
 

 

Kolozsvártól Buenos Airesig 

Kisebbségi léthelyzetek Mexikóban és Argentínában 

 

Interjú Teesz Margittal 

  

Kivándorlás Argentínába 

1943. október 9-én születtem Kolozsváron. Édesapám Theesz János körorvos volt Csucsán 

(jelenleg Ciucea, Románia), de 1944-ben berendelték a magyar katonasághoz katonaorvosnak 

(habár ezt a dátumot nem tudom biztonsággal, mert sohasem volt otthon erről szó, hogy mikor 

hívták be). Édesanyámnak, Poschner Margitnak már csak egy vizsgája volt hátra az orvosi 

diplomáig, de a háború miatt ezt már nem tudta letenni. Az oroszok közeledtével a magyar 

csapatok nyugat felé menekültek; édesanyám pedig velem együtt 1944 decemberében követte 

édesapámat, így érkeztünk el Pozsonyon át Ausztriába, Vöcklabrückbe, ahol édesanyám 

szülei a közelben éltek. Nagyapám, Poschner Georg, Nagyanyám Darabán Flóra volt. Ők 

Ausztriában maradtak a háború után is, és sajnos sohasem találkoztam velük újra. 

 Családunk mind a két részről erdélyi. Apám családja egyrészt Móriczföldről (most Maureni, 

Románia) és Marosújvárról (most Ocna Mures, Románia) származó sváb, anyám családja 

kolozsvári szász. Apai nagyapám vasutas volt, 1940-ben került Kolozsvárra. 1944-ben a 

feleségével elindult Berlin felé. Abban állapodtak meg a szüleimmel, hogy majd Berlinben 

találkozunk, de mi nem jutottunk el addig, és Ausztriában kellett maradnunk. A 

menekülttáborban Vöcklabrückben 4 évet töltöttünk, ahol a táboron belül, de csak a táboron 

belül, édesapám orvoskodhatott. Mint menekült, nem kapott munkavállalási engedélyt 

táboron kívül, és nagyon zavarta, hogy nem dolgozhatott. Édesanyám az Egyesült Államokba 

szeretett volna kivándorolni, de édesapám ezt nem akarta, bár az állandó háborús 

fenyegetettség miatt ő sem akart Európában maradni. A barátok mesélték, hogy Argentínában 

nagyon jó, mert európai lakossága van, jó a klíma, nem trópusi az éghajlat és gazdaságilag is 

nagyon jó helyzetben van. Bevándorlás szempontjából Argentína nyílt ország volt, mindenkit 

befogadott. Édesapám megtudta az argentin konzultól, hogy az orvosok tovább dolgozhatnak, 

hogy elismerik a diplomát Argentínában. Akkor azt mondta, hogy na jó; 1948 decemberében 
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Olaszországban hajóra szálltunk és egy menekülteket szállító amerikai hajóval körülbelül 

három-négy hetes hajózás után megérkeztünk Buenos Airesbe.  

 Amikor leszálltunk a hajóról, megszűntem Margit lenni. Egy nagy füzetbe beírták az 

adatainkat, de a Margit névvel nem tudtak mit kezdeni. Mi az, hogy Margit? Margarita! 

Mindenkinek lefordították a nevét, akinek tudták, az Imre például Americó lett. De a Jenővel 

nem tudtak mit kezdeni! Így aztán több féle különböző nevű papírunk volt, ami később 

okozott is problémát! Szóval így lettem én Margarita Ingrid Theesz! 

 Csak annyink volt, ami rajtunk volt és egy kofferbe belefért. Szüleim egy, a hajón megismert 

mérnökcsaláddal együtt béreltek lakást. Argentínában kiderült, hogy Perón elnök hozott egy 

olyan rendeletet, hogy külföldi orvosok nem dolgozhatnak önállóan, csak egy másik orvos 

mellett segédorvosként, és azt is csak vidéken, a városokban nem. Vagy leteszi gimnáziumtól 

kezdve az összes vizsgát. Erre édesapámnak semmilyen lehetősége nem volt, semmink se 

volt, és a nyelvet sem beszélte. Szüleim mindketten beszéltek románul, és latin/görög 

alapokkal, édesanyám tudott franciául, így nagyon gyorsan megtanultak spanyolul. Nekik a 

nyelv aztán már nem volt akadály, de édesapám nem vállalta az ismételt tanulást és vizsgákat. 

Gyári munkásként kezdett el dolgozni. Egy magyarral összeállt és alapítottak egy 

javítóműhelyt. Édesapám eredetileg mérnök akart lenni, és sok mindenhez értett, de a 

nagyapám orvosnak akarta, így az lett. Argentínában a magyarok sokszor hívták fel, ha 

betegek voltak, hogy mit csináljanak. 

 A műhely egyre növekedett, már argentinokkal is dolgozott.  Édesanyám egy ideig nővérként 

dolgozott, majd masszázs-terápiát adott egy kórházban. A húgom megszületése után már 

kicsit jobban ment, és édesanyám többet már nem járt el dolgozni. 

 A nagypapám német eredetét elismerték Berlinben, ott le is telepedett feleségével. Egy 

gyárban kapott munkát, ami később a város keleti feléhez került; nyugdíjazásáig aktívan és 

elismerten ott dolgozott. Anyai nagyszüleim sem voltak hajlandóak elhagyni Európát. 

 Én négy éves koromban bekerültem egy argentínai spanyol nyelvű óvodába. Németül és 

magyarul akkor még tudtam, de lassanként „elfelejtettem” a német nyelvet. Otthon csak 

magyarul beszéltünk, de Ausztriában a gyerekektől megtanultam németül is beszélni. Mire 

elvégeztem az első osztályt, nekem volt a legjobb helyesírásom az osztályban spanyol 

nyelvből. Az általános iskolát két nyelven, délelőtt spanyolul, délután pedig angolul 

végeztem. A középiskolát és az egyetemet spanyolul végeztem. Szociológusi diplomámat a 

Buenos Aires-i Állami Egyetemen szereztem meg. 

