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A brazíliai magyarság identitásőrző törekvései 

és a Szóval című folyóirat 

Bevezetés 

Ez a tanulmány része egy azonos címen, de nagyobb terjedelemben írott egyetemi diplomamunkának, 

amelyet 2009-ben védtem meg. Sajtótörténeti és egyben művelődéstörténeti témájú dolgozatom 

kiindulópontja az volt, hogy 2004 tájékán véletlenül tudomást szereztem egy brazíliai magyar nyelvű 

folyóirat létezéséről az internetnek köszönhetően. A lapot második generációs magyar egyetemisták 

szerkesztették São Paulo metropoliszában a nyolcvanas években. Akkor csupán az első szám 

címoldalát ismertem meg kevés háttér-információ kíséretében. Mély nyomokat hagyott bennem 

gyönyörű magyarsággal megfogalmazott, figyelemre méltó üzenete. Ez felkeltette érdeklődésemet az 

egész dél-amerikai, és különösen a brazíliai magyarság történetével, életével kapcsolatban. Leginkább 

a következő kérdés motivált: Hogyan lehetséges magyar leszármazottként az anyaországtól való 

politikai–földrajzi elszigeteltségben ilyen tökéletesen megőrizni a szülők anyanyelvét, és ilyen erős 

magyarságtudatra szert tenni? Érdekelt az is, vajon mi lett az egykori szerkesztőségi tagokkal? Miért 

szűnt meg a korábban megismert honlap, és látszólag minden, ami a világhálón a brazíliai magyarokra 

vonatkozott. Kutatásom több éven át és több szálon keresztül folyt. 2008-ban egy tragikus esemény 

nyomán hozzájutottam Szabó László hagyatékából a folyóirat valamennyi számához Gyuricza Gábor 

segítségével. Ezt később digitalizáltam és a diplomamunkához mellékeltem. Később készült egy 

DVD-ROM is, amely a szöveg hipertextes változata és a Szóval teljes anyaga mellett egy elektronikus 

könyvtárral is bővült: képek, zenék, térkép, film, hangfelvételek és digitális olvasmányok, linkek 

webhelyekhez, sajtóarchívumokhoz. 

E tanulmányból hiányzik a történeti események áttekintése, a kivándorlások okainak és a 

népességcsökkenés mértékének bemutatása, valamint ezzel összefüggésben a brazil állam hatékony 

migrációs és kolonizációs politikájának ismertetése. Ugyancsak kimaradt a magyarságtudat illetve 

nemzeti identitás meglehetősen sokszínű megítélése, valamint a Magyarságőrző törekvések fejezetből 

a cserkészettel és a Könyves Kálmán Szabadegyetemmel kapcsolatos részek. Más fejezetek is 

rövidültek. 

Magyar kolóniák létrejötte. Társadalmi mobilitás 

Érdekes körülmények között jött létre 1924-től az őserdőben néhány tisztán magyar kolónia: 

Árpádfalva, Mátyáskirályfalva, Rákóczifalva, Szentimrefalva, Szentistvánkirályfalva, Bocskaitelep, 

Bethlentelep és Boldogasszonyfalva néven. Ezeket a telepeket nem a frissen az országba érkezett 

családok, hanem São Paulóból elvándorlók alapították. 1924. június 14-étől újsághirdetések jelentek 

meg, (ezek az ügynökök egyébként leginkább hazánkfiai voltak...) amelyek közül kettő így ajánlotta a 

telkeket: „Birtokomnak az a része, melyet én a magyar telepeseknek felajánlottam, a gazdaságáról és 

termékenységéről híres sorocabanai vasútvonal mellett fekszik... Santo Anastacio állomástól délre 34 

kilométerre […] mellyel kocsiút köti össze[...]”1 A valóságban vasút és kocsiút csak óriási 

távolságban létezett, és falvak egymástól legalább 80–100 kilométernyi távolságra voltak. A másik így 

szólt: „Akar Brazíliában magyar faluban lakni, akarja gyermekét magyarul taníttatni, akar magyar 

templomba járni – jöjjön ki Árpádfalvára!”2 Az odautazás árát az állam ingyenjeggyel támogatta, de a 

földet jó pénzért, néha irreális árat kérve kínálták. Az ide költöző embereknek megérkezésük után 

mindent maguknak kellett megteremteniük. Kemény, kitartó elszántsággal előbb erdőt irtottak, majd 

felhúzták otthonaikat. Rövid idő elteltével iskolát, templomot vagy kápolnát építettek. 

Boldogasszonyfalvát az őserdőn belül 45 km mélyre betelepült 50 csángó magyar család közössége 

alkotta. Id. Boglár Lajos könyvében és Solymár Imre tanulmányában részletesen olvashatunk a 

                                                      
1 dr. Labieno da Costa Machado hirdetménye 1926-ból, idézi Solymár Imre írása: Brazíliában elég puszta ország 

van. http://www.bukovinaiszekely.extra.hu/si_brazi.htm 
2 id. Boglár Lajos: Magyar világ Brazíliában: A múlt századtól 1942-ig. Bp. 1996. p. 30.  
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kolónia történetéről. Már évtizedek óta nem élnek itt sem magyarok, sem leszármazottaik. Elhagyták a 

vidéket a nehéz életkörülmények, a beígért, de elmaradt vasútépítés miatt. De hozzájárult 

továbbvándorlásukhoz az európai embernek nehezen elviselhető klíma, a környező élővilág ezernyi 

veszélye és a félelem a szervezetüknek idegen betegségekkel szemben. A fazendák művelésével, 

állattartással felhagyók a városba vándoroltak, és a gyárakban vagy a szolgáltatások területén 

dolgoztak tovább. Később a magyarok São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre hatalmas 

metropoliszaiba, ipari centrumaiba koncentrálódtak. Amikor Rio de Janeiro után Brasilia lett a 

főváros, a magyarok részéről is megindult az áttelepülés Rióból São Paulóba. Ma itt található a 

legnagyobb magyar kolónia. A déli mezőgazdasági területek között Santa Catarina állam területén 

Jaraguá do Sulban élnek még ma is magyarországi sváb leszármazottak, akik Veszprém megyéből, 

főként Ajkáról és Székesfehérvárról vándoroltak ki. Porto Alegrében eleinte magyar jezsuiták 

telepedtek le, közülük Hauser József, a biológia világszerte elismert professzora, aki megalapozta meg 

az Unisinos Egyetemen a természettudományi fakultást, és Kövecses Géza, aki pszichológiai tudásával 

a papnevelésben szerzett múlhatatlan érdemeket. Ők kiemelkedtek rendtársaik közül.3 Majd egy kisebb 

orvos és gyógyszerészcsoport telepedett le itt. A DMH 1951. március 10-i számának egyik cikke az itt 

letelepedett 12 magyar orvossal és öt magyar gyógyszerésszel foglalkozik. Megemlíti az írás, hogy a 

magyar orvosok azért mennek nagy számban vidékre, mert ott nem feltétel a diplomák honosítása a 

praktizáláshoz. 

A húszas években São Paulóba érkezők elsősorban pesti iparosok, kereskedők voltak, de akadtak 

köztük mérnökök, tanárok is. Megélhetést eleinte szinte kizárólag fizikai munkával tudtak teremteni 

maguknak. Kezdetben téglahordással, vágóhídi és gyári munkával vagy rendőrként, bérkocsisként, 

kalauzként, utcai árusként keresték kenyerüket. Az ékszerészek és vasmunkások könnyen és gyorsan 

elhelyezkedhettek mesterségükben. A bevándorlási konjunktúrának köszönhetően később sokan 

tolmácsként, telepítési ügynökként boldogultak. Forradalmak idején a zsoldos csapatokban is jelentős 

számban vettek részt magyarok.4 Az elhelyezkedésben segítséget nyújtott az is, hogy nagy szolidaritás 

és segítőkészség volt jellemző a korábban érkezett és konszolidált körülmények közé került 

honfitársaik részéről. Az idő előrehaladtával magyarjaink egyre jobb körülmények közé kerültek. A 

kis utcai árusok rövidesen önálló kereskedést indítottak. A társadalmi előrejutás az iparban volt a 

leglátványosabb. Előbb munkásként, majd egyre feljebb jutva a főmérnöki, gyárigazgatói, tulajdonosi 

pozícióig jutottak jó néhányan. Másfelől a magyarokról rövidesen pozitív imázs alakult ki. Ennek 

egyik oka, hogy keményen dolgoztak, másrészt kettős identitásuk fontos része lett a befogadó 

államnak nyújtott tiszteletadás, kötelességteljesítés is. Harmadsorban tehetségesek voltak, és sokféle 

területen szerezték meg a lakosság elismerését. Ezt jól alátámasztja egy tárlat, amelyet a Baross Gábor 

Kör rendezett 1954-ben az Ibirapuera Parkban. A bemutató célja volt azt reprezentálni, hogy a magyar 

emigráció milyen módon járult hozzá Brazília gazdasági és kulturális fejlődéséhez. Címe „Szabad 

Magyarok Kiállítása” volt. Néhány idézet a tárlat vendégkönyvéből magyarra fordítva: „Maguk 

magyarok, aránylag kis anyagi áldozattal és erőfeszítéssel mindig a legjobbat és a legtökéletesebbet 

tudják megvalósítani. […] A magyarok egy komoly művésznép, és munkájuk bizonyítja kultúrájukat. 

[…] Gratulálunk a magyar kolóniának, amiért iparával és művészetével hozzájárult São Paulo 

nagyságához. […] Alkotás, ízlés, szépség, művészet […] magyar.”5 

Megnőtt a magyarok körében az értelmiségi pályán dolgozók aránya. Sok honfitársunk tudományos 

karriert ért el. Benkő Antal jezsuita szerzetes,- aki a pszichológia tanszéket alapította az Unisinos 

Egyetemen - egyik írásában foglalkozik az 1900-as évek brazil egyetemalapításaival.6 Sok magyar 

származású emigráns és szerzetes kapott lehetőséget egyetemi oktatásra akkoriban és ezt követően is. 

2007-ben egy Magyar Házbeli rendezvényen 57 magyar származású egyetemi tanár vendég volt – 

köztük a szövetségi államban és az egész világon is elismert tudósok.7 

 

 

                                                      
3 Kögl Szeverin: Magyarok Brazíliában. São Paulo. 1992. p. 54. 
4 Id. Boglár Lajos, i.m. p. 28. 
5 Kögl Szeverin: i.m. p. 27–28.  
6 Benkő Antal: Ötven év után újra itthon. In: Anima Una könyvek. Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár: 

http://www.ppek.hu/konyvek/incarm01.txt 
7 Piller Éva levele a dolgozat írójának. 2008. május 26. 



A São Paulo-i magyar közösség kialakulása. Szervezetek, egyesületek 

A bevándorlók rövid időn belül létrehozták magyaros vendéglőiket, éttermeiket, bárjaikat. Ezeken a 

szórakozóhelyeken gyűltek össze eleinte magyarjaink, ahol hazai zenekar búfelejtő dallamaira, otthoni 

szakács ételét fogyasztva vigadtak és elevenítették fel korábbi életük eseményeit. Kögl Szeverin és id. 

