradó, személyükben is fenyegetett egyének maguk vagy 
családjukkal együtt más, az ő ügyüket támogató vagy le-
galábbis semlegesen néző országban kerestek menedéket. 
Hasonló, de még inkább egyéni indíttatású mozgást hoz 
létre az országok közötti nagy gazdasági színvonalbeli 
eltérés, a kimagaslóan jobb érvényesülési lehetőségek, 
munkafeltételek. A kétféle indíttatásból eltávozók ugy 
próbáltak letelepedni és munkát vállalni az őket befoga-
dó országokban, hogy tudjanak egymásról, szükség esetén 
segíthessenek egymásnak. így létrejöhettek jelentős te-
lepülések, nemzeti jegyeket viselő városnegyedek, sok-
szor azonban - különösen néhány különleges ismeretet 
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kiv ano munkaterületen — csupán néhány személyre korlá-
tozódott, korlátozódik az eleven, napi kapcsolatban lé-
vők száma. Ezek az emberek tehát valamilyen erkölcsi 
vagy anyagi kényszerből kerültek a határokon kivül, e-
zért hagyták el szülőföldjüket. /A korábban Törökország-
ba, illetve Egyiptomba került és magyarságukat számon 
tartó töredékeket inkább fizikai kényszer indította ut-
jukra./ Őket tekintjük diaszpórának, szétszórtságnak, 
s így különböztetjük meg azoktól, akik nem áttelepülés, 
hanem a határok átrajzolása miatt kerültek a nemzettes-
ten kívül. Természetesen előfordulhat, hogy életkörülmé-
nyek azonossá válása miatt ez a megkülönböztetés cse-
kély jelentőséggel bír, de az érintettek gondolkodásában 
mégis elevenen élő tényező. 

A magyarságtudatról szólva gondoljunk vissza a 
szó eredeti jelentésére, s csak azután kapcsoljuk hozzá 
a szokásos értékelő jegyeket. A szó szoros értelmében 
azt mondhatjuk tehát, hogy a Magyarországról másfelé te-
lepülő - hacsak nem nemzetiségi - tudja és természetes-
nek tartja, hogy ő magyar. Ez a tudat nem okoz válságot 
az eltávozókban. Eddig nem hallottam olyan családokról 
a távolban élők körében, ahol a második vagy harmadik 
nemzedék előtt a szülők, nagyszülők titkolni igyekeztek 
volna magyar származásukat. Ugyanakkor ismeretes, hogy 
más etnikai csoportokban sok szülő titkolni próbálta a 
származást, ezzel akarván erősiteni a beilleszkedési 
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készséget, illetve beépíteni az ifjú nemzedéket a kör-
nyező társadalomba ^. 

Mi marad a szétszórtságban élők számára abból, 
amit egykor a nemzeti közösség biztosított? Végigtekint-
ve a nemzetet Jellemző fő tényezőket, a következő eleme-
ket látszik szükségesnek vizsgálni: 

a./ Amig az anyanemzetben a területi egység jel-
lemző, erről a szétszórtságban ma már nem,vagy alig be-
szélhetünk. Az a természetes csoportosulás, amely egykor 
városnegyedeket, utcasorokat hozott létre például az ame-
rikai városokban, felbomlóban van, vagy teljesen meg is 
szűnt. Igaz, hogy ma viszont a közlekedés fejlődésével 
bizvást kiterjeszthetjük a területi egység fogalmát akár 
100-150 km-es körzetekre is, hiszen a gépkocsi ma ilyen 
távolságon belül is lehetővé teszi a rendszeres találko-
zásokat az azonos nemzetiségűek között, így a magyar szár-
mazásúak között is. Az így kiterjesztett területi egység 
azonban csak akkor számba jöhető tényező, ha valami, pél-
dául templom, hétvégi iskola, klub biztosítja a találko-
zások rendszerességét. 

b./ A nemzeti gazdasági élet összekötő erejét 
még nehezebb felfedezni. Ez szinte fogalmilag is kieső 
tényező, hiszen a távolban letelepülők egyik indítéka 
- mint láttuk - éppen az volt, hogy egy fejlettebb, ma-
gasabb szervezettségi, nagyobb hasznot, magasabb élet-
színvonalat adó környezetbe akartak kerülni, vagyis egy 

^ende Péter: Zsidóság antiszemitizmus nélkül? Valóság, 
1984/8. 69-88. 1. 
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másik gazdaságba kapcsolódni. A külországi /vagy magyar-
országi, de elsősorban külföldre szóló/ újságok hirdeté-
sei inkább az üzletet fellendítő ügyfélfogó módszerek, 
semmint a belső, nemzeti-nemzetiségi alapon szervezett 
gazdasági élet megnyilvánulásai. Az egykori segélyező 
egyesületek mint gazdasági egységek régen beleolvadtak 
más szervezetekbe, vagy éppen megszűntek. 