 Egyetemi tanulmányaim befejeztével szerettem volna Európába és Magyarországra menni. A 

háború után az 1948/49-es argentínai magyarok egy nagyon erős közösséget hoztak létre. Sok 

értelmiségi volt közöttük, ügyvédek, tanárok, irodalmárok, akik még egy tudományos 

akadémiát is létrehoztak. Volt egy kultúrházunk, az ún. „Magyar Ház”, ahol előadásokat, 

hétvégi magyar iskolát tartottak, volt egy magyar cserkészetünk, ami még ma is megvan. Az 

én életem egyik fele magyar, a másik fele argentin volt, ahogy ma is van. Utána a Magyar 

Ház letelepedett Buenos Aires északi részére, az Olivos nevezetű negyedbe, a neve 

„Hungária”, és a mai napig igen aktívan működik. 

 13–14 éves koromban az édesanyámnál látott színes lapokat nézegetve rájöttem, hogy 

németül is értek. Ekkor beiratkoztam az ottani Goethe Intézetbe, és néhány szintet azonnal 

átugorva nagyon gyorsan be is fejeztem. Közben még franciául is megtanultam az Alliance 
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Française-ban, mert nagyon tetszett a francia nyelv. Nyelv szempontjából tehát nem volt 

akadálya annak, hogy Európába jöjjek, az egyetlen, de legfontosabb akadály az az anyagi 

helyzetünk volt. Emiatt a BA fokozat megszerzése után pályáztam egy ösztöndíjra a német 

államnál, amit meg is kaptam. 1968-ban átjöttem Kölnbe az egyetemre, a Szociológiai 

Tanszékre. 24 éves voltam, amikor átmentem Nyugat-Berlinbe, majd Kelet-Berlinbe, 

megismerni a nagyszüleimet, akik jól érezték ott magukat. Nagyszüleimnek fogalmuk sem 

volt arról, hogy milyen az élet Argentínában, mint ahogy én is sok furcsasággal találkoztam 

az NDK-ban. Két különböző életforma, világlátás igyekezett közös nevezőre jutni. Később 

aztán többször is jártunk náluk a férjemmel és a húgom is meglátogathatta őket, illetve csak a 

nagyanyámat, mert akkor a nagyapám sajnos már meghalt. 

  

Visszatérés Európába 

Magyarországon először 1968-ban jártam. Apai rokonaimmal Erdélyben, Marosújváron 1971-

ben találkoztam először. Jóval később kiderült, hogy több rokonom él még Erdélyben, mint 

gondoltam, és vannak rokonaim Magyarországon is. Tavaly tartottuk az első, idén a második 

nagy rokoni találkozót, együtt dolgozunk a családfánk összeállításában. 

 Az ösztöndíjas korszak egy négy hónapos német kurzussal kezdődött, függetlenül attól, hogy 

tudtál németül, vagy sem. Ezt egy kis faluban, Iserlohnban tartották. Tél volt, magas hóval. 

Akkor találkoztam ismét hóval, amit kisgyerekkoromban már ismertem ugyan, de 

elfelejtettem, milyen az az érzés, a hóban járni. A férjemmel ott ismerkedtünk meg, aki 

Mexikóból érkezett, ahol mérnökként végzett. Otthon, Mexikóban kezdett németül tanulni, és 

ő is el akart jönni Németországba. 

 1969 márciusában visszatértem Kölnbe, a Szociológia Tanszékre, ahol a családszociológiát 

és módszertant választottam. Kurzusokat hallgattam, mert akkoriban Európában még nem volt 

MA rendszer. 1970-ben lejárt az ösztöndíjam, és szeptemberben Aachenben 

összeházasodtunk a férjemmel.  Az ő ösztöndíja az ottani műszaki egyetemre szólt, és az 

tovább tartott, én pedig elkezdtem dolgozni egy latin-amerikai fejlesztési projektben. 

 Amikor édesapámnak bejelentettem levélben, hogy férjhez megyek, fogta magát, repülőre 

szállt, és átjött Európába, hogy megnézze, ki az, akit választottam. A férjem Észak-

Mexikóból, Monterreyből érkezett egy tradicionális családból. Édesapja szintén orvos, 

édesanyja háztartásbeli volt. Mexikóban ez így volt szokás. Egy átlag mexikói férfi semmihez 

sem nyúl hozzá a konyhában, mert azért van az asszony, hogy mindent megcsináljon, és a 

gyerekeket felnevelje. Ezt várták el a szülők és az egész társadalom akkoriban. César azonban 

más volt, mint egy átlag mexikói. Az esküvő előtt megbeszéltük, hogy én akkor is dolgozni 

szeretnék, ha gyerekünk lesz, és ha állást kapok, akkor napközibe visszük. Németországban 

akkor már az sem ment ritkaságszámba, hogy a férj besegített a háztartásba. 

  

Irány Mexikó 

A fiunk, Xavier, 1972-ben született. 1973-ban elhatároztuk, hogy hazatérünk Mexikóba. 

Maradhattunk volna, de a gyerekeinket mindenképpen Mexikóban akartuk felnevelni. 

Hazatérve a férjem azonnal állást kapott egy minisztériumban. Én is tovább akartam dolgozni, 
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de az nem volt általános, hogy a nők dolgozzanak. Mexikóvárosban el lehetett tűnni, de az 

elején nagyon nehéz volt elhelyezkedni, mert nem voltam mexikói állampolgár. Csak úgy 

lehetett egy külföldinek álláshoz jutni, ha a munkaadó igazolta, hogy a munkát egy mexikói 

nem tudja elvégezni, én pedig argentin állampolgár voltam. A mexikói törvények szerint csak 

az lehetett állampolgár, aki ott született, vagy ha nem, csak akkor, ha a szülei mexikóiak 

voltak. Mivel én nem estem egyik kategória alá sem, én nem lehettem. Végre egy német 

cégnél kaptam titkárnői állást; a cég elintézte a papírjaimat, hogy meglegyen a munkavállalási 

engedély. Itt nagyon jól kerestem, mert angol, német, francia, spanyol nyelven egyaránt jól 

beszéltem. Egy idő után megelégeltem a dolgot, mert nagyon messze volt. 