Boglár Lajos is részletesen foglalkoznak a magyarok éttermeivel, vendéglőivel és különféle 

csoportosulásaival. A Restaurante Budapest éttermet egyebek mellett azért is őrzi az emlékezet, mert 

kezdetben ez volt a bevándorolt magyarok találkozóhelye és legismertebb postacíme. A honvágy 

intellektuális kifejezésének egy különösen szép példája Lénárd Sándor és Landy Dezső közös cikke 

Séta egy régi pesti térképen címmel, amely az internetről megismerhető.8 

Később megjelentek az egyletek, mint közösségi csoportosulások. Igen nagy volt a szervezkedési 

kedvük, rövidesen 65 egyesület, kör vagy csoport alakult meg a legkülönbözőbb célokkal.9 Különféle 

sportágakhoz és kulturális tevékenységekhez kapcsolódó egyletek voltak: például olvasókörök, 

műkedvelő színjátszó csoportok, sakk-, bridzs-, dalárda-, betegsegélyező-, jogvédelmi- és 

segélyegylet. Munkaközvetítési és kereskedelmi céllal is alakult társaság, de volt egyesülete a magyar 

mérnököknek, művészeknek, pedagógusoknak, a nőszövetségnek. 1938-ban közös szervezetbe 

tömörültek, amely a Brazíliai Magyar Egyesületek Szövetsége nevet vette fel. Igen közkedvelt volt a 

műkedvelő színjátszás, fénykorában tíz színpadon rendeztek előadásokat. Hatalmas sikerét az adhatta, 

hogy az anyanyelvi kultúra ápolása és a kommunikációs készség fejlesztése mellett közösségi élményt 

nyújtott, továbbá hozzájárult társas kapcsolatok kialakításához. Az amatőrök mellett profi színészek is 

gyakorta felléptek Brazília, Argentína, Venezuela és Uruguay magyar közönsége előtt. Két színi 

társulat volt, a São Paulóban 1951-ben megalakult Magyar Színjátszó Társaság és a Buenos Airesben 

1947-ben létrehozott Délamerikai Magyar Színjátszó Társaság [!]. 

A két legtekintélyesebb São Paulo-i egyesület közül az egyik az 1924-ben alakult Köztársaság Kör 

volt, amely 500 taggal rendelkezett 1927-ben. Három csoportja is létrejött São Paulón belül.10 Habár 

kommunista és szociáldemokrata érzelmű tagok alapították (Freid Jenő, Benkő József) és tömörültek 

benne, legfőbb tevékenysége a sport, a műkedvelő színjátszás és bálok, mulatságok rendezése volt. 

Gyermekbarát csoportja is létesült. Minden szombaton összejöttek. 1928-tól Új Világ címmel újságot 

is indítottak Miklós Móric, akkori elnök és újságíró szerkesztésében. Kögl Szeverin másik kiemelkedő 

egyletként említi a Sãopaulói Magyar Sportklubot [!].11 Ez a szervezet a Segélyegylet alapjain jött 

létre, 1927-ben vált ki abból. Alapítógárdája Matisz József, Vozáry Géza, Pável Béla, Zimmermann 

Sándor, Nagy József, Schweitzer Dezső, Liki Jenő, Zirner István, Gábor Károly, Strenger Bernát, 

Barabás István és Lembert Ede voltak. A következő területeken tevékenykedtek: sport, színház és ún. 

„kultúr-torna”. Sporttelepet is létesítettek, amelyen egyebek mellett másodosztályú futballcsapatot 

működtettek. Kultúrelőadásokat, könnyű és művészi igényeket kielégítő zenés darabokat mutattak be. 

Bridzs versenyeket is tartottak. Szociális Alap osztályuk is működött. 200 tagja volt a Klubnak 1934-

ben. Harmadikként fontos megemlíteni a Segélyegyletet, amely 1926-ban alakult, napjainkban is 

működik még, és igen fontos szerepet töltött be régen és ma is az ottani magyarság életében. 

Szerteágazó tevékenységével átszövi a helyi magyar közösség történetét. Ebből adódóan e 

dolgozatnak is szinte minden fejezetében szó esik róla. 

 

 

Magyarságőrző törekvések 

Magyar nyelvű iskolák a húszas évektől léteztek Brazíliában. A magyar bevándorlók röviddel a kezdeti 

beilleszkedési nehézségek, a munkavállalás és lakáskörülményeik megoldódása után azonnal 

gyermekeik iskoláztatását tekintették legfontosabb céljuknak. Az első magyar iskolai felhívás 1925. 

január 8-án jelent meg a Dél-Amerikai Magyar Hírlapban a szülők részére gyermekeik beiskolázása 

érdekében. Ugyanebben az évben a fővárosi kolónia vezetőjéhez fordultak magyar iskolakönyvekért az 

interiorbeli magyar telepek. Elemi iskolák létesültek 1925 és 1936 között São Paulo államán belül São 

                                                      
8 Lénárd Sándor, Landy Dezső: Séta egy régi pesti térképen = Kultura[!], 1958 jan.. http://www.mek.sk/kiallitas/ 

lenard/irasok/ seta/index.html   
9 Id. Boglár Lajos, i.m. p. 46. ; Kögl Szeverin i.m. p. 16–29. 
10 Kögl Szeverin. i.m. p. 19.  
11 Uo. p. 19–20. 

http://www.mek.sk/kiallitas/lenard/irasok/seta/index.html
http://www.mek.sk/kiallitas/lenard/irasok/seta/index.html


Pauló fővárosban, Moocán, Vila Anastáción, Ipirangán, Vila Márián, Vila Ipojucán, Vila Zelinán, Vila 

Pompeián, Taipason São Bernardó do Campón, Vila Piritubán, Freguesia do Ón és legutoljára Santo 

Andrén. Az ország belsejében, a brazil vadon mélyén is teremtettek iskolákat 1924-től 

Boldogasszonyfalván, Árpádfalván, Mátyáskirályfalván, Rákóczifalván és Szentimrefalván. A São 

Paulo-i elemi oktatási intézmények létszáma Boglár Lajos adatai12 szerint az 1927. évi 170-ről 735-re 

emelkedett a következő tíz évben. Az anastaciói magyar iskola tízéves fennállása alatt 1500 gyermeket 

képezett ki alapvető magyar kulturális és brazil vonatkozású tudnivalókra. Piller Gedeon szerint több 

mint tízezer gyerek szerzett elemi iskolai képesítést a magyar iskolákban.13 Az oktatás költségeihez a 

magyar állam tanítók küldésével és fizetésük biztosításával, tankönyvek küldésével járult hozzá az I. 

világháború kitöréséig. A feladatokat kezdetektől fogva a Segélyegylet szervezte, a későbbiek során az 

anyagi bázist is biztosította. Kezdetektől fogva törekedtek az anyanyelv elsajátíttatása mellett a portugál 

nyelv oktatására is. Az 1925. február 25-én közzétett alapszabály szerint a gyermekek oktatása mellett a 

felnőttek tanfolyamait is megindították. Gondoskodtak a tanítók alap- és továbbképzéséről. 1931. április 

7-én Zinner Sándor, a Segélyegylet elnöke felkérte Szelecz Arnold bencés szerzetest a tanítók 

munkájának szellemi irányítására. Szelecz Arnold 1931-ben elsőként érkezett brazil földre a bencés 

szerzetesek közül. Élete során sokoldalú oktatási és kulturális missziót töltött be: az oktatás felügyeletén 

kívül középiskolai kiegészítő tanfolyamot is szervezett, tankönyveket írt.  

Sokat fejlődött az oktatás színvonala, amikor 1936-ban újabb tanítók érkeztek a Julián Iskola 

Egyesülettől. Gálos Rezső már korábban átvette a Vila Pompeia-i iskolát és a São Paulo-i cserkészetet, 

Szentpétery Klára 1936-ban, Szabóné Török Jolán halála után került a São Paulo-i magyar iskolák 

igazgatói tisztébe. Kordás Ferenc az ipirangai kerület tanintézetét vette át ugyanebben az időszakban. 

Az iskolák igazgatására megalakult a Brazíliai Magyar Iskolaszövetség 1934-ben Kasánszky Tivadar 

elnökségével. Egy másik fontos intézmény, a Pedagógiai Értekezlet szintén a Segélyegylet keretei 

között jött létre 1936 januárjában dr. Klobusitzky Dénes volt pécsi egyetemi tanár vezetésével. A 

szervezet célja a jobbára szakképzettség nélküli tanerők oktatása, rendszeres pedagógiai értekezletek 

tartása, valamint az iskola falain kívüli népművelés, kulturális előadások szervezése volt. Az iskola 

otthona és egyben központja lett a lélekgondozás különféle formáinak. Innen indultak a dalárdák, itt 

próbáltak a műkedvelő előadásokra, itt jöttek össze a kolónia nagygyűléseire és egyházi eseményeire 

is mindaddig, amíg meg nem épültek templomaik. Családi ünnepeknek is helyet adtak − időnként 

lakodalmak, disznótorok zajától volt hangos az iskola. Tanítók voltak még: Szigeti Endre, Szigeti 

József, Brajacsek Antal, Leopold Ilonka, Szücs Balázsné, Sperling Viktorné, Sperling Ottó, Ivancsik 

Géza, Juhász Lajos, Juhász Balázs, Gyermek Kálmánné. 

A második világháború alatt Magyarország és Brazília egymással szembenálló szövetségbe került, 

amelynek következtében hirtelen elhidegültek az államszintű kapcsolatok. Ez sokat ártott a magyar 

közösségnek. Egyéb retorziók mellett a magyar iskolákat is kénytelenek voltak bezárni. Németh 

László igazgató-tanító személyes tárgyalásainak köszönhetően a magyar pedagógusokat nem 

mozdították el állásukból, de megszűnt az anyanyelven történő tanítás, és az iskoláknak nevet kellett 

változtatniuk. Felvették Hermes da Fonseca marsall, államelnök nevét. Az utolsó magyar iskola 1951-

ben zárta be kapuit Moócán és Anastación pénz és elegendő tanuló híján. Néhány évvel később 

enyhült a helyzet és vele a szigor, de magyar nyelvű iskolák többé nem jöttek létre. Ehhez hozzájárult 

az a negyvenes években hatályos brazil törvény is, amelynek értelmében „a külföldiek tíz éven felüli 

gyermekei anyanyelvükön napi egy órán át oktathatók. Egyéb tantárgyak csak az ország nyelvén – 

portugál nyelvtan, brazil földrajz és történelem – pedig kizárólag okleveles brazil tanító által 

oktatható.”14 1938-ban úgy módosult a bevándorlók gyermekeinek oktatását szabályozó előírások 

rendszere, hogy bár elérhetővé vált az idegen nyelvű oktatás, de kizárólag a városi iskolákban. A 

vidéki iskolákban 14 év feletti gyermekek tanulhattak idegen nyelven, de kizárólag született és 

képesített brazil tanerő bevonásával. Habár a lapai református egyház az istentiszteletek után havonta 

kétszer vasárnapi iskolát tart, az anyanyelv-oktatás leginkább a cserkészet keretei között valósult meg 

ezután. 

 

                                                      
12 id. Boglár Lajos. i.m. p. 61. 
13 Piller Gedeon: Brazíliai Magyar Segélyegylet: Emlékkönyv. São Paulo. 1996. p. 12. 
14 id. Boglár Lajos, . 62. p. 