c./ A közös történelmi miílt mint összekötő erő 
a tudat egyik legerősebb, ha nem a legerősebb pillére. 
Ugyanakkor a szorosan vett közös történetiség lezárul 
azzal a korszakkal, amikor az egyes személyek kiléptek 
a nemzeti közösségből. Valószínűleg ez okozza a több 
hullámú bevándorlás egyes hullámainak egymás közötti vi-
szonylagos elszigetelődését. A közös történelem lezárulá-
sát oldhatja és valóban oldja is sokakban az otthon ma-
radt családdal vagy barátokkal való kapcsolattartás, il-
letve az elhagyott társadalmi életet továbbra is figye-
lemmel kísérő érdeklődés. /Talán felesleges is említeni, 
hogy ez a figyelem két irányú is kell, hogy legyen./ 

d./ A nyelv a legjobban szembetánő, észlelhető 
közös elem a nemzet és elszármazottjai között. Mint a 
legszorosabban az egyéniséghez tartozó tényező, megléte, 
ereje a más nyelvi közegben élők egyik legbelső ügye, s 
függ az egyének éltalános képességeitől és a használat 
lehetőségétől. Megdöbbentő, hogy sok évtizede elszárma-
zottak, például a hazai nyilvánosság előtt xíjra szerep-
lő tudósok, mifvészek beszédében többnyire egyáltalán nem/ 



a 

vagy alig fedezhető fel más nyelv ráhatása, a néhány 
éves távollét után hazalátogatók közül pedig egyik-má-
sik szinte hangsúlyozza beszéde idegenszerűségét, min-
dennapi dolgokról szólva is keresni látszik a szavakat. 
Valószínű, hogy inkább a más közösségbe való beilleszke-
dést akarja bizonyítani az ilyen beszélő, akinek idegen-
nyelv-használata valójában igen sok további kiegészítés-
re szorul még. 

Ugyanakkor a nemzeti hovatartozás és a nyelv nem 
olyan szorosan összefüggő elemek, mint ahogy első pillan-
tásra gondolnánk. A középkori nemzethez, natióhoz való 
tartozás, illetve a regnum alattvalójának státusza nem 
követelte meg az azonos nyelvet, mert volt más, átfogóbb 
összetartó erő /terület, gazdaság, eszmevilág/. Uem kell 
azonban ilyen messzire visszatekintenünk: az 19^1. évi 
népszámlálás sorén majdnem fél millióval többen vallot-
ták magukat magyarnak, mint magyar anyanyelvinek; ilyen 
eltérést mutatott például a német nemzetiség, amely az 
említett többlet jelentős részét adta2. Ugyanez napjaink-
ban más országokban figyelhető meg: magyar anyanyelviek 
inkább norvégnek, amerikainak, kanadainak vallják magukat. 
A letelepülők távolabbi - harmadik, negyedik - nemzedéké-
ben pedig már általános jelenség, hogy a származás tudata 
megmarad, de a nyelv felületes ismerete is egyre ritkább. 

A nyelvhasználat és általa a pontos és könnyed 

2Dávid Zoltán: A magyar nemzetiségi statisztika múltja és 
jelene, Valóság 1980/8., 87-101. 1. 
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önkifejezés igénye vezeti - más tényezőkkel együtt - a 
kitelepülőket egyesületek, klubok, társaságok, vallásos 
indíttatású szervezetek létrehozására. Azt gondolnánk, 
hogy ez csak a 70-80 évvel ezelőtti kivándorlók, eset-
leg az 1956-ban elvándoroltak ügye. Nos, az elmúlt év-
tizedben, sőt az elmúlt utóbbi néhány évben is szép szám-
mal alakultak egyesületek, klubok, s létrejöttük az 
együttes tevékenységre, élményre való igényeket jelzi. 
MÍg 80-100 éve az egyesület létrehozatala jelentette a 
biztonságot, az együttes erőt a napi élet gondjaival 
szemben, az utolsó évtizedben az új egyesületek szerepe 
megváltozott: a sikeres társadalmi beilleszkedés után 
jöttek létre, a szellemi, kulturális igényeket tehát a 
mér korábban megteremtett biztonságos alapra építették. 

e./ A nemzeti kulturális hagyományok megélése 
ás folytatása a másik kiemelkedően fontos tényező, amely 
egyrészt az előbb említett szervezetek megalkotására 
ösztönöz, másrészt kizárólag művészeti célú együttesek 
megalakulását segíti elő /néptánc-együttesek, kórusok, 
fafaragók, szövők körei stb./. Azt mondhatnánk, hogy a 
kulturális örökség a nép belső "történelme", amelyben 
többé-kevésbé áttételesen tükröződnek a kívülről rá ha-
tó események. Keveredhet a nyelvhasználattal /dalok, 
színjátszás/, vagy lehet attól független /tánc, képzőmíf-
vészet/. Az utóbbiaknak nagy szerepük lehet a nemzeti 
kultúra értékeinek elfogadtatásában az új haza lakosai 
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között; elősegíthetik, hogy a "másság" ne visszahúzódást 
vagy ellenérzést, hanem érdeklődést, rokonszenvet kelt-
sen. Ennek az igénye a szétszórtsági tudat egyik igen 
fontos eleme. 