 1975-ben megszületett a lányunk, Erzsébet. 1976-ban a mexikói állampolgárságot is 

megkaptam. Echeverria elnök egyik utolsó rendelete az volt, hogy házastársak esetén ismerjék 

el a másik fél állampolgársági jogát is. Mexikó nem egy idegenszerető ország; minden évben, 

amikor be kellett mennem a tartózkodási engedélyem hosszabbításáért, éreztették velem 

idegen mivoltomat, meg azt, hogy na, te mit csinálsz itt? Mindenféle megalázó dolognak 

voltam kitéve. Ha elköltöztem, be kellett jelenteni, hogy hova és miért, és mindenféle 

egyebeket. Pedig tökéletesen tudtam spanyolul, csak hogy külföldi voltam. 

 Amikor férjem befejezte a munkát a minisztériumban, akkor állást keresett az egyetemen, és 

én is állást akartam változtatni. 1977 tavaszán el is helyezkedett a mérnöki tudományok karán. 

Megtudta, hogy szükség lenne valakire a Társadalomtudományi Szakon, aki szociológiai 

kutatásmódszertant tanítana. Így októberben én is az egyetemre kerültem a 

Társadalomtudományi Tanszékre. A Mexikói Egyetemnek a campuson kívül nagyon sok 

telephelye van. Mi az egyetem egyik messze fekvő épületébe jártunk tanítani, de vállaltuk a 

napi 2 órás autóutat, mert be akartunk kerülni. 

 1979-ben kaptam egy másféléves továbbképzési ösztöndíjat a Neveléstudományi 

Kutatóintézetbe, amelynek keretében napi nyolc órás, nagyon intenzív kurzus  

neveléstudományi módszertant tanultam. A kutatóintézet, amely a campuson működött, tanári 

továbbképzéssel és neveléstudományi kutatásokkal foglalkozott. A lányomat délutánokon 

mindig magammal kellett vinnem, miután érte mentem a napközibe; a fiam pedig a férjemmel 

volt a munkahelyén az iskola után. Nagyon nehéz volt ez a másfél év. 

 A kurzus elvégzése után megpályáztam egy állást ugyanabban a kutatóintézetben, ahol a 

kiképzést volt, amit meg is kaptam. Ott a továbbképzős tanároknak nevelésmódszertant 

oktattam. Ekkor már a férjem is a campuson dolgozott, így már nem kellett annyit utazni. 

 Az intézetben továbbképzéseket szerveztünk az ország minden részéből érkező tanítóknak, 

amelynek keretében egy kolléganőmmel megtanítottuk őket arra, hogy a saját osztályukban 

képesek legyenek a gyerekek részvételével kutatást végezni. Ekkor kezdtem kutatni is. Engem 

elsősorban a participative action research (résztvevő megfigyelés és kutatás) érdekelt. 1997-

ig dolgoztam itt; ekkor az intézetet a rektor megszüntette, viszont lehetőséget adott választani, 

hogy az egyetemen belül ki melyik tanszéken akar elhelyezkedni. Én a Politikai és 

Társadalomtudományi Tanszéket választottam. 1998-tól folyamatosan ott oktattam 

kutatásmódszertant és didaktikát addig, ameddig elhatároztuk, hogy átköltözünk Méridaba 

Yucatánban, de az jóval később volt, 2009-ben. 
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Magyarnak lenni Mexikóban és Argentínában 

Közben letettem a mastert. A master disszertációm témája az volt, hogy milyen nevelési 

kutatásokat végeznek a tanárok az egyetemen belül. A migrációs téma ezután merült fel, és 

ezzel a témával pályáztam a PhD fokozatra kulturális antropológiából. Az adatokat három 

helyről, Mexikóból, Argentínából és Magyarországról kellett összegyűjteni. 

Ezt a témát Mexikóban akkor, 1998-ban még nem dolgozta fel senki, teljesen ismeretlen volt. 

Mivel azonban a téma megkívánta a magyarországi adatgyűjtést, így magam jártam végig az 

intézeteket, hogy hol, milyen adatok vannak. Argentínában is folyt a kutatás, 1999–2000 

folyamán az Állami Migrációs Intézetben adatokat gyűjtöttem, interjúztam. Az utazásokat 

saját zsebből kellett finanszírozni, mert az egyetem mindig azt mondta, hogy nekik nincs 

pénzük. 

 Magyarországon hangya munkával nagyon sok történeti anyagot gyűjtöttem össze a 

könyvtárakban, a Kisebbségkutató Intézetben, a Teleki László Intézetben. Szegeden Anderle 

Ádám és a tanítványai akkor már elkezdték a mexikói migrációt kutatni történelmi 

szempontból, de akkor nekem még nem voltak vele intézményi kapcsolataim és nem tudtam 

erről a kutatásokról. Később felvettem a kapcsolatot velük és Péccsel is. 

 A legtöbb adatot Argentínában találtam. Ott mindenki egy bevándorló leszármazottja. Ezért 

is nagyon erős a migráció-kutatás. A legnagyobb befogadó állam az amerikai kontinensen az 

Egyesült Államok volt, utána jött Kanada, Brazília, Argentína, Venezuela; a legkevesebben 

Chilébe, Uruguayba és Mexikóba érkeztek. 

 Magyarnak lenni, illetve maradni Argentínában természetes dolog, hisz mindenki egy 

valahonnani valakinek a leszármazottja. Argentína nem tesz különbséget aszerint, hogy kinek 

mi a vezetékneve. Van egy vicc: arra a kérdésre, hogy honnét jöttél, azt mondják: hát a 

hajóról! 

 Argentína nyitottságával szemben Mexikó zárt ország; ott nincs szüksége több lakosra. 