A Szent Imre Gimnázium és az Eszterháza Zeneiskola 

A Szent Imre Gimnázium (Colégio Santo Américo) egy neves oktatási intézmény São Pauloban. 1951-

ben alapította Jordán Emil (Dom Emilio Jordan), és a bencés rend szerzetestanárai működtették hosszú 

éveken át. Ez az iskola 12 évfolyamos, félinternátussal összekapcsolva. 140 gyermekkel indult 1951-

ben, ma 1700 diák tanul benne. Kezdetben a Brazil Katolikus Egyetem Rua Imaculada Conceição 57–

71 szám alatti épületében, később a Szent Gellért Kolostor területén felépített új épületrészben folyt a 

pedagógiai munka. Vannak téves értelmezések az iskolaalapítás szándékát illetően.15 Valójában sosem 

szánták magyar iskolának. Létesítésének fő célja az volt, hogy drága magániskolaként a tandíjból 

származó bevételeivel hozzájáruljon az apátság karitatív tevékenységéhez, lap- és könyvkiadásához 

továbbá a cserkészet támogatásához. Linka Ödön és Magyar Szervác közös kötetében 

visszaemlékeznek az alapítás időszakára is.16  Utalnak rá, milyen égetően szükséges volt jelentősebb 

anyagi forrásra szert tenniük. A plébánia híveitől ugyanis lehetetlen volt elegendő támogatáshoz 

jutniuk, hiszen segélyre szorultak azok is. A kolostor udvara tele volt összetákolt barakklakásokkal. E 

kalyibák lakói sok más alamizsnára váró szegénnyel együtt nap mint nap nehéz helyzetbe hozták a 

szerzeteseket. A pasztorálás munkájából hazatérő szerzetesek estére igen gyakran étel nélkül 

maradtak, mert Szelecz Arnold plébános úr a saját és rendtársai vacsoráját is odaadta a 

nélkülözőknek.17 Mivel a bencés rend alapvetően tanítói feladatokra jött létre, az atyák közül többen 

eleve tanári képzettséggel rendelkeztek. Kézenfekvő volt tehát, milyen irányban keressenek 

megoldást. Tekintettel azonban arra, hogy az apátság szegény volt, az induláshoz és a működtetéshez 

szükséges kiadások fedezésére bankkölcsönt vettek fel. A kezességhez és a berendezéshez tehetős és 

jólelkű magyarok segítettek (Szikra István, Vozáry Géza). A szerzetes-tanárok beiratkoztak brazil 

egyetemekre további szakképesítések megszerzéséért. Az iskolában az oktatás nyelve a portugál volt 

kezdetben is, habár a magyar nyelv és kultúra tanítása választhatóan más nyelvekkel együtt helyet 

kapott a tanrendben. 40 000 kötetes könyvtára tartalmaz magyar nyelvű irodalmat is. A kezdeti 

időszakban részt vett az iskolai munkában az Angolkisasszonyok Rendjéből Garády Beáta nővér, dr. 

Keöves Andrásné tanító és dr. Balázs Péter, továbbá a magyar alapítású Annunciáta Nővérek rendje is. 

Ők a konyha és a mosoda feladatainak irányítását látták el.18 Az iskola háromnyelvű honlapjáról is 

megismerhető, milyen értékes gyermekközpontú oktatás és sokoldalú szabadidős tevékenység folyik 

benne.19 A bencés hagyományoknak megfelelően magas követelményekkel, de baráti tanár-diák 

viszonyok között. Rövid időn belül elit iskolává vált a Colégio Santo Americo, tartósan az ország öt 

legkiválóbb oktatási intézményei közé küzdötte fel magát. Már hosszabb ideje helyi civil tanárokkal 

kiegészülve tanítanak, és az iskola vezetése is brazil. Az apátság vezetője Jordán Emilt követően Linka 

Ödön (Dom Ernesto Linka) lett. 2009-ben már csak négy szerzetes él.20 Ők már túl vannak 80 éven, 

ezért egyre nehezebben tudnak részt venni az iskolai munkában, a lelkipásztori és karitatív feladatok 

ellátásában, továbbá a szabadegyetem programjainak szervezésében.21 1970-ben kaptak utoljára 

szerzeteseket Magyarországról, így az elöregedés következtében sajnos előbb-utóbb tisztán brazil 

intézménnyé válik a Szent Imre Gimnázium. Eredményessége, sikeressége okán bizonyára ezután is 

fennmarad azonban az oktatás egy sajátosan magyar formája, amely az Eszterháza zeneiskolához és 

énekoktatáshoz kapcsolódik. 

                                                      
15 Boda Sarolta tanulmányában így fogalmaz: „A magyarság jövőéért aggódó atyák Jordán Emil vezetésével 

1951-ben megalapították a Szent Imre Kollégiumot…”B.S.:: Magyarok a nagyvilágban 2. – Szent Imre 

Gimnázium, São Paulo = Pedagógiai Szemle, 2003. július 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2003-07-ht-Boda-Magya rok ; Pongrácz Attila egy cikkében ezt 

írja: „A háború után ismét érkeztek bencések Magyarországról, így 1950-ben már hatan voltak. Felmerült 

tehát az iskolaalapítás gondolata, hiszen mindegyiküknek volt középiskolai tanári végzettsége, és így újabb 

munkaterülettel adhattak értelmet kényszerű brazíliai tartózkodásuknak.” P. A.: Magyar bencés jelenlét 

Brazíliában. In: Vatikáni Rádió honlapja, 2007. V. 8. 

 http://www.radiovaticana.org/ung/Articolo.asp?c=132549  
16 Brazil utakon. São Paulo. 1970. p. 21., p. 59. 
17 Szelecz Arnoldot nagy megbecsülés övezte életében és halála után is: utcát neveztek el róla. 
18 A nővérek 1936. évi Brazíliába érkezésüket követően eleinte betegápolást végeztek, később iskolákat, 

bölcsődét, óvodát és gyermekorvosi szakrendelőt alapítottak, működtettek. 
19 Szent Imre Gimnázium honlapja: http://www.colegiosantoamerico.com.br/  
20 Linka Ödön, Linka Sándor, Iróffy Zsolt, Kubovics Egyed. 
21 A kezdetektől huszonnégyen teljesítettek Brazíliában szolgálatot. 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2003-07-ht-Boda-Magyarok
http://www.radiovaticana.org/ung/Articolo.asp?c=132549
http://www.colegiosantoamerico.com.br/


Kodály zenepedagógiáját, tanításának alapelveit alkalmazzák az énekórákon és az Eszterháza 

zeneiskola ének- és szolfézstanításában is Iróffy Zsolt (Dom Gábriel Iróffy) vezetésével. Iróffy atya 

Kodály tanítványa volt. Brazil körülményekre adaptálta Kodály módszerét. Ennek sajátosságait 

megfogalmazta a Könyves Kálmán Szabadegyetem évkönyvében megjelentetett tanulmányában.22 

Kodály szellemében sikeresen oktat minden brazil és magyar ének- és zenetanár. Céljuk, hogy a brazil 

nemzet megismerje a magyar zeneszerzők munkásságát, kulturális hagyatékát. A brazil gyermekeknek 

saját dalaik mellett a magyar népdalokat is megtanítják. Fellépéseik során bemutatják magyar 

zeneszerzők műveit az iskolásoknak és a brazil közönségnek. A brazil koncerttermek repertoárján 

általánosan jelen vannak Liszt, Erkel, Dohnányi, Hubay, Poldini darabjai és idegen zeneszerzők 

magyar témájú alkotásai. Figyelemre méltó az a megállapítása, hogy „Volt idő, amikor São Paulo 

főváros kilenc rádióállomásán reggeltől – estig megszakítás nélkül lehetett magyar muzsikát 

kapcsolni!”23 

 

 

Könyvadományok, közgyűjtemények 

A brazíliai emigráció magyarságáért Magyarország részéről a legtöbbet Klebelsberg Kuno 

kultuszminiszter és id. Boglár Lajos konzul tette. Klebelsberg a két világháború között az ország nehéz 

anyagi lehetőségei ellenére is képes volt elérni, hogy az oktatási-kulturális feladatok kiemelt 

finanszírozásban részesüljenek. Tevékenysége során nagy figyelmet fordított a külföldre került 

magyarok támogatására. A magyarokat befogadó országokban az iskolák működéséhez tanítókat 

küldött fizetés biztosításával. Tankönyveket és egyéb olvasmányokat juttatott a legkisebbtől a 

legtávolabbi kolóniáig. Boglár Lajos 1927 és 1941 között vezette a São Paulo-i konzulátust. Hivatalát 

messze meghaladó széleskörű figyelemmel járta, látogatta a telepeket, támogatta a szegény 

rászorultakat, és tőle telhetően mindent elkövetett az érdekükben. A kötelező kereskedelmi 

kapcsolatok ösztönzésén túl segélyegyletet működtetett, tanácsadást, orvosi ellátást biztosított a 

magyaroknak. Könyvtár is rendelkezésre állt a művelődéshez, az anyanyelv ápolásához. Aprólékos 

gonddal ellenőrizte a magyar iskolák működését. Ahol lehetőségei határához érkezett, ott továbbította 

a problémát az anyaországnak. Az ő közbenjárásának volt köszönhető, hogy tanítók és papok érkeztek 

Magyarországról. Érdekes, hogy 1943-ban befejezett tanulmánya a brazíliai magyarságról több mint 

ötven év múltán jelent csak meg.24 Könyve az időközben megváltozott demográfiai adatok ellenére is 

hiányt pótló forrásmunka földrajzi, biológiai, történelmi, antropológiai ismereteivel, gondosan 

összegyűjtött, ellenőrzött statisztikai adataival, képillusztrációival. 

Az anyaország érdemi kulturális támogatása a háború után lényegében megszűnt. Ezt a helyzetet 

tükrözi egy helyi szólás: „Ábel a holtágban”, amely a São Paulo-i kolónián belül terjedt el a latin-

amerikai szórványmagyarságra. Az anyaországgal való intézményes kulturális kapcsolat csupán a 

2000. év után kezdett újjáéledni.   

A Magyar Könyvszemle 1928. évi januári-februári száma tudósít az első könyvtár-

adományozásról. A közel kétezer kötetes gyűjteményt a kormány nevében dr. Scitovszky Béla 

belügyminiszter adományozta. 25 A gyűjteményt összeállította dr. Sikabonyi Antal magyar nemzeti 

múzeumi könyvtárnok. Részlet a lap hasábjairól: „Összeválogatásukban az irányító elv az volt, hogy 

ötletszerű könyvhalmaz helyett valóban kész könyvtárt nyújtsanak. Bennök megtalálható a 

szépirodalmi és ismeretterjesztő művek legjava, mindaz, ami várható olvasóközönségük szellemi 

szükségleteit kielégítheti. Túlnyomó részük magyar művekből áll, hisz rendeltetésük elsősorban az, 

hogy elszakadt véreinket velők mintegy belevonjuk a magyar szellemi közösségbe. Fordított művek 

főleg az amerikai magyaroktól ismert és kedvelt angol és amerikai szerzők műveiből találhatók, 

úgyszintén a hazai szerzők munkáiból is az angol nyelvű fordítások kerültek bele a könyvtárba. A 

katalógus jól áttekinthető négy főcsoportra oszlik. Az elsőben – a gyűjteményes sorozatok mellett – a 

lexikonok, szótárak és nyelvtanok sorakoznak, a másodikban a szépirodalmi művek, külön a verses-

                                                      
22 P. Iróffy Zsolt: Kodály irányelvei és a São Paulo-i Colégio Santo Américo. In: Magyar műhely a dél keresztje 

alatt: A Könyves Kálmán Szabadegyetem Emlékkönyve 1949–1999. III. köt. P. Tóth Veremund szerk., Sao 

Paulo – Pannonhalma: Abadia São Geraldo, 1999. p. 139–148. 
23 id. Boglár Lajos, i. m. 53. p. 
24 id. Boglár Lajos: Magyar világ Brazíliában. Bp. Szimbiózis, 1996. 
25 Brazíliai magyarok könyvtárának címjegyzéke … In: Magyar Könyvszemle, 1928. 1–4. sz. p. 126–127.  



művek és színdarabok s külön a kötetlen formájúak. A harmadik főcsoport az ismeretterjesztő 

műveket foglalja magában, szakok szerinti csoportosításban, végül az utolsóban az ifjúsági művek 

találhatók. A könyvjegyzék a lehető legegyszerűbb, mindenben a gyakorlati igényekkel számoló 

felállítási és nyilvántartási rendszert követi, s a használatban szükséges kölcsönzöfüzettel és 

olvasóigazolvánnyal is el van látva. Magukban a könyvekben pedig a használat idején ellenőrzésül 

szolgáló kusztosz-kartonlapok találhatók.” 