A kulturális hagyományok folytatása kétirányú 
folyamat: Magyarországon is nagy örömmel fogadják példá-
ul a külföldi magyar néptánc-együtteseket, esemény egy-
egy távol élő szerző kötetének magyarországi megjelenése 
egy-egy távolban keletkezett magyar ihletésű műalkotás 
megtekintése, könyv kézbevétele. 

f./ S végül él a szétszórtságban - mint az óha-
zában is - egy nehezen körülírható magyarságérzés /mely 
tehát nem azonos a magyarság tudatával/, amelyet a felső 
rolt létező összetevők együttesen alakítanak ki, és a 
nemzettel való érzelmi kapcsolat alapját adják. Ez az ér 
zés többnyire, de nem szükségszerűen pozitív. Időnként, 
esetenként megjelenhet benne valami kisebbrendűségi ér-
zés, reménytelen szabadulni, menekülni vágyás éppúgy, 
mint büszkeség, optimista értékbizonyítás, az erő hang-
súlyozása, a kitartás a nagyobb közösségbe való beillesz 
kedésben a saját egyéniség feltétlen megtartásával. Ezt 
az elemet befolyásolják talán a legerősebben az óhazával 
kapcsolatos történések. 

A magyarok többé vagy kevésbé formális szerveze 
tei valami olyan társadalmi alakulat-félét hoznak létre, 

3 
amelyeket Hanlciss Elemér "második társadalomnak" nevez . 

3Valóság 1984/11., 25-44. 1. 
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Az első, a nagy, hivatalos társadalomtól eltérőleg itt 
valóban követhető a gyorsabb differenciálódás ós integ-
rálódás, tehát a belső mozgás lehetősége és megléte; a 
horizontális szerveződést a szerveződők magyar mivolta 
biztosítja. Fellelhető itt a nem-állami, nem teljesen be-
fogadott-jelleg /megnyilvánulása például a rendezvények 
gyakori terem-gondja/, az "első nyilvánosságtól" való 
távolmaradás, az információáramlás személyes, embertől 
emberig-módja. Még inkább pluralizmust visz a nagy társa-
dalom életébe olyan elvekkel, amelyekre adandó alkalommal 
/pl. választásokon/ a nagy társadalom is építhet. A máso-
dik nyilvánosságot Hankiss Elemér a kultura és a tudat kö 
révei tölti még ki. S valóban, mint említettük, a magyar 
szervezetekben központi kérdés a kulturális hagyományok, 
közösségi szokások ápolása, aminek a jelentőségét akkor f 
sem lehet vitatni, ha viszonylag távolabb esik is a tar-
talma a sokszor és helyesen hangsúlyozott "tiszta forrás-
tól". 

A magyarságtudat elemei határozzák meg a szemé-
lyek, közösségek /egyesületek, szervezetek/ viszonyát Ma-
gyarországhoz. Nem egyszer észlelhető, hogy a közös kul-
túra a legerősebb: a kulturával van kapcsolat, az ország-
gal nincsen. Itt-ott más a közösségnek és más az oda tar-
tozó egyénnek az óhazához fűződő viszonya. A tudatban 
ugyanakkor valami kettősség él, hiszen az egyén egy másik 
általa választott társadalomnak is tagja. Amíg a letelepü 
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lők nemzedékében a magyarsághoz tartozás az erősebb, a 
második nemzedékben kettős tudat, kétféle hovatartozás 
jelenik meg. Ez könnyen megérthető más társadalmi ana-
lógiákbél: ugyanaz az ember több közösségnek is lehet 
egyszerre tagja, csupán ugy kell ezeket a közösségeket 
kiválasztania, hogy az egyénnel szemben támasztott igé-
nyeik ne legyenek egymással ellenkezők, egymást kizárok. 

A második nemzedék gondolkodási formáiból né-
hányat Sárospatakon, az ottani nyári kollégium résztve-
vői között volt alkalmunk megfigyelni. Világosan látha-
tók azonban az ottani gondolkodásformák elemzésének kor-
látai, főleg az eredmények egyedisége, illetve esetle-
gessége, amiből következően nem lehet belőlük sem az e-
gész második nemzedékre, sem a mindenkori második nem-
zedékekre vonatkozóan általánosítani, csupán annyi mond-
ható el, hogy ezek a tudatformák is léteznek, valóságos 
elefordulások. 