Terület szempontjából mindkét ország körülbelül ugyanakkora területtel rendelkezik, de 

Mexikóhoz képest Argentínában csak egyharmad annyian élnek. A mexikói társadalom 

zárkózott társadalom. Mexikóba eleve akkoriban csak meghívó levéllel lehetett beutazni, ha 

volt ott rokonod, családod, aki támogatott. Ha odaérkezel, fehér vagy, kék vagy zöld a 

szemed, más a neved, nem tudják se kiejteni, se leírni, abban a pillanatban – még ha spanyolul 

beszélsz is, ráadásul az én kiejtésem nagyon argentin – megkérdik rögtön, honnét valósi 

vagy? Ha Argentínába akarsz utazni, valamelyik konzulátuson bárki elintézheti a beutazási 

engedélyt, ha van rokona, ha nincs és az országban nem kérdik meg, hogy honnan jöttél. 

Mindenki jött valahonnan, és a spanyolt gyakorlatilag mindenki ott tanulta meg, nem volt 

megkülönböztetés, nem volt kisebbségi kérdés. Az utóbbi években azonban erősödni kezdett a 

bevándorlási hullám a szomszéd országokból, elsősorban Bolíviából. A legutóbbi hullám 

Koreából és Kínából érkezett, aminek az lett az eredménye, hogy bizony megjelentek a 

kisebbségi kérdések is. 

Mexikóban a magyaroknak nehezükre esett azt mondani, hogy ők magyarok; igyekeztek 

eltűnni, gyorsan spanyolul megtanulni, a családon belül csak spanyolul beszélni, minél előbb 

integrálódni és beolvadni. A szülők igyekeztek, hogy a gyerekek minél előbb beolvadjanak és 

alkalmazkodjanak a helyzethez, és így a magyarság – saját értelmiség híján is – elvesztette 

saját magát. 
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 A gyors beolvadást az is motiválta, hogy Mexikóban, de Argentínába is, a magyar név azt 

jelentette, hogy cigány. Ha azt mondtad, magyar vagy, úgy értelmezték, hogy cigány vagy. 

Mikor Mexikóban dolgozott nálunk egy háztartási alkalmazott, és mondtam neki, hogy 

magyar vagyok, akkor azt mondta csodálkozva, hogy pedig nem nézek ki annak. Nem nézek 

ki annak? Minek? Ja, hát cigánynak. 

Emlékszem, hogy amikor Argentínába megérkeztek a magyarok, és mondták, hogy ők 

magyarok, az argentinok is azt felelték, hogy ja, ja a cigányok. Olyan mondás is volt az 

argentin gyerekeknek, hogy ha nem viselkedsz jól, akkor elvisz téged a magyar! Vagyis a 

cigány. 

Próbáltam kideríteni, hogy hogyan kapcsolódott össze a két fogalom, de az itteni magyarok, 

sem a mexikóiak, sem az argentínaiak nem tudják. Különböző elméletek vannak forgalomban. 

Például az egyik szerint, mikor Habsburg Maximilián Mexikóba érkezett császárnak, akkor 

jöttek vele toborzott katonák, akik között sok cigány lett volna. Azaz inkább elfogták a 

cigányokat és kényszerből hozták át ide őket. És tették mindezt a Habsburgok azért, hogy 

kevesebb cigány legyen Magyarországon… Mikor a mexikóiak megkérdezték tőlük, hogy 

honnét valósi vagy, akkor azt mondták, hogy Magyarországról. Az húngaro mellé ekkor 

kapcsolódott volna a cigány. De beszéltem az egyik magyar nagykövettel Mexikóban, aki azt 

mondta, hogy ez az elmélet nem állja meg a helyét, mert a Maximiliánnal érkező katonák 

felsőfokú katonai ismeretekkel rendelkeztek és nemesi családokból származtak. Akárhogy is 

volt, az emberek Mexikóban egyenlőségjelet tesznek a magyar és a cigány közé, habár a 

mostani időkben ez a nézet gyengült valamennyit. 

Ami számomra érdekes volt, hogy amikor a disszertációm témájából született könyvem 

bemutatóját tartottuk  Magyarországon 2012-ben, kiderült, hogy a résztvevők közül se hallott 

erről a magyar egyenlő cigány jelenségről senki. 

 Az Argentínából érkezett kolléganőim pedig csodálkoztak, hogy erről Magyarországon senki 

se hallott, miközben mi Argentínában így nőttünk fel, hogy a magyarokat összekeverték a 

cigányokkal. Mexikóban ténylegesen élnek cigányok, őket kikérdeztem. Nem tudnak egy szót 

se magyarul, nem tudnak semmit Magyarországról, és azt se tudják, hogy hogyan kerültek 

oda. Azt mondták, hogy ők mennek ide-oda, vándorolnak a mai napig. A repülőtéren 

találkoztam egyszer egy csoport cigányasszonnyal. Azt mondták, hogy most átmennek 

Guadalajarába, aztán átrepülnek Spanyolországba, majd átrepülnek nem tudom hova, aztán 

megint máshova… Ők már csak így vándorolnak. Argentínában is élnek cigányok, de velük 

nem volt alkalmam beszélni. Mindenesetre nagyon érdekes kutatási téma. Elég sok anyagom 

van hozzá. Még mindig nem tudjuk, hogy honnan ered ez a fogalomazonosság. A fő kutatási 

témám azonban továbbra is a magyarok kivándorlása, letelepedése és beilleszkedése 

Mexikóban és Argentínában, valamint ezzel egyidejűleg az önmegtartás az anyanyelv által. 

Most ezen dolgozok tovább. 

  

Kisebbségek Mexikóban 

Mexikóban a lakosság 88 százaléka mesztic,
[1]

 10 százaléka bennszülött, a többi külföldi. A 

10 százalék bennszülöttet kisebbségként kezelik. Például, ha te megkérdezel egy meszticet, 

hogy te ki vagy, akkor nem fogja mondani, hogy ő egy bennszülöttől ered. Nem, ő mexikói. 