Valamivel későbbi időszakra vonatkozóan (1929–1938) a Magyarok Világkongresszusa 

beszámolójából olvashatunk információkat könyvadományokról. „[…]ahol sikerült a kapcsolatokat 

megteremtenünk, mindenütt igyekeztünk a magyar testvéreink segítségére lenni. Tízezer darab volt a 

külföldi magyar gyermekek részére a kísérletképpen szétküldött és a magyar földet ismertető 

olvasókönyvek száma. Több mint tizenkilencezer darab magyar szépirodalmi könyvet küldtünk szét 

magyar testvéreinkhez, amivel 430 helyen vetettük meg új magyar könyvtáraknak az alapjait, vagy 

gyarapítottuk a már meglévőknek a könyvállományát. Sok-sok ezerre megy azoknak a folyóiratoknak 

a száma, amelyeket mindezeken felül eljuttattunk a külföldi magyarság közé, hogy ahol csak kevesen 

vannak, legalább ezeknek a révén jussanak magyar betűhöz. […] a külföldi magyarságnak szóló 

rövidhullámú rádióelőadások állandóan tökéletesülnek, és ma már egy héten négyszer kapnak hazulról 

rádión keresztül híreket és buzdításokat.”26 Az első ajándékkönyvtár gyűjteménye a Segélyegylethez 

került São Paulóba; Boglár Lajos könyve is említést tesz erről.27 A könyvtárosokról is tartalmaz 

feljegyzést a Segélyegylet emlékkönyve. 1932-ben Virágh József, a következő évben Stöppel Ede és 

Geiger Lipót vette át a könyvek gondozását, kölcsönzését. 1934-től három éven át az iskola igazgatója, 

Németh László látta el a könyvtárosi teendőket is. A háború idején a Segélyegylet hatósági ellenőrzés 

alá került, később államosították – brazil vezetőség bevonásával.28 1976-tól könyvtárosi megbízatásról 

nem, de kultúrigazgatói feladatkörről olvashatunk az emlékkönyvben. 1988-tól van ismét utalás 

könyvtárosra, Piller Éva igazgató személyében. Amikor 1985-ben az Avenida São Joãoi épületből 

átköltöztek a Vila Olimpiára, a Magyar Házba, felvették a Besenbach Károly Könyvtár nevet. A 

névadót övező tisztelet alapja, hogy az ő adományából vásárolták a helyiség berendezését. Ettől az 

időszaktól gyorsan gyarapodott az állomány, ennek oka azonban kevésbé örvendetes. A bevándorlók 

megöregedtek, egyre többen meghalnak. Az utódok zöme, ha beszéli is még a magyar nyelvet, már 

nem érdeklődik irodalmunk iránt. Az unokák még kevésbé. Ezért az értékes családi könyvtárakat a 

helyi magyar egyházaknak vagy a Magyar Háznak adományozzák. 2005 októberében 4 820 magyar 

cím szerepelt a gyűjteményükben, másodpéldányok kíséretében.29 Friss, kortárs magyar irodalomhoz 

azonban kevésbé jutnak hozzá, pedig ez is fontos lenne a kölcsönzések számának növekedése 

érdekében. A könyvtárosok önként és ingyen dolgoznak. Balikóné Zachar Judit, Csikyné Szada Mária, 

Geőczéné Ráth Veronika, Magyarné Matolcsy Eszter, Piller Gedeon, Piller Éva, Richterné Véniss 

Klári, Sütő Ildikó, Szűcs Erzsi. Régebben tagja volt még e csapatnak Weisz Judit is. 

Visszatérve a kezdeti időszakra, a koloniális élet fejlődésével párhuzamosan gomba módra kezdtek 

szaporodni a kis könyvtárak. Rövidesen minden egyesület kialakított magának egy kölcsönkönyvtárat. 

E kis könyvtárak gyűjteményére vonatkozó adatot is olvashatunk Boglár Lajos könyvében. A nagyobb 

egyesületek ezer darab feletti, a kisebbek százas nagyságrendű könyvtárral rendelkeztek.30 A 

Segélyegylet régi (a Scitovszky-féle adományozás előtti) állományából és egyéb könyvekből 

létrehoztak egy ún. Vándorkönyvtárat, amelynek feladata volt, hogy ellássa olvasnivalóval az 

interiorbeli falvakat, São Paulo külvárosának és környékének magyar lakosságát. Az egyházak bázisán 

is létrejöttek könyvtárak. Cserkész- és ifjúsági könyvtárak is alakultak a Julián Tanítók Egyesülete 

adományából. Érdekes téma lenne a népszerű íróik és olvasmányaik bemutatása, illetve a könyv 

szerepe a kivándorlók életében. Boglár Lajos ezt is részletesen taglalja könyvében.31 

Napjainkban szép és jól működő könyvtára van a református egyháznak, amely évtizedek óta 

fennáll São Paulo Lapa városrészében. A Szent Gellért Kolostor 10 000 kötetes könyvtára mellett az 

                                                      
26 Haynalné Kesserű Zsuzsanna = Argentínai Magyar Hírlap, 2007. július-augusztus 
27  id. Boglár Lajos, i. m. 50. p. 
28  Ekkor vette fel a Segélyegylet az „Associação Beneficente 30 De Setembro” nevet. 
29 Ráth Károly: Gondolatok a könyvtárban = Híradó, 2005. február. p. 10–11.  
30 Egyesületből pedig 41 volt a II. világháború előttig, később még több lett. Külön szövetséget hoztak létre 

1931-ben a São Paulo-i egyletek együttműködésére. Kögl Szeverin idézi könyvében a DMH 1938. jan. 25-i 

cikkéből. 
31 Id. Boglár Lajos, i. m. p. 50–53. . 



Apátsággal egybeépült Szent Imre Gimnáziumnak is van magyar gyűjteménye. A teljes könyvtár 40 

000 kötetes, de az iskola jellegéből adódóan zömmel portugál nyelvű az irodalma. Az iskolában 

magyarul nem értő könyvtárosok dolgoznak már hosszabb ideje. 

 

 

Múzeum, levéltár 

Jóllehet, nem az anyaország adománya révén jött létre ez a két közgyűjtemény, de jellegéből adódóan 

itt tartom célszerűnek megemlíteni São Paulo múzeumát és levéltárát. A gyűjtemény a Szent Gellért 

Apátságban található, létrehozása Kögl Szeverin múzeum őr és könyvtáros munkája volt, akinek 

könyvéből megismerhetjük a gyűjtemény összetételét is.32 A múzeum kiállít magyar zászlókat, 

címereket, térképeket, díszruhákat; őriz pénzeket és más érméket; bemutat magyarországi 

porcelánokat. Betekintést nyújt régi magyar nyomtatványokba, fénykép- és képeslapgyűjteményekbe. 

Kiállítja a magyar származású, Brazíliában élő képzőművészek festményeit. Kögl Szeverin húsz 

Brazíliában alkotó magyar származású festőművészt, hat szobrászt és kilenc iparművészt mutat be 

színművészek, énekesek, írók, költők, tudósok mellett.33 A levéltár őrzi Kelemen Krizosztom 

pannonhalmi főapát brazíliai levelezését, dr. Szelecz Arnold és dr. Hets Aurélián irodalmi hagyatékát, 

naplóit, fényképalbumait. A magyar kolónia okmánytára őrzi a Magyar Komité (Brazíliai 

Vöröskereszt), a Brazíliai Magyar Kultúregyesület, a São Paulói Magyar Iparos és Kereskedők 

Körének iratait, a Délamerikai Magyar Hírlap [!] előfizetőinek címtárát, az egyházközségek 

jegyzőkönyveit, pénztárkönyveit és más iratokat. 

 

 

A brazíliai magyar sajtó  

Mivel emigránsaink nagy területen szétszóródva telepedtek le, a magyarság iránt elkötelezett emberek 

hamar felismerték, hogy a sajtó lehet az a legfőbb kommunikációs csatorna, amely mindenhová elér.34 

Borbándi Gyula nyugati magyar lap- és könyvkiadásról megjelentetett könyvei, cikkei alig 

tartalmaznak dél-amerikai adatokat. Amikor pedig belevette lexikonába a latin-amerikai magyar 

újságokban is publikáló írók életrajzát, a felsorolt lapok közül többször is csupán az európaiakat 

nevesítette a „dél-amerikai lapok” mellett. Sok más nyugati emigráns irodalommal foglalkozó szerző 

az ő munkáit veszi alapul, ebből adódóan azok sem említik forrásaik között az itt élő magyarok 

sajtóját. Ennek ellenére Brazíliában sokféle folyóiratot szerkesztettek az évtizedek során, amint azt a 

túloldali táblázat jól mutatja. E lapok szerzői a teljes magyar diaszpórából kerültek ki. A megjelenés 

sem korlátozódott egyetlen országra. A lapok megjelentetése a különféle egyesületekhez és 

egyházközségekhez kapcsolódott. Ugyanakkor az itt élő írók, közéleti személyiségek rendszeresen 

publikáltak más nyugati emigráns lapokban is, például a párizsi Irodalmi Újságban.35 A táblázat 

azokat a lapokat mutatja, amelyekre valahol utalást találtam. Hosszabb ideig széles körben kutattam, 

de nem sikerült minden lapról fontos adatokat megtudnom. Helyenként ellentmondásosak a különböző 

források. 

Ezekből az újságokból az Országos Széchényi Könyvtárban is csak kevés található meg. 

Repertórium még az évtizedeken keresztül megjelent hírlapokról sincs. Papír változatban teljes 

egészében megtalálható a Délamerikai Magyar Hírlap [!], amelynek digitális formában 2001-től a 

2004. évi megszűnéséig megjelent számai az Elektronikus Periodika Adatbázisból elérhetők.36 A több 

mint húsz éve megjelenő Híradóról már nincs adat az OSZK-nál.37  

A rendszerváltástól kezdődően kedvezőtlen tendenciaként az egész amerikai emigrációnál 

általánosan jellemzővé vált nagy múltú lapjaik megszűnése. Ez a jelenség nemcsak a politikai korlátok 

                                                      
32 Kögl Szeverin: Magyarok Brazíliában, São Paulo, Könyves Kálmán Szabadegyetem, 1992. p. 64.  
33 Uo. p. 29–32. 
34 Később a technika fejlődésével rádióadásokon át is sugároztak magyar nyelvű híreket, kulturális adásokat. 
35 Többek között Landy Dezső, Lénárd Sándor, Kutasi Kovács Lajos 
36 Délamerikai Magyari Hírlap archívuma 2001–2004-ig. http://www.epa.oszk.hu/html/ 

vgi/boritolapuj.phtml?id=00004  2009. február 4. 
37 Híradó archívuma 2004-től napjainkig: http://www.ahungara.org.br/site/hirado.asp  2009. február 4. 

http://www.epa.oszk.hu/html/%20vgi/boritolapuj.phtml?id=00004
http://www.epa.oszk.hu/html/%20vgi/boritolapuj.phtml?id=00004
http://www.ahungara.org.br/site/hirado.asp


leomlásával, a magyar nyelvtudás feledésével és az asszimilációval magyarázható; az internet 

elterjedése is hozzájárult e folyamathoz. 

 

 

A Brazíliában megjelent és jelenleg is kiadott sajtóorgánumok 

Cím Megjelenés Székhely Megjegyzés 

Délamerikai Magyar 

Újság [!] 

1922–1940. São Paulo Általános hírlap 

Délamerikai Magyar 

Hírlap [!] 

1923–25. 

1948–1966. 

1967–2004. 