Jellemzi a Patakra menő fiatalokat a magyarság-
hoz tartozás feletti büszkeség. Egy 16 éves amerikai így 
ír erről: "Anyám, apám itt születtek Magyarországban, és 
teljesen magyarosan neveltek engemet. Én személyesen büsz-
ke vagyok, hogy magyar vagyok. Otthon beszélek magyarul 
és nagyon el vagyok foglalva a többi magyarokkal." Egy 
hasonló korú angliai gyermek pedig igy fogalmaz: "I enjoy 
teliing people that I am half Hungárián... I am so proud 
to be Hunglish."("Élvezem, hogy azt mondhatom az emberek-
nek, hogy félig magyar vagyok. Büszke vagyok a magyarsá-
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gomra.'^Mások számára a kettősség nem ilyen természetes. O 6 

íme, egy 17 éves ifjú szavai: "Elég furcsa az én sorsom, 
mert nekem nincs igazi hazám. Ezt lígy értem, hogy az 
USÁ-ban lakom, de magyarnak érzem magam, és Magyarország 
az én hazám is." Vagy egy másik szavai: "I feel that I 
have quite strong ties to Hungary, but at the same time 
I don't feel completely Hungárián. I alsó don't feel 
completely American." ('"Érzem, hogy erős kötelékek fűznek 
Magyarországhoz, de ugyanakkor nem érzem magam teljesen 
magyarnak. De nem érzem magam teljesen amerikainak sem.") 
Egy 18 éves fiatal összetett érzésvilágát tükrözik a 
következő sorok: "Ich bin stolz, etwas ungarisch zu 
können und dass wir nicht 100 #-ige Schweizer sind. 
Trotzdem möchte ich nicht in Ungara leben, denn das Leben 
hier ist für mich etwas zu langweilig und ich bin mich an 
grösseren Luxus gewöhnt. Trotzdem freut es mich, etwas 
ungarisches Blut zu habén und dieses Leben hier kennen-
zulernen."("Büszke vagyok arra, hogy tudok valamennyire 
magyarul, és hogy nem vagyunk teljes egészében svájciak. 
Mindennek ellenére sem szeretnék Magyarországon élni, 
mivel az élet itt számomra kissé unalmasnak tíínik, és 
hozzászoktam a legnagyobb luxushoz. De örülök annak, hogy 
magyar vér is folyik az ereimben, és hogy az itteni éle-
tet megismerhettem.") Záradéka már határozottabb:"Bestimmt 
komme ich wieder!" "Biztos, hogy újra visszajövök ide." 

Örömmel láttuk, hogy a magyarországi tartózkodás, 
az, hogy a szülők lefestette világ valóban létezik, komoly 
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hatással van a fiatalokra: "When soraeone asks me where 
from I am I say that I'm Brazilian. But since I came to 
Hungary I feel I am more Hungárián than Brazilian." 
C" Amikor azt kérdezik tőlem, hogy hova való vagyok, azt 
mondom, hogy braziliai. De mióta Magyarországra jöttem, 
ugy érzem, inkább magyar vagyok, mint brazil.") S ez a 
tudat 18 éves korban már olyan erős is lehet, hogy min-
den összetettsége ellenére biztató távlatokat is nyit-
hat: "Ich glaube nicht, dass ich einmal in üngarn Leben 
werde, aber ich möchte den Leuten helfen, wo ich kann. 
Deshalb ist es für mich auch selbstverstandlich, dass 
meine Kinder ein wenig ungarisch lernen und etwas von 
der Geschichte Ungarns wissen."('"ITem hinném, hogy vala-
ha is Magyarországon fogok élni, de szeretnék segíteni 
az embereknek, ahol csak tudok. Ezért számomra az is ma-
gátólértetődő, hogy a gyerekeim tanulnak egy kicsit ma-
gyarul, és van némi ismeretük a magyar történelemről.") 

Ezt a távlatot kívánjuk erősíteni azzal, hogy 
a Balatonnál 16-17 éve, a Sárospataki Nyári Kollégiumban 
15 éve, Baján nyaranként 3 éve fogadjuk más országok ma-
gyar származású fiataljait, Kőszegen gimnáziumi tanulmá-
nyokat szervezünk a számukra, egyetemeinken tanulmányi 
lehetőséget biztosítunk nekik. Reméljük, hogy munkánk nem 
lesz hiábavaló, s ujabb színt visz a szétszórtság nem-
zeti tudatába, bennünk pedig erősíti a nemzeti lét immár 
határokhoz nem kötött voltának gondolatát. 