Bennszülött eredetüket nem említik. 
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 Az országot a meszticek vezetik, és mellettük az irányításban a kereskedéssel foglalkozó 

bevándorolt libanoniak leszármazottai vesznek részt, más külföldiekkel együtt, mert nagyon 

gazdag réteget képeznek. Például Yukatánban (spanyolul „Yucatán”) a gazdasági elitet ma a 

libanoniak jelentik, illetve a libanoni és a spanyol leszármazottak. A helyiek a mayák 

dolgoztatásával a szizalból (az „henequén” növényből) gazdagodtak meg, és ők jelentették a 

helyi „arisztokráciát”, amibe most már a keveredés által a gazdag libanoniak is beletartoznak. 

A meszticek jóval szegényebbek, és a létra legalján a maya alkalmazottak állnak. Ők itt a 

kisebbség. A bennszülöttek esetében a lokális identitás sokkal erősebb, mint a mexikóiság. A 

yukatániak azt mondják, ők yukatékok. Amikor megkérdezik tőlem, honnan jövök, és 

mondom Mexikóvárosból, akkor úgy értik, Mexikóból. Mert úgy fogják fel, hogy Mexikó ott 

van, Yukatán pedig itt. Volt egy időszak, amikor a félsziget önálló akart lenni. A yukatániak 

identitása egyértelmű, ők maják és sokan még mindig maja (spanyolul „máya”) nyelven 

beszélnek. Akik már nem beszélnek majául, azok sem fogják mexikóinak vallani magukat, ők 

yukatániak. A mexikóiak azok, akik „ott valahol messze” élnek. 

 A yukatáni maya csoportok az anyanyelvükön beszélnek egymás között, és vannak köztük 

olyanok, főleg az öregek, akik csak majául tudnak. Egyébként jelentős részük kétnyelvű. A 

mexikói kormánynak van a bennszülöttöket megsegítő programja, amelyben többek között a 

nyelvmegtartás programjában dolgoznak; azon, hogy a bennszülött nyelvek ne haljanak ki. 

Azon is dolgoznak, hogy legyenek helyben kiképzett fordítók és tolmácsok, különösen az 

igazságügyben, mert sokan vannak, akik nem vagy nem jól értenek spanyolul. A yukatániak 

most azon vannak, hogy létrehozzák az első maja egyetemet. Az állam nem kezeli kiemelt 

feladatként a kisebbségügyet, így nagyon gyengén halad előre. A különböző társadalmi 

csoportok nyomása hatására azonban az állam ad valamilyen támogatást, és így előbb-utóbb 

meglesz a segítség. 

A Yukatánban élő majákon kívül még nagyon sok bennszülött csoport létezik, amelyek 

mintegy 65 különböző nyelven beszélnek. Attól függően, hogy ki volt az államelnök, 

változott az állami nyelvpolitika is. Korábban az volt a cél, hogy csak spanyolul beszéljen 

mindegyik bennszülött csoport, és erőszakkal spanyolosítottak. Amikor egy másik elnök jött, 

akkor elkezdtek kijárni a falvakban, hogy dolgozzanak együtt és megismerjék a helyi 

bennszülött nyelvet és legyen elismert a kétnyelvűség. Ma kutatóintézetek kutatják a 

bennszülöttöket és valamennyire támogatják is őket. Legfőképp az iskoláztatást kellene 

támogatni, ami sok helyen igen hiányzik. Van olyan, hogy az iskolának nincs teteje, padló 

helyett csak a föld van. Ezek az iskolák, tanítsanak akár hideg éghajlatú övezetben, akár 

kánikulai hőségben, csak nagy nehezen kapnak segítséget. 

 A meszticek katolikusok, viszont mindegyik bennszülött csoport identitásának fontos eleme, 

hogy milyen istenei voltak, és miben hisz tovább. Ősi vallásukba keveredtek bele a 

katolicizmus elemei. Gyakorlatilag rájuk lett a katolicizmus erőszakolva. A természeti 

vallásokkal keveredett a katolikus vallás és szimbiózisban, összeolvadva élnek együtt. 

 Sok maja családnál (főleg a kisebb falvakban) úgy van, hogy például egy új ház 

felszenteléséhez nem csak a keresztény pap jön, hanem az ottani sámán. A sámánkodás 

továbbra is létezik. Chiapasban államban, San Juan Chamulaban
[2]

 van egy templom, ami 

kívülről ugyan templomnak látszik, de benn nincsenek padok, nincs egyetlen főoltár sem, 

hanem minden szentnek, legalább 24-nek vagy 25-nek saját kis oltára van. A szentek képe elé 

a földre adományokat, fenyőágakat, almákat és kopált
[3]

 tesznek a hívők. Pap nincs, csak 

szentek és adományok. A hívők visznek magukkal egy kakast is, akit ott megölnek, hogy a 

lelkével együtt a betegségek az emberekből is eltávozzanak és meggyógyuljanak. A tojást a 
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tisztításban használják. A tojás, miközben átveszi a tisztátlanságot, teljesen fekete lesz. A 

megtisztulás férfiakra és nőkre egyáltalán vonatkozik és betegségekkel kapcsolatos. Ezek 

mind sámánisztikus rítusok, amelyek tovább élnek a katolicizmus mellett. Fényképezni 

azonban nem lehet a templomban, ha megpróbálod, hátat fordítanak, mert azt gondolják, hogy 

a lelkük a fényképpel együtt eltávozik. 

 A bennszülöttek egyes csoportjainál a mai napig inkább az etnikai csoportidentitás dominál, 

és nem annyira a mexikói nemzeti identitás. Mexikóban rengeteg bennszülött csoport él (kb. 

68 van az országban), és mindegyiküknek van a saját nyelve, amit beszélnek. Nagyon sokan 

tartják fontosnak az anyanyelv továbbélését, ezért tesznek is érte, de persze a beolvadás is 

gyakran előforduló jelenség. Mindig az adott csoportnál kell megvizsgálni, hogy mi az adott 

helyzet, mert ez nagyon változó lehet. 