Rio de Janeiro 

São Paulo 

Buenos Aires 

Általános hírlap  

 

Sao Paulói Magyar Futár 1927. São Paulo Munkáslap 

Új Világ 1928– São Paulo A Köztársaság 

Kör lapja 

Katolikus Tudósító 1931. São Paulo Katolikus 

(bencés) lap 

Brazíliai Magyarság 1932–34. São Paulo Keresztény 

szellemiségű 

lap 

Magyar Vallás 1933. São Paulo Evangélikus lap 

Lobogó Tüzek 1936. São Paulo Katolikus 

(bencés) lap 

Harangszó 1952–60. São Paulo Református lap 

Kárpáti Őrszem 1953–55. São Paulo Az azonos nevű 

egyesület lapja 

Kultura [!] 1953–? São Paulo Irodalmi lap 

Magyar Egység 1955–62. São Paulo  

Pax 1964–89. São Paulo Katolikus 

(bencés) lap 

Zsidó Szemle 1961–66. São Paulo Izraelita lap 

Szóval 1981–84. São Paulo Kultúra, 

emigráció  

 tudomány, 

koloniális élet, 

cserkészet Híradó 1988– São Paulo Segélyegylet 

lapja; 

Koloniális lap 

online verzió 

van Argentínai Magyar Hírlap, 

brazil oldallal 

2005– Buenos Aires csak online 

verzióban 

létezik 



 

 

Hírlapok 

Elsőként a Délamerikai Magyar Újság [!] szerkesztőgárdája alakult meg 1922-ben São Paulóban. 

Zimmermann Sándor majd Rónai László, később Liki Jenő volt a lap főszerkesztője a megszűnésig. 

Komoly küldetést töltött be az újság ez idő tájt, amikor magyarok tömegei nyelvismeret hiányában, 

védtelenül, sokszor kiszolgáltatott körülmények között várták sorsuk jobbra fordulását. A leghosszabb 

és legkalandosabb története a Délamerikai Magyar Hírlapnak [!] volt. Rio de Janeiroban alapították, 

első főszerkesztője és tulajdonosa Orbán Leó volt. Kezdetben hetilapként jelent meg. Két évvel később 

São Paulóba került át a székhely, ekkor Bleier Emánuel irányításával folyt a munka tovább. A húszas 

évek elején komoly dilemmákkal kellett szembenéznie a két újság főszerkesztőjének. Folyamatosan 

jól jövedelmeztek a telepítési hirdetések, és ez nélkülözhetetlen volt az üzleti vállalkozás 

fenntartásához. Ebben az időszakban lelketlen, szélhámos ügynökök mérhetetlen sok emberi tragédiát 

okoztak a bevándorlóknak. Amikor pedig a magyar újságok leleplezték a visszaéléseket, s a DMH a 

következő szalagcímben figyelmeztette olvasóit: „Magyarok, ne menjetek a fazendákra!” − 

hitelrontásért beperelték és börtönbe csukták a főszerkesztőt.38 Orbán Leó hat év után ismét átvette a 

főszerkesztői feladatokat, 1938-ban azonban végleg megvált az újságtól, eladta a Római Katolikus 

Egyházközségnek. 1939. január 1-jétől portugál irányítással, de a bencés atyák közreműködésével 

jelentették meg a lapot.39 A székhely a bencések időszakában megmaradt São Paulóban. A 

főszerkesztő Erdélyi Gábor volt 1948–66. között. Kutasi Kovács Lajos író és dr. Boér Miklós 40 

egyetemi tanár, újságíró is részt vett hosszabb ideig a cikkek írásában. Eleinte heti, később kétheti 

rendszerességgel jelent meg. Az 1967-es megszűnéshez a tartósan ráfizetésessé válás vezetett.41 Az 

újság tulajdonjoga 1971-től Simon Lászlóhoz került Buenos Airesbe, aki Magyar Hírlap címen adta ki 

ezután 1995-ig. A következő évtől Czanyó Adorján vette meg. A továbbiakban az ő főszerkesztésében 

és nyomdájában jelenik meg Buenos Airesben. 2001-től a világhálón is olvasható a lap. Egy idő után 

már csak online verzióban létezett, az előfizetésekből befolyó források ugyanis egyre kevésbé fedezték 

a fenntartás költségeit. 

Napjainkban a Segélyegylet Híradója az egyetlen Brazíliában szerkesztett lap, amely 1988 óta 

közöl koloniális híreket, ünnepi megemlékezéseket és kulturális témájú írásokat. A lap 

megalapításának ötlete Piller Gedeon nevéhez fűződik. Amikor Piller átvette a Segélyegylet vezetését, 

tervét néhány közreműködő bevonásával megvalósította.42 A szerkesztőségi munkában a kezdeteknél a 

korábban már megszűnt Szóval szerkesztői is részt vettek. Szabó László csupán egy szám erejéig, 

Besterné Fenyvesi Ágnes két éven át. Szintén a Szóval gárdájából jött Hársi Ernő, aki a cikkek mellett 

grafikákat is készített a Híradónak. Piller Gedeon a helyi közösség híreinek összegyűjtésével, 

megfogalmazásával vesz részt a munkában. További munkatársak voltak még az évek során Hankóné 

Jávor Beátrix, Sütő Ildikó, Nagyné Bujdosó Lilla, Ráth Károly, Adriana Reis Paulics, Budavári Hilda, 

Gombert Károly János, Molenkampné Szücs Rita, Veronika Paulics, Lilian Bahri Halász, Renata 

Tubor. A Híradó 2004 áprilisa óta már csak az interneten keresztül olvasható.43 

A Dél-Amerikai Magyar Hírlap megszűnését követően 2005-től ugyancsak Buenos Airesben 

létrejött az Argentínai Magyar Hírlap44. Habár az impresszum szerint argentínai magyarok független 

folyóirata, rendszeresen közread brazil és más dél-amerikai szórvány magyarokról, valamint az 

                                                      
38 id. Boglár Lajos, i.m. 49. p. 
39 Dr. José Candido Tolosa de Oliveira e Costa vezetésével szerkesztették a lapot, aki a magyarok barátja volt, 

ezért a Segélyegylet emlékkönyve hálás szívvel említi nevét. Az említett személy a Segélyegylet elnöke is lett 

1943-tól a szervezet nacionalizálása után, de valójában nem szólt bele egyik szervezet irányításába sem. Nem 

váltak meg tőle akkor sem, amikor a politikai helyzet ezt már lehetővé tette volna. 
40 Dr. Boér Miklós a Szóval és más emigráns magyar lapok mellett São Paulo legnagyobb napilapjának, az 

Estado de Sao Paulonak külpolitikai kommentátora is volt. 
41 A bencések nem hagytak fel ezután sem kulturális missziójukkal. A lap szerkesztőgárdája a ’60-as évek 

közepén rádióadást is indított magyar nyelven, és a Könyves Kálmán Szabadegyetemen valamint a 

cserkészetben is tovább folyt a magyar anyanyelv és kultúra népszerűsítése. 
42 Piller Gedeon: A Híradó története = Híradó, 2008. 50. sz. p. 15.  
43 Híradó: http://www.ahungara.org.br/site/hirado.asp  
44 Az Argentínai Magyar Hírlap főszerkesztője Hajnalné Kesserű Zsuzsanna 

http://www.ahungara.org.br/site/hirado.asp


anyaországról szóló híreket is. Havonta jelenik meg, az interneten keresztül is olvasható.45 

Főszerkesztője Hajnalné Kesserű Zsuzsanna. Ez a lap rendszeresen megjelentet különféle tematikus 

számokat (pl. a Chacoban letelepedett magyarokról), és minden számnak van ifjúsági melléklete és 

spanyol nyelvű verziója a magyart már nem, vagy gyengén beszélők számára. 

 

 

Könyvkiadás, -terjesztés 

A bencések fontos szerepet töltöttek be a helyi magyarok életében: írtak, szerkesztettek és 

megjelentettek a helyi magyarság és brazil környezetük számára fontos kiadványokat. A rend egykori 

könyvtárosa és a szabadegyetem első rektora, Kögl János Szeverin a helyi magyar sajtó nagy részének 

feldolgozásával összeállította a kolónia történetét, dokumentálta a kolónia neves személyiségeit, 

egyesületeit, életét az előbbiekben már hivatkozott Magyarok Brazíliában című könyvében. A 

szabadegyetem három évkönyvében közreadott tanulmányokról és a Mit adtak a magyarok a 

világnak? című kiadványról már tettem említést dolgozatom Könyves Kálmán Szabadegyetemről 

szóló részében. Ezenkívül kiadtak kalendáriumokat, tankönyveket, ismeretterjesztő könyveket; 

portugál szótárt, társalgást és nyelvkönyveket, amelyeket a DMH hasábjain is népszerűsítettetek. E 

kiadványokat segítő híveik közreműködésével eljuttatták a legtávolabbi kolóniákhoz is. Kiadtak 

versesköteteket Bónis Lászlótól, Debreceni Kiss Lászlótól, Kulcsár Balázstól, Lázár Páltól, Köteles 

Árpádtól, Segesdy Lászlótól. Regények, monográfiák és egyéb szakirodalmak jelentek meg más 

kiadóknál portugál, magyar és más nyelveken Lénárd Sándortól, Kutasi Kovács Lajostól, Ónody 

Olivértől, dr. Boér Miklóstól, Iványi Erzsébettől. A legnagyobb példányszámban, legtöbb kiadásban 

szakácskönyveket jelentettek meg.  

A nyolcvanas évekig Landy Dezső könyvesboltjában is árusított magyar nyelvű irodalmat, 

folyóiratokat. Az évtized vége felé azonban a könyvesbolt bezárt. Sajnos, ekkorra már tartósan 

ráfizetést jelentett a magyar könyvek és az anyaország lapjainak árusítása, amelyhez a gyérülő 

érdeklődésen kívül hozzájárult a vágtató infláció is.46 Jelenleg a nagykövetségen és ünnepélyes 

összejöveteleken nyílik lehetőség magyar nyelvű irodalom vásárlására. 

 

 

A Szóval folyóirat 

A lap története, szellemisége 

1981 áprilisától 1984 márciusáig készült Brazíliában egy magyar folyóirat Szóval címmel. A 

szerkesztőség São Paulóban az evangélikus egyházközség helyiségében ülésezett. Brazíliában született 

második generációs magyar egyetemisták szerkesztették a lapot, kezdetben egy Magyarországon 

született fiatal evangélikus lelkész, Reisch György vezetésével. Ő volt az, aki megszabta a lap 

irányvonalát, kialakította struktúráját és felkérte a külső szerzőket. Mielőtt elkezdték a munkát, 

összegyűjtötte a feladatra alkalmasnak látszó fiatalok egy csoportját és felkészítette őket a munkára. A 

lap hitvallását jól mutatja a következő idézet: „Összefogni a jelenleg százfelé szóródott magyar, és 

magyarul tudó, de már brazil állampolgárnak született magyarságot.[…] Nem szervezetileg, hanem 

annál erősebben: a magyar szó, a magyar kultúra kapcsával […] És bevonni ebbe az olvasótáborba a 

São Paulotól távolabb élő szórvány-magyarságot is (Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Lorena, Curitiba, 

stb.) […] Ugyanakkor tájékoztatást adni mindenfelé arról, hogyan is élnek népünk fiai itt Brazíliában. 

Szóval, – megpróbáljuk! Megpróbálunk fölébreszteni Valamit, ami (hisszük és reméljük) ott 

szunnyadozik még a lelkek mélyén: Vágy és érdeklődés a magyar szó után. Aktivitás a magyarság 

ügyében.” 47  

1981 októbere előtt, a hatodik szám után Reisch György elutazott Brazíliából müncheni egyetemi 

tanulmányokra. A szerkesztőség azonban együtt maradt. Ezután a vezetést Hársi Ernő vette át, és 

Tényi Gyula ekkor csatlakozott olvasószerkesztőként a csapathoz. Hársi Ernő vezetése rövid ideig 

tartott, utána kollektív döntés született a fontos kérdésekben. A szerkesztőség tagjai voltak az évek 

                                                      
45 Argentínai Magyar Hírlap: http://www.hhrf.org/amh/ 2009. január 10. 
46 Az infláció mértéke a legnehezebb időszakban havi 80 %-os volt. 
47 [Szerkesztőségi üzenet] Szóval, 1981. 1. sz. 1981. április. p. 1.  

http://www.hhrf.org/amh/


során Bálint Emese, Besterné Fenyvesi Ágnes, Gyuricza Gábor, Hársi Ernő, Hársi Sári, Koszka 

Árpád, ifj. Lajtaváry Dániel, Szabó László, Tényi Gyula. Zágon Katalin a pénzügyekkel, 

előfizetésekkel foglalkozott.  