 Mexikóban egyébként talán ellentétes módon mégis nagyon erős a nemzeti identitás, a 

nemzeti szimbólumok tisztelete, az állami ünnepek megünneplése, különösen a felszabadulás 

a spanyoloktól. De mégis sokan nem is tudják, hogy mit ünnepelnek szeptember 16-án; 

történelmi ismereteik nagyon szegényesek. Azt tudják, hogy „el grito” (a kiáltás), kiabálják a 

szabadságot, de nem tudják, hogy ez honnan ered, hogy ez a felszabadulás volt a spanyoloktól 

1810-ben. Összekeverik a mexikói forradalmat, amit a földért folytattak Zapata és Pancho 

Villa vezetésével (1910–1919) a spanyoloktól való felszabadulással (1810). 

 Egy érdekes nemzeti identitáselemre érdemes felhívni a figyelmet. Az Egyesült Államok déli 

része, Kalifornia, Arizona, Új Mexikó, valamikor mexikói terület volt. Ezeknek a területét 

egyrészt Mexikó (illetve az egyik elnök) eladta, de Texast például erőszakkal vették el. A 

kivándorlás nagyon erős ezek felé a területek felé (de mostanában az Egyesült Államok más 

területeire is). A munkások, akik átmennek dolgozni, engedéllyel, vagy engedély nélkül, azt 

mondják, hogy most visszafoglalják az ősi területeket. Ezekben az államokban már spanyolul 

is mindent kiírnak, sőt vannak olyan plakátok, hogy „itt angolul is beszélünk”. A spanyol 

nyelv itt nagyon erős identitáselem, összekötő erő. 

 A bennszülötteket az államnak jobban kellene támogatnia földdel, munkával. A 

magyarországi cigányok a magyar államtól több támogatást kapnak, mint a mexikói 

kormánytól a bennszülöttek. Ha segítség jön, akkor az politikai alapon megy és alkalmi. Nem 

azon vannak, hogy tartós javulást érjenek el és a bennszülöttöknek legyen olyan megélhetési 

lehetőségük, mint a többi embernek a társadalomban.  Például küldenek házak befedéséhez 

lemezeket, amiket a következő hurrikán már el is sodor. 

Mexikó egy transzmigrációs ország, mivel középen fekszik Latin-Amerika és az Egyesült 

Államok között, sokan akarnak ezen a folyosón észak felé átjutni. Van egy Migrációs Intézet, 

amely az illegális „átvándorlókat” is figyeli. Mexikónak feladata ezt a hullámot megállítani. 

Mexikónak nincsen szüksége bevándorlókra, mert elég magas a születési ráta, tehát önmagát 

is védi ezzel a tevékenységgel. Ha a külföldi pénzt hoz és befektet Mexikóban, akkor 

dolgozhat, különben ki kell mutatni, hogy az elvégzendő munka ellátásához egy mexikói 

állampolgár nem ért. 

 Mexikó nem nagyon törődik saját sokszínűségével. Számszerűleg nincsenek is sokan a 

„kisebbségek”. Mexikóvárosban kb. 10 százalék összesen, de a húszmilliós metropoliszban 

teljesen eltűnnek. A kisebbségek inkább saját szülőföldjükön maradnak, oda viszont a 

fővárosi nem lát el. Csak akkor vesznek tudomást róluk, ha van egy felkelés; akkor csak 

odafigyelnek rájuk. Van állami szintű kisebbségpolitika, de teljesen hangsúlytalan. Az 
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egyetemi antropológiai kisebbségkutatás azonban magas színvonalon kutatja ezeket a 

csoportokat, szokásaikat, hiedelmeiket. Olyan is van, hogy emberek elmennek dolgozni 

ezeknek a csoportoknak, mint ahogy építészmérnökként a lányom is ezt tette. Chiapasban 

dolgozott, maják házait tervezte és még be is állt a kőművesek mellé, mert azt nagyon 

szerette. 

   

Magyarnak lenni Argentínában  

Ahogy már említettem én Buenos Aires-be 1949 januárjában megérkeztem szüleimmel 

együtt. Ott éltem 20 évet addig, amíg ösztöndíjjal Németországba utazhattam. 

Az amerikai hajókkal 1948/49-ben a magyarokkal nagyon sok nemzet tagjai, a legtöbben 

olaszok érkeztek Buenos Aires-be. A magyarok között voltak mérnökök, ügyvédek, orvosok, 

írók, tanítók, egyetemi tanárok, sportolók, művészek, színészek, diplomaták, arisztokraták, 

katonák, közigazgatási és minisztériumi tisztviselők. Általában a középosztályból származtak, 

és igen jól képzett személyek voltak. Meg kellett tanulniuk egy új nyelvet, a spanyolt, de ez 

nem jelentette automatikusan, hogy azt a munkát végezhette, mint otthon. Pénze senkinek sem 

volt. Ilyen körülmények között a kezdet az „új világban” nagyon nehéz volt. Legtöbbjüknek át 

kellett állniuk egy új életvitelre, és  azt a munkát kellett elvégezniük, amit éppen lehetett. Így 

például édesapám orvos létére gyári munkás, utána pedig magyar könyvkiadó lett; másoknak 

értelmiségi létükre be kellett állniuk pincérnek, sofőrnek, eladónak, portásnak, varrónőnek 

vagy segédmunkásnak tortát és süteményeket sütni a cukrászatokban. 

Minden magyarban élt azonban az az erős elhatározás, hogy a magyarságukat továbbra is 

megtartsák.  Alighogy megérkeztek, színi előadásokat kezdtek rendezni, tudomány-akadémiát 

létesítettek. Lassanként a kisebb gyerekeknek egy pedagógus házaspár elindította a hétvégi 

magyartanítást is. 1952-ben létesült a Zrínyi Ifjúsági Kör (Z.I.K.),  amiről külön mesélek. A 

cserkészet is akkor kezdett működni. Ezen kívül még nagyon sok más szervezet alakult, 

amelyeket az alábbiakban fel is sorolok. Ezekkel a közösség-összetartó intézményekkel és a 

civil szervezetekkel sikerült a magyarságot a mai napig megtartani. 

  

IFJÚSÁGI CSOPORTOK 

Emese Kultúra és Ifjúságfenntartó Testület 

39. sz. Magyarok Nagyasszonya leánycserkész csapat 

18 sz. Bartók Béla fiú cserkészcsapat 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség Dél-Amerikai Körzet 

Regös Magyar Néptáncegyüttes 

Zrínyi Ifjúsági Kör (Hétvégi Magyar Iskola) 
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INTÉZMÉNYEK 

Argentínai Magyar Intézmények Szövetsége (AMISZ) 

Argentin–Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Magyar Segélyegylet „Szent István Öregotthon” 

Magyar Irodalmi és Kultúrtársaság 

Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (MHBK) 

Szent István Kör 

Vitézi Rend Argentínai Csoport 

  

ISKOLÁK 

Szent István Kollégium – Bariloche 

Szent László Iskola – Olivos 

  

KLUBOK 

Hungária Egyesület 

Valentín Alsinai Magyar dalkör 

  

MŰVÉSZET, ZENE, KULTÚRA 

Ars Hungarica Kultúra- és Zeneterjesztő Civil Szervezet 

Coral Hungaria 

Hungária Könyvbarátok Köre Kölcsönkönyv- és Levéltár – HKK 

Magyar Színtársulat: Álomgyár 

Spontán Színpad 
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SAJTÓ 

1948 és 1968 között 62 emigrációs lap jelent meg. A jelenlegi Argentínai Magyar Hírlap 

(www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com   vagy    http://epa.oszk.hu/amh ) 2003 óta havi 

rendszerességgel jut el az olvasókhoz; elődjének, a Délamerikai Magyar Hírlapnak ez csak 

nagyobb időközökben adatott meg.  Havonta jelentkezik az 1929-ben megalapított 

Délamerikai Magyarság is. 

  

SPORT 

Hungária Vívó Csoport 

  

VIDÉKI EGYESÜLETEK 

Barilochei Magyar Egyesület 

Chacoi Magyar Egyesületek: Cnel. Du Graty Magyar Egyesület és Villa Ángela-i Magyar 

Egyesület 

Córdobai Magyar Kör 

Santa Fe-i Magyarok Társasága 

  

KÖNYVKIADÁS 

1948 után összesen hét magyar könyvkiadó létesült, 155 magyar könyvet adtak ki. Köztük 

olyan könyvek is megjelentek, amelyek akkoriban Magyarországon index alatt voltak. Ezek a 

kiadványok nagy hiányt pótoltak és igen értékesek voltak úgy a magyarországi magyaroknak, 

mint a külföldön élőknek. Édesapám kiadója, a Transsylvania Kiadó 1956-tól működött. 

 Sorozatai között volt a Magyar Történelmi Regények Sorozata, aztán egy Magyar Történelmi 

Tanulmánysorozat és egy Erdélyi Remekírók Sorozata. 

  

Zrínyi Ifjúsági Kör  (Z.I.K.) 

Mint ígértem, a Zrínyi Ifjúsági Körről ” (Z.I.K.) részletesen is szólok. A  Z.I.K. 1952-ben 

létesült, amikor az Argentínába frissen érkezett Angolkisasszonyok közül egy apáca, Máter 

Juhász Mária elkezdett egy fiataloknak szóló szervezetet létrehozni. Az akkori Magyar 

Házban működött egy tánciskola; Máter Mária a tánciskola fiatal növendékeit toborozta 

össze, mondván, hogy a tánc nem elég!  Kb. 20 fiatal jött össze. És akkor elkezdte szervezni a 

tanítást magyarul: irodalmat, földrajzot, történelmet és nyelvtant.  Nem létezett magyar iskola, 

nem volt hol másutt gyarapítani a magyar ismereteket.  A  Z.I.K. a Magyar Házban, a város 

központjában kezdett el működni. 

http://www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com/
http://epa.oszk.hu/amh
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 Később ez a szervezet a Zrínyi Ifjúsági Kör néven virágzott és fejlődött, és így van ez a mai 

napig. A Zrínyi Ifjúsági Kör jelenleg is az Argentínában élő azon magyar vagy magyar 

származású személyek szerve, akik a magyar nyelv és kultúra ápolásával és továbbadásával 

akarják a magyarságot szolgálni. 

 A Z.I.K oktatási intézményeibe összesen kb. 42 tanuló jár szombatonként 10-13 óra között. A 

Zrínyi Ifjúsági Kör Szent László iskolája az Olivos-i negyedben, Buenos Aires északi részén 

működik. Az ide járók 4 és 18 év között vannak és óvodai (10 gyermek), junior (6 gyermek) 

és senior (5-6 gyermek) csoportokban tanulnak.  A foglalkozásokat 4 szakképzett óvónő és 17 

tanár tartja. Egy-egy korcsoporton belül több csoport is működik. 

 A hétvégi iskolában elsősorban Magyarországról tanulnak, magyar nyelvet, irodalmat, 

történelmet és földrajzot oktatnak. Az utóbbi években már érkeztek tanárok Magyarországról, 

hogy vegyenek részt a tanítási órákon és segítsenek a tanárok kiképzésében. Sajnos az 

Oktatási Minisztérium által kiküldött tanárok csak hat hónapig maradhattak. A hétvégi 

iskolában csak magyarul folynak az órák, mindenkinek csak magyarul szabad beszélnie. A 

vegyes házasságbeli gyerekek, akik nem tudnak még magyarul, itt megtanulják a nyelvet és 

lassanként bekapcsolódnak a beszélgetésekbe. 

 Azonban nem csak a tantárgyakat tanulják, hanem magyar népzenét, népi táncot, hímzést is. 

Színdarabokban vesznek részt – alakult egy fiatalokból álló színtársulat is. Ezen kívül a 

magyar cserkészetben is nagyon sok újat megtanulnak. A cserkészet szintén szombatonként, 

de délután működik egy közeli épületben, a magyarok központjában, a Hungáriában. Oda 

majdnem mindegyik gyerek átmegy és egy pár órát ott résztvesz a tevékenységekben.  Én 

magam is vagy 10 évig aktív cserkész és cserkészvezető voltam. Minden nyáron mentünk 

táborba, ami nagyon összekovácsolta a magyar gyerekeket. 