A második évfolyam 1982. januári számának szerkesztőségi üzenete arról tudósít, hogy a Szóvalt 

már Argentínában, Chilében, Észak-Amerikában, Nyugat-Németországban és Svájcban is olvassák. 

Borbándi Gyula számos nyugati emigrációról készült tanulmánya egyikében sem említette a 

Szóvalt. Amikor Domokos Mátyás révén értesült a lap létezéséről és kapcsolatba került Szabó 

Lászlóval, az egyik szerkesztővel, egy hozzá írott levelében így fogalmazott. „[…]végtelenül sajnálom 

és megbocsájthatatlan mulasztásnak tartom, hogy folyóiratotokról nem tettem említést egyik 

könyvemben sem. Látod, ez is jele a magyar diaszpórák közötti hézagos kommunikációnak. A Szóval-

t mindeddig nem láttam és forrásaim között sem találtam utalást[...] Érdekes és értékes vállalkozás 

volt. Kár, hogy nem folytattátok.”48 

Az első szám még csak szövegeket tartalmazott, később megjelentek a címlapon és a belső 

oldalakon is az illusztrációk. Hársi Ernő és Tényi Gyula szerkesztők, továbbá Fehérkuthy Bálint 

festőművész és Szalay Lajos grafikusművész készítette a rajzokat. A szövegek gépelését Gyuricza 

Gábor végezte, a sokszorosítás ofszet eljárással történt. 

A lap úgynevezett belső terjesztéssel (Distribuição interna), előfizetői címlista alapján, postai úton 

jutott el olvasóihoz.49 Eleinte havonta, később egyre ritkább időközönként jelent meg. A megjelenés 

költségeit az előfizetési díjak mellett hirdetésekből, adományokból és a szerkesztők anyagi 

áldozatvállalásából fedezték. Amikor a gazdasági körülmények következtében a hatalmas infláció miatt 

értelmét vesztette az előfizetők gyűjtése, már túlnyomórészt a szerkesztők hozzájárulásából, kisebb 

részben a hirdetésekből befolyt pénzekből fizették a nyomdai és terjesztési költségeket. Az első két 

évben ezres példányszámban jelentek meg, ez azonban nem lett tartós. A problémák sokaságával 

egyenes arányban csökkent a szerkesztőségi tagok száma is. A végére csupán Gyuricza Gábor, Szabó 

László és Tényi Gyula maradtak. Szabó László visszaemlékezésében így fogalmaz a lap végének 

időszakáról: „[...] érezhető volt a problémák tornyosulása: leesett a nyomdai munka minősége, és először 

a lap történetében két cikket „ollóztak”. A leszűkült szerkesztőség megértette, hogy a lap történetének 

vége, minden próbálkozásuk ellenére.”50 A gondok egy része megismerhető a lap hasábjairól a 

szerkesztőségi és az olvasói üzeneteken keresztül. Az olvasók fogyását, a példányszámcsökkenés okát, a 

befejezést utólag különbözőképpen látják az egykori szerkesztők. Legtöbben a romló gazdasági helyzet 

és magas infláció miatti anyagi ellehetetlenülést tartják a megszűnés közvetlen okának. Catalina Szabo-

Thomas szerint a szerkesztőséget ért támadások is hozzájárultak a befejezéshez.51 A szocialista 

Magyarországgal szembeni viszonylagos lojalitás, kevésbé harcos stílus ugyanis nem nyerte el mindenki 

tetszését. Tényi Gyula a kétnyelvű megjelenés hiányát is említette, mint ami szűkítette a potenciális 

olvasóközönség körét. Bizonyára van igazság Szabó László véleményében is. Az idősebb, konzervatív 

szellemiségű olvasóközönségnek már volt közismert sajtója, a Délamerikai Magyar Hírlap[!]. Velük 

versenyre kelni tartósan nem lehetett. Szabó utólag fontosabbnak vélte volna, ha a kezdetben kialakult 

szerzői kör és lapstruktúra helyett inkább saját, kettős gyökerű generációját érdeklő, érintő kérdésekkel 

foglalkoznak; illetve bemutathattak volna külföldi és más magyar jelentős gondolkodókat, írókat, 

művészeket is. Fiatalokat érintő témát kevés kivétellel csupán a cserkészet jelentett. Szabóhoz és 

kortársaihoz közelebb álltak „Goddard, Bergmann és Jancsó filmjei, [a] szemiotika, Roland Barthes 

esszéi, Marx gazdasági tanulmányai, Lukács György írásai, Freud és Jung pszichológiai kutatásai, [az] 

absztrakt festészet, Hemingway és a Párizsi Magyar Műhely, a brazíliai valóság, Villa Lobos muzsikája 

és Glauber Rocha filmjei, [a] brazíliai irodalom, költészet.”52  Ez azonban alapvetően különbözött a lap 

korábban kialakított szerkezetétől, íróinak szellemiségétől. Mindazonáltal ebben lényeges változtatást 

Reisch György távozása után sem tettek. 

                                                      
48 Borbándi Gyula levele Szabó Lászlónak. 1998. jan. 10. p. 1.  
49 Brazil törvények alapján a lapalapítással komoly anyagi kötelezettségvállalás és egyéb kötöttség járt – minden 

számot előzetesen cenzúráztatni kellett volna, és portugál nyelven is ki kellett volna adni. Mindezt nem tudta 

és nem akarta felvállalni a szerkesztőség. 
50 Szabó László: A Szóval – fiatal brazíliai magyarok lapjának története. In: Magyar Műhely a dél keresztje 

alatt: A Könyves Kálmán Szabadegyetem Emlékkönyve, III. köt. Szerk. Tóth Veremund. São Paulo; 

Pannonhalma: Abadia São Geraldo. 1999. p. 162. 
51 Catalina Thomas-Szabo Szabó László testvére, aki fiatalon elhunyt 2007-ben. 
52 Szabó László, i. m. p. 164.  



Akárhogy is nézzük, érdekes vállalkozás született a Szóvalból. Tényi Gyula kifejezését 

felhasználva, sikerült hozzátenniük valamit a magyarnak megmaradás sokszólamú küzdelméhez.53 

 

 

Rovatok, témakörök, szerzők 

Kezdetben a következő rovatokban és az említett szerkesztők gondozásában jelentek meg a cikkek a 

Szóval hasábjain:  

▪ Irodalom, szellemtudományok – Reisch György; 

▪ Tudomány – Hársi Ernő; 

▪ Cserkészet – ifj. Lajtaváry Dániel; (Később még Hársi Sári) 

▪ Rejtvények, fejtörők, sakk – Gyuricza Gábor;  

▪ Figyelő (Magyarország és Európa eseményei) – Fenyvesi Ágnes; 

▪ Művészetek – Szabó László; 

▪ Koloniális hírek – Bálint Emese. 

A sport, humor, hirdetések és az olvasók oldalának szerkesztése nem tartozott konkrét személyhez. 

A későbbi számok bővültek interjúkkal, beszélgetésekkel, szociográfiával. A beszélgetések zöme 

művészekkel készült, de például lébényi Chapó György filozófussal, Illyés Gyulával és Zolcsák 

Istvánnal is készítettek interjút.54 Egy kitűnő írásban Kubinyi Ferenc dr. Nyáry Ernő bagdadi katolikus 

érsekkel való találkozását örökítette meg.55 A cikkek egy része több oldalas tanulmány volt. A 

nagyobb terjedelem lehetővé tette, hogy igényes írások is születhessenek. A Szóvalnak két tematikus 

száma is megjelent: 1981 szeptemberében Koszka Árpád és Koszka Árpádné szerkesztésében 

ApróSzóval címmel egy rövid, gyermekeknek szóló meselap56, majd 1982 januárjában egy illusztrált 

Versbemutató, amelyet a szerkesztőség által kiírt versíró pályázatra beérkezett, közel száz műből 

válogattak.57 

A cikkek szerzői széles körből verbuválódtak, nemcsak a szerkesztők írásai jelentek meg. A São 

Paulo-i bencésektől dr. Békés Gellért, dr. Hets Aurélián, dr. Gácser Imre, dr. Jordán Emil, dr. Rezek 

Román, dr. Sarlós Engelbert, dr. Tóth Veremund publikált a lapban. Az evangélikus és református 

egyházból Reisch György lelkészen kívül Ráth Károly São Paulóból és Vitéz Hefty László (Buenos 

Aires) is küldtek írásokat, felhívásokat rendezvényeikről. A Szóvalban és más emigráns lapokban is 

gyakran publikáló szerzők voltak: dr. Boér Miklós, Cseh Tibor, Kállay Kristóf Ervin, Landy Dezső, 

Piller Éva, Saáry Éva (Svájc), és Flórián Tibor (Amerikai Egyesült Államok). A helyi São Paulo-i 

kolónia aktív résztvevői közül dr. Tóth László, Koszka Árpádné, dr. Geőcze Stephan, Geőcze Zoltán, 

Csermely Magdaléna, Piller Gedeon, Bálint János valamint Bálint Katinka írt cikkeket. Rio de 

Janeiróból dr. Taubinger István (dr. Majláth István álnéven) és Aszmann Ferenc, Argentínából 

Hajnalné Kesserű Zsuzsanna, Burgenlandból Juhász László, Magyarországról Kubinyi Ferenc és Fejér 

Csaba küldött írásokat. 

 

 

Tartalom 

A cikkek jelentős részének helyét többségében pontos hivatkozással tüntettem fel. Figyelembe véve 

azonban, hogy az egész fejezet cikkek említésére, bemutatására is épül, ebből adódóan rengeteg 

lábjegyzet lehetne. Ezért nem mindenütt adtam teljes és szabályos forrásmegjelölést. 

Történelmi visszaemlékezések jelentek meg jeles magyar évfordulók alkalmából, vagy akár 

közvetlen alkalom nélkül is a Gondolat, szellemtudomány rovatban. Ilyenek voltak például a mohácsi 

csatával kapcsolatban (Kállay Kristóf Ervin), Szent István napjáról, (dr. Boér Miklós, dr. Hets 

Aurélián), az abszolutizmus időszakáról, Kossuthról és Széchenyiről (dr. Hets Aurélián), nemzeti 

                                                      
53 Tényi Gyula: Ráncolom. [Válasz Szabó L. DMH-ban megjelent cikkére.] 1992. június. p. 1.  
54 Zolcsák István São Paulo-i gyárigazgató az Erdélyi Világszövetség elnöke is volt egyben. 
55 Kubinyi Ferenc: Baghdadi találkozás = Szóval. 1982. 11. sz. február. p. 7–8.  
30 ApróSzóval. 1981. szeptember. 4 p. 
31.A Szóval, első magyar versbemutatója. 1982. január. p. 8.  



ünnepeinkről. E rovat egyéb gondolkodtató cikkeket is közölt, többek között az élet folytatódásáról58, 

vagy arról, hogyan látja Teilhard a jövőnket. 59 

Az 1981. évi 3. számtól sorozatot indítottak Magyarság a Kárpát-medencében címmel. A 

témaválasztáshoz és a terjedelemhez az emigráns létből fakadó természetes érzékenységen kívül 

hozzájárult az is, hogy a szocialista Magyarországon akkoriban az országhatáron túl élő magyar 

kisebbségek életét, körülményeit egyöntetű hallgatás övezte. Ezért ezek a cikkek jóval többet 

jelentettek akkor, mint sem azt a mai kor olvasója gondolhatná. Kárpátaljáról, Burgenlandról, 

Délvidékről, Erdélyről, a Felvidékről és az Őrségről jelentek meg tanulmányok. Több oldalas 

beszélgetést közöltek az Erdélyi Világszövetség elnökével, Zolcsák Istvánnal is Erdély ügyében.60 E 

sorozatban dr. Taubinger István, a Rio de Janeiro-i magyar kolónia aktív tagja – Dr. Majláth István 

álnéven – Kárpátaljáról szóló cikkével kisebbfajta vihart kavart.61 A hegyaljai akció kapcsán egy sértő 

megjegyzést tett a zsidó közösségre: A Schönborn bárók uralma mellett „lengyel földről bevándorolt 

kaftános zsidók uzsorája döntötte [nyomorba] ezt a hegyek között élő [rutén] szláv népet”.62 Habár a 

szerkesztőség érezte e mondatok súlyát, mégis leközölték a lapban azzal a megjegyzéssel, hogy a 

szerkesztőség véleménye nem feltétlenül azonos a cikkek tartalmával. Amint az várható volt, nem 

sikerült függetleníteni a szerkesztőséget a cikk írójának gondolataitól. Ennek nyomán az adományok 

gyakorlatilag elapadtak, az előfizetők száma is csökkent. 

A művészeti rovatban képzőművészeti kiállításokról, új irányzatokról adtak hírt, írtak beszámolót, 

továbbá interjút készítettek néhány művésszel. Hajmássy Miklós színművész Szabó László kérdéseire 

adott válaszait olvashatjuk az 1983. téli számban.63 Fekete Ferenc operatőrrel röviddel a halála előtt 

készített interjút a szerkesztőség.64 Szintén a művészeti rovatban jelent meg egy beszélgetés Czeisler 

Ferenccel, aki pályája kezdetén operett színész volt Aradon, később emigráns évei alatt Tihanyi néven 

cirkuszt vezetett.65 Egész Dél-Amerikát bejárta társulatával. Aszmann Ferenc fotó- és festőművész 

kiállításáról képes beszámolót adtak, és megjelent könyvéből részleteket közöltek.66 Pichler Károly 

São Paulo-i szobrászművész halála alkalmából megemlékeztek életművéről. Filmkritikát közöltek 

Wajda Márványemberéről és az Amadeusról, illetve leközöltek Rózsa Zoltántól egy írást a brazil 

telenovelláról. Beszámoltak az István a király rockoperáról, és egy cikkben a budapesti zenei életről, 

Új idők új zenéje címmel az Illés együttesről.67 Koszka Árpádtól egy több részes Bartók-tanulmányt, 

Piller Évától Kodály Zoltánnal kapcsolatos írást közöltek. 

Irodalmi vonatkozásban sokféle cikk született. Megjelentek még magyar versek klasszikus 

költőinktől és portugál versek magyar fordításban. Kányádi Sándorral és Illyés Gyulával nagy 

terjedelemben foglalkoztak a Szóval hasábjain. Kányádi latin-amerikai látogatáson vett részt, az 

Illyéssel kapcsolatos cikkekre, versekre pedig 1985. áprilisi halála adott alkalmat. Nemcsak róluk 

szóló írásokat, beszélgetéseket közöltek, hanem közreadtak verseikből is néhányat. Átvettek egy 

beszélgetést a Kortársból a Magyar Rádió munkatársától, Ördögh Csillától, aki interjút készített Illyés 

Gyulával.68 Hajnalné Kesserű Zsuzsanna Argentínából írt a magyar irodalom terjedéséről a világban.69 

Arany János költészetével Tóth Veremund foglalkozott. Landy Dezső több kritikát, irodalmi méltatást 

írt egyebek mellett Arthur Koestlerről, Illyés Gyuláról, Kreutzer Dezső könyvéről70, Orbán Balázs 

Székelyföld leírásáról. Reisch György Bari Károly cigány költő művészetét mutatta be Költő a 

fájdalmak földjéről című cikkében.71 Rónay Pál a magyar-portugál szótárról írt kritikát. 

                                                      
58 Dr. Jordán Emil: És az élet folytatódik... = Szóval, 1981. 4. sz. június. p. 3–5.  
59  Dr. Rezek Román: Hová megyünk? Pusztulás, vagy kiteljesedés felé?  = Szóval, 1981. 6. szeptember.  p. 3–5. 
60 Beszélgetés Zolcsák Istvánnal  = Szóval, 1981. 3. sz. június. p. 12–18.  
61 Majláth István: Kárpátalja = Szóval, 1982. 9–10. sz. január. p. 3–5. 
62 Az általam beszúrt kiegészítés az itt nem idézett szövegkörnyezetből egyértelműen kiderül. Majláth István: 

Kárpátalja = Szóval, 1982. 9–10. sz. január. p. 3.  
63 Szabó László: A taps előtt. = 1 Szóval, 1983. 18. sz. Tél. p. 11–12.  
64 Széttört tervek: Fekete Ferenc utolsó interjúja = Szóval, 1981. 6. sz. szeptember. p. 6–7.  
65 Beszélgetés Tihanyival = Szóval, 1981. 8. sz. november. p. 6–7. 
66 Aszmann Ferenc: Egy fotóamatőr naplójából. = Szóval, 1981. 4. sz. július. p. 7.  
67 Szabó László: Új idők új zenéje  = Szóval, 1981. 1. sz. április. p. 5.  
68 Illyés Gyula: Kézfogások: Válaszok Ördögh Csillának = Szóval, 1983. 18. sz. Tél. p. 6–9.  
69 Haynalné Kesserű Zsuzsanna: Magyar irodalom a világban = Szóval, 1982. 14. sz. október. p. 7–8.. 
70 Landy Dezső: Egy magyar vitorlás-könyvről = Szóval, 1981. 3. sz. június. p. 4.  
71 Reisch György: Költő – „a fájdalmak földjéről” = Szóval, 1981. 5. sz. augusztus. p. 6–7. 



Az emigráns lét gyakran visszatérő téma volt a lap hasábjain. Flórián Tibor az USA-ból, New 

Milfordból küldött több kitűnő írást a magyar anyanyelv és identitás megőrzése érdekében. (pl. 

Tizenhat millió magyar hitével72, Mi tarthatja meg magyarnak szórványainkat?73 Két nyelvűség – két 

kultúra74 Üzenet a második nemzedéknek75) Tényi Gyula éppen akkor született gyermeke kapcsán a 

kivándorlók sértett lelkivilágáról elmélkedett, illetve arról, vajon érdemes-e magyarul megtanulnia 

gyermekének.76 Tóth László a cserkészeten belüli magyar iskolákról, illetve a gyermekek körében 

végzett közvélemény-kutatásáról írt.77 Saáry Éva Hírünk a világban címmel vitaindítót írt, Benedek 

István Magyar fa sorsa című tanulmánya apropóján.78 Cikkére sokan reagáltak. Időnként spontán viták 

is kerekedtek, amelyekről az olvasói-szerkesztői üzenetváltásokból értesülhettek az olvasók. Egyik 

ilyen vita a Zolcsák-interjú nyomán keletkezett, Lukács György erdélyi magyarsággal kapcsolatos 

álláspontjával, annak kétségbe vonásáról.79 

A Tudomány témakör néhány cikke: három részes sorozatot közölt Piller Éva a stresszről, Dr. 

Geőcze Staphan a rák gyógyításáról,80 Hársi Ernő rovatvezető a lézer lemezjátszóról és a Columbia 

űrhajó történetéről valamint az űrhajózás mindennapossá válásáról81, illetve az ergonómiáról és a 

cseppkövek világáról írt cikkeket.82 Gyuricza Gábor interjút készített lébényi Chapó Györggyel fizikai 

törvényszerűségek filozófiai, teológiai megvilágításáról. 

A Figyelő rovat az akkori magyar és európai politikai eseményeket tükrözte. A lengyelországi 

Szolidaritás szakszervezet fellépésével kialakult sajátos bel- és külpolitikai helyzettel foglalkozott 

Gácser Imre cikkében.83 Fenyvesi Ági a 2. számban a romániai magyarok Amerikai Egyesült 

Államokba való disszidálásáról, máshol a magyarországi ötnapos munkahét bevezetéséről írt. Szó 

esett a magyarországi szellemi ellenállásról, az ellenzékiség bizonyos eseményeiről a 4. és 15–16. 

számban. Különös írások is születtek. Csehszlovákia szovjetorosz tagállam lesz? Tette fel a kérdést 

Majláth István, és fejtegette véleményét erről.84 A Mitterrand-vezette francia szocialista párt elsöprő 

győzelme Gácser Imrét sarkallta gondolatainak kifejtésére.85 A II. János Pál pápa elleni merényletről a 

3. számban Reisch Györgyés Gácser Imre fogalmazott cikkeket. Az emigráns lapokhoz képest az 

anyaország iránti többé-kevésbé visszafogott kritika volt jellemző. Ezért kaptak bőven bírálatot is az 

emigráció jobboldali érzelmű olvasóitól. 

A Fejtörők, játékok rovat sokféle gondolkodtató, szórakoztató és didaktikus feladatot közölt. A 

logikai feladványok, helyesírási totók, keresztrejtvények, szókincsfejlesztő játékok mellett egy 

alkalommal egy drámai történet is kibontakozott a rovatban. Gyuricza Gábor egyik írásának elején a 

következő vele megesett beszélgetést idézte fel:  

„- Mondd, Gábor, te magyar vagy? – kérdezte tőlem egyik osztálytársam 

matematika óra után. 

- Igen, - válaszoltam büszkén, de már előre féltem a következményektől, 

mert láttam az arcán, hogy nem éppen a legjobb hangulatában volt. 

- Ide figyelj! - harsogta, - ha legközelebb jársz Budapesten, üzend meg 

annak a Rubik Ernőnek, hogy tönkre tette családunk békéjét: apám őmiatta 

költözött el hazulról, bátyámat meg múlt héten szállítottuk be intenzív 

gyógykezelésre. 

                                                      
72 Flórián Tibor: Tizenhat millió magyar hitével = Szóval, 1982. 9–10. sz. január. p. 9. 
73 Flórián Tibor: Mi tarthatja meg magyarnak szórványainkat? = Szóval, 1983. február. p. 6.  
74 Flórián Tibor: Kétnyelvűség – Két Kultúra = Szóval, 1982. 13. sz. szeptember. p. 9. 
75 Flórián Tibor: Üzenet a második nemzedéknek = Szóval, 1981. 1. sz. április. p. 2.  
76 Tényi Gyula: „Törpe” népnek nincs hazája?... = Szóval, 1983. 18. sz. Tél. p. 2.  
77 Tóth László: Magyar iskoláinkról = Szóval, 1982. 7. sz. október. p. 10–11.   
78 Saáry Éva: Hírünk a világban = Szóval, 1982. 9–10. sz. január. p. 6–8.  
79 Zolcsák István: Olvasói levél = Szóval, 1982. 9–10. sz. január. p. 22.  
80 Prof. dr. Geőcze Stephan: Gyógyítható-e a rák? = Szóval, 1981. 3. sz. június. p. 6.  
81 Hársi Ernő: A Columbia és az űr meghódítása = Szóval, 1981. 2. sz. május. p. 8–9. 
82 Hársi Ernő Kővilág, kristályvirágok = Szóval, 1981. 7. sz. október. p. 8–9.. 
83 dr. Gácser Imre: A lengyel erőpróba = Szóval, 1981. 2. sz. május. p. 2–3. 
84 dr. Majláth István: Csehszlovákia szovjetorosz tagállam lesz? = Szóval, 1982. 12. sz. április. p. 4–5. 
85 Dr. Gácser Imre: Földcsuszamlás? = Szóval, 1981. 4. sz. július. p. 1–3. 



Rögtön kapcsoltam és lecsillapítottam őt, megígérvén, hogy családjába 

visszahozom a nyugalmat. Másnap bevittem neki a Bűvös Kocka 

megfejtését. Boldogan átölelt, hálásan megköszönte segítségemet [...]” 86 

 

Így született meg a bűvös kocka megfejtésének részletes, illusztrált magyarázata a 4. számba. 