 A hétvégi iskolában és a cserkészetben a magyar népdalokat, a pentaton énekeket és Kodályt 

is igenis nagyon jól ismerik. A cserkészben viszont inkább táncokat tanulnak. Van egy regös 

csoportunk is, amely szombat délutánonként jön össze népi táncokat tanulni.  A tánctanulás 

leginkább autodidakta módon folyt, de aztán Magyarországról jöttek néptánc csoportok, és 

segítettek az új táncok megtanulásában. Mára igen jól kiképzett táncosaink vannak, akik már 

többször jártak Magyarországon és Erdélyben.  Évente egyébként összejönnek felváltva 

valamely dél-amerikai országban, vagyis Uruguayban, Argentínában, Venezuelában és 

Brazíliában, ahol egy nagy volumenű és az évek során igen népszerűvé vált Magyar Népitánc 

Találkozót rendeznek. 2012-ben Uruguayban volt az ünnepség és még Erdélyből is átjött egy 

néptánc csoport. 

 A magyarok között három vallási közösség működik: a katolikus, az evangélikus és a 

református közösség. A város központjában működik a „Mindszentynum”, amely egy olyan 

épület, ahol találhatunk egy katolikus kápolnát, egy előadótermet misék számára (már amikor 

sikerül katolikus papot szerezni; sajnos ez igen ritka alkalomkor történik meg, miután a 

magyar pap visszament Magyarországra), és egy Zarándokház, ahol szobát bérelhetnek az 

átutazó magyarok. 

 Egy másik negyedben van az evangélikusok temploma, az ún. „La Cruz de Cristo” (Krisztus 

keresztje). A magyar lelkész havonta egyszer vasárnap délelőtt és a különleges ünnepeken, 

mint húsvét, karácsony, tart istentiszteletet. Ebben a templomban minden vasárnap délután 

spanyol istentisztelet van. 
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 A református templom sok éven át egy közeli negyedben volt, de ezt az épületet  a 

közösségnek el kellett adnia és átköltözött Buenos Aires északi részére, a központon kívülre, 

Olivos-ba, a Hungária Egyesület  mellé. Az istentiszteletekre egyszer egy hónapban kerül sor 

az evangélikus magyar lelkésszel.  A református lelkész házaspár pár éve visszament 

Magyarországra, és azóta Magyarországról nem kaphattak magyar lelkészt. A miséken vagy 

istentiszteleteken átlagosan kb. 20–30 hívő vesz részt. 

A magyar identitás ápolásának, a magyarság fenntartásának költségeit a közösség maga állja. 

Van egy nagyon jó magyar étterem, sok finom magyar étellel, amit sok magyar és sok 

argentin is látogat. Aztán vannak pénzt hozó események a Hungária Egyesületben, mint pl. a 

Karácsonyi Vásár és már ünnepségek, amelyek szintén szép bevételt hoznak. A magyar 

közösség teljesen önálló. Támogatást az argentinoktól legfeljebb helyiségek biztosításának 

formájában kap. A kisebbségi lét identitáselemmé lényegülése önkéntes és szabadidős 

program. A magyar identitás megőrzése 1990-ig az óhazát egyáltalán nem érdekelte. Azóta 

gyakori a kapcsolat az argentínai magyar nagykövetséggel, valamint az állami 

intézményekkel, az Oktatási Minisztériummal, a Balassi Bálint Intézettel, amely segíti 

gyerekeinket a magyarországi tanulásban. A Z.I.K. is ad ösztöndíjat a magyarországi 

tanuláshoz, ami általában egy év. De volt olyan fiatal, aki átment magyar egyetemre tanulni, 

és találkoztam olyanokkal is, akik Magyarországon telepedtek le. 

 Argentínában a lakosság nagy részének normális az, hogy mindenki máshonnét ered, és ezért 

a különböző közösségeknek saját egyesületeik vannak. Egyébként mindenki spanyol iskolába 

megy, argentin cégeknél dolgozik, argentin baráti köre is van, szóval a normális argentin 

társadalmi életet éli. Tisztában vannak azzal, hogy argentin állampolgárok, de ugyanakkor 

magyarok is, mert magyaroktól vagy részben magyaroktól származnak. A magyar identitást 

nagyban támogatja tehát a származástudat. Teljesen benne vannak az argentin kulturális és 

társadalmi életben, de aktívan részt vesznek a magyarság életében is, és kapcsolatokat 

ápolnak Magyarországgal. A magyarság beépülését az identitásba elsősorban az elsődleges 

szocializáció segíti elő. Hála a családi életnek, otthon általában magyarul beszélnek, habár a 

vegyes családoknál nem könnyű a helyzet. Ennek ellenére a gyerekek mégis megtartják a 

magyarságukat a baráti körön át, a cserkészetben, és a Z.I.K.-ben. A magyar nyelv, beszéd és 

kultúra mellett fontosak a magyar ünnepségek: március 15, augusztus 20 és október 23. 

 Az identitás struktúrájában tehát jelen vannak az argentin és a magyar identitás elemei is. Azt 

nem lehet viszont általánosítani, hogy melyik identitás a fontosabb. Vannak, akiknek 

fontosabb magyarnak lenni, és vannak, akiknek az argentin lét a legfontosabb.  A mindennapi 

élet az természetesen az argentin élet, a hétvégi általában a magyar. Ezen kívül azt is meg kell 

említeni, hogy Argentínába, ugyanúgy, mint Latin-Amerika más országaiba, több 

bevándorlási hullámban érkeztek a magyarok: a XIX. század végén, az első és a második 

világháború, valamint 1956 után. A legerősebb magyar identitástudata a második világháború 

után érkezetteknek van, ami abból is látszik, hogy az 1948/49-es bevándorlók hozták létre, 

illetve alapították a legtöbb és máig is működő szervezetet. 

                       

  Az interjút készítette és szerkesztette: Bindorffer Györgyi 
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Jegyzetek 

 

[1]A meszticek a spanyolok és a bennszülöttek közös leszármazottai. 

[2] Mexikóban sok helyütt a falu neve a keresztény szent nevéből és az indián névből tevődik 

össze. 

[3] Füstölő. 
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