Jól dokumentálja a kolónia életét, ezért kiváló információforrás Bálint Emese rovata is. Innen és a 

cserkészet rovatból, valamint az olvasói levelekből, hirdetésekből már nincs lehetőségem idézni 

terjedelmi okok miatt, habár igen színes, tanulságos, helyenként szellemes írások. 

 

 

Néhány sajátos példa São Paulo állam nemzetiségi politikájának illusztrálására 

A világban általában igen sok probléma adódik a különböző nemzetek egymás mellett éléséből – 

országhatárok mentén és azon belül is. São Paulóra és a Brazíliai Szövetségi Államokra ez nem 

jellemző, habár népességének 70 %-a egykori bevándorlók leszármazottainak ivadéka. Nagyfokú 

toleranciájával, ügyes nemzetiségi politikájával ugyanis egyszerre integrálja etnikumait, másfelől 

ösztönzi a nemzeti hagyományok megtartását, ápolását, a bevándorlók leszármazottainak családi 

gyökereik utáni kutatását. São Paulo, a maga 43 letelepedett népcsoportjával, etnikai sokszínűségével 

egy olyan olvasztótégely, amely képes volt profitálni a letelepedettek kultúrájából. 

Figyelemre méltó rendezvénysorozat volt Brazíliában az ún. Emigránsok Olimpiája (Olimpíada dos 

Imigrantes), amelyet évtizedeken keresztül évente rendeztek meg. A meghívót São Paulo állam 

kormányzója adta át a kolóniák képviselőinek, az újságok nagy terjedelemben számoltak be az 

eseményekről. Ezeken a versenyeken helyet kaptak különböző sportágak, sakk, gyermekprogramok, 

de sokrétű kulturális kiállítás is látható volt táncbemutatókkal, zenekarok, énekkarok fellépésével 

minden betelepült nemzet szereplésével. 

2003-ban São Paulo város kezdeményezésére São Paulo államban létrehozták a CONSECRE tanácsát, 

amely az Idegen Gyökerekből Származó Közösségek Parlamenti Tanácsa, amelyben a nagyobb 

létszámú nációk adhatnak képviselőket. A magyar származásúaknak nincs ugyan pártja, parlamenti 

képviselete, de közösségi tevékenységének elismeréseképpen dr. Szenttamásy Egon Jánost a tanács 

titkárává választották.87 

A polgármesteri hivatal webhelyén található egy São Paulo Ezer Népe (Prefeitura de São Paulo Mil 

Povos) című honlap is. 88 Ezen az oldalon bemutatkozik valamennyi letelepedett etnikuma. 

Megismerhető történetük, kultúrájuk, gasztronómiájuk, közösségi intézményeik képekkel is 

illusztrálva. Közvetítik az érintett nemzetek nagykövetségének honlapjait és nyelvtanfolyamok 

hirdetését is.  

Különleges gesztus az állam részéről, hogy 22 népcsoportjának kijelölt egy-egy ünnepnapot a 

naptárban. Akiknek nincs önálló napja, azokat egységesen december 2-án ünneplik. Litvánok, 

németek, görögök, németek, olaszok, japánok, portugálok, örmények és más nációk mellett 1991 óta a 

magyaroknak is van ünnepnapja. Ekkor São Paulo államban törvénybe iktatták Magyarország Napját 

(Dia da Hungria). Ettől kezdve minden évben október 23-án São Paulo állam a magyarokat ünnepli. 

Brazil politikusok és magyar emigránsok együtt emlékeznek meg a kis magyar nép hősies harcáról, a 

magyar kultúra és tudomány nagyjairól.  

A magyarok megbecsüléséről tanúskodik még, hogy São Paulo Vila Mariana városrészében Magyar 

Nép Terét avattak, ahol 1996-ban millecentenáriumi emlékművet is állítottak. Magyarokhoz kötődő 

utcanevek tucatjai találhatók, többek között Rua Hungria, Budapest, Santo Américo (Szent Imre), és 

elhunyt nagytiszteletű személyekről elnevezve Szelecz Arnold és Simon Bálint bencés szerzetesekről, dr. 

Boér Miklós professzorról, dr. Erdélyi István fizikus egyetemi tanárról. 

 

 

                                                      
86 Gyuricza Gábor: A magyar „borzalom” = Szóval, 1981. 4. sz. július. p. 8–9.  
87 Jelentés a Kárpát-medencén kívül élő magyarság helyzetéről.  

www.nemzetpolitika. gov.hu [Nyomtatható verzió] 23. p. 
88 São Paulo állam honlapjának São Paulo Ezer Népe oldala  

http://milpovos.prefeitura. sp.gov.br  

http://www.nemzetpolitika.gov.hu/
http://milpovos.prefeitura.sp.gov.br/


 

 

A magyar állam támogatása dél-amerikai szórványaink számára 

Az 1999-ben alapított Apáczai Közalapítvány ösztöndíja biztosításával az anyaország 2001 óta küld 

magyar anyanyelvű tanárt.  

A Balassi Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztériummal karöltve rendszeresen ír ki pályázatot 

nyugati diaszpórában élő magyar származású fiatalok számára.89 „A magyar nyelvi és 

magyarságismereti állami ösztöndíj célja: a nyugati diaszpórában élő magyar származású […] fiatalok 

magyarnyelv-tudásának és magyarságismeretének fejlesztése. A kétszemeszteres magyarországi 

tanulmányokra a Balassi Intézetben kerül sor. […] A program magyar nyelvi és magyarságismereti 

tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar kultúrával való 

aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, 

földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak a hallgatók. A program 

magyarságismereti tanulmányokból záróvizsgával, egy választott témából megírt záró dolgozat 

megvédésével, magyar nyelvből pedig államilag elismert nyelvvizsgával fejeződik be.” Az 

ösztöndíjnak köszönhetően São Paulo-i harmadik generációs magyarok nyertek felvételt a Balassi 

Intézetbe. 2005-re 30 körüli volt a Budapesten tanulók száma.90 A program eredményességéről 

személyes beszámolókat olvashatunk a Híradóban. 

A Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkársága 2009 

februárjában pályázatokat jelentetett meg a Kárpát-medencén kívüli magyar diaszpórák támogatására. 

Ösztöndíjakat kaphatnak a nyugati szórványból származók magyar felsőoktatási intézményekben 

folytatott tanulmányokra magyar nyelv és irodalom, történelem, művelődéstörténet és művészeti 

képzésekre, továbbá pedagógusképzésre óvónői, tanítói és gyógypedagógus szakon. Támogatják 

Magyarországról könyvtárosok, óvónők, lelkészek és papok, művészek kiutazását útiköltség és 

ösztöndíj formájában, maximálisan egy évre. Pályázatot írtak ki új szemléletű oktatócsomagok, 

tankönyvek, adatbázisok készítésére. 

 

 

Összegzés 

Látható, hogy a magyar identitás fennmaradása több generáción keresztül több tényező együttes 

hatásának köszönhető. Ezek közül az egyik, hogy Brazília, de főként São Paulo állam sajátos befogadó 

és integráló politikájával, különleges közösségteremtő programjaival támogatta és ösztönzi ma is a 

bevándorlók kulturális tradícióinak ápolását. Multikulturális társadalmának valódi alappilléreit alkotja 

az itt letelepedett 43 etnikum. São Paulo elismeri a kiemelkedő teljesítményt személyes és nemzeti 

vonatkozásban egyaránt. Tanulságos és megfontolandó módszerek ezek az Európai Unió tagországai 

számára is.  

Szerencsés körülmény volt az is, hogy kivándorolt magyarjaink soraiban voltak olyan elhivatott, 

felelősen gondolkodó emberek, akik felismerték a nemzeti kultúra öntudaterősítő, 

személyiségfejlesztő, közösségteremtő és -megtartó szerepének fontosságát. Ugyanakkor rendelkeztek 

azzal a műveltséggel, szervezőkészséggel, amellyel létrehozták a szükséges szervezeti feltételeket, és 

azt személyes áldozatvállalásukkal évtizedek óta éltetik. Sokrétű és színes közösségi életet teremtettek 

maguknak, amelyre méltán lehetnek büszkék ők és mi mindannyian. Objektív tényezőként az 

izoláltságból fakadó magukra utaltság is hozzájárult az asszimilációs folyamatok gyengítéséhez. Az 

idő múlásával azonban megfogyatkoztak szervezeteik, és egyre kevesebben maradtak azok, akik még 

beszélik, értik a magyar nyelvet. Ilyen vonatkozásban szinte az utolsó pillanatban érkezett a magyar 

kormányzat segítsége, amely ösztöndíjak és anyanyelvi tanárok, papok, óvónők, könyvtárosok 

küldésével (megfelelő pályázó esetén) hozzájárulhat a magyar identitás életben tartásához.  

Bár e rövidebb tanulmány keretei közé nem fértek bele a magyar identitás kései felfedezésével 

kapcsolatos tapasztalatok, mégis fontos megjegyezni, hogy a már elfeledett származás és a felmenők 

nyelvének, kultúrájának ismerete iránti vágy előtörhet sokadik generációs utódoknál is. Támogatnunk 

                                                      
89 http://www.kmcssz.org/contents/ajovo/osztondijak/osztondijak.php  
90 Némethy Kesserű Judit: Dél-Amerika magyar származású ifjúsága – tegnap és ma, 2005. április. 8. p. [gépirat] 

http://www.kmcssz.org/contents/ajovo/osztondijak/osztondijak.php


kellene ezt a folyamatot minden rendelkezésre álló eszközzel! Ez nemcsak fokozottabb állami 

segítségnyújtást jelent. A testvérvárosi kapcsolatok, civil- és szakmai szervezetek közötti, valamint a 

családi kötelékek felélesztését, szorosabbra vonását igényli. Latin-Amerika magyarságát is be kellene 

vonni a hazai sajtó nyújtotta publikálási lehetőségekbe! Az internet adta lehetőségek birtokában ez ma 

nem jelenthet nehézséget technikai értelemben, csupán szándék kérdése. 

Életüket, küzdelmeiket, magyarságmegtartó törekvéseiket jól dokumentálja évtizedeken keresztül 

megjelenő sajtójuk. Magyarországon azonban e forrásoknak csupán egy részéhez lehet hozzáférni az 

OSZK-n belül, és csakis célirányos kutatással. Repertóriumok, megfelelően fejlesztett hungarika 

adatbázisok híján nem is kerülhetnek érdeklődők látókörébe azok a cikkek, tanulmányok, amelyek 

ezekben a lapokban megjelentek. A HUNI Hungarika Információ Adatbázis 1984 óta épült, és 

kurrensen figyelemmel kísérte a külföldi magyar és idegen nyelvű periodikumok magyar vonatkozású 

közleményeit 535 élő és megszűnt időszaki kiadvány alapján. Ez az adatbázis 2009-től már nem volt 

hozzáférhető a NIIF szerveréről történő elköltöztetése miatt. Amikor azonban még kutatható volt, 

akkor is erősen hiányos volt dél-amerikai vonatkozásaiban. 

E kutatás szomorú felismerése volt az, hogy méltatlan feledés és hallgatás övezi a nyugati 

emigráció latin-amerikai magyarságát, holott mind a közösségek teljesítménye, mind sok személyes 

életút kiemelt elismerést érdemelne. Nem segíti a magyar identitás vállalását az asszimilálódott 

magyarok körében az a tény, hogy bár külföldön megbecsülik sok kiváló magyar származású ember 

teljesítményét, Magyarországon viszont nem tudnak, vagy nem kívánnak tudomást venni róluk. Ebben 

komoly felelőssége van az emigráció történetével, kultúrájával foglalkozó történetíróknak és a 

tudományos közélet képviselőinek is. Elfogadhatatlan az a tény, hogy a Nyugati Magyar Tudományos 

Tanácsnak csupán Nyugat- és Dél-Európából, valamint az Egyesült Államokból vannak tagjai. Még 

egy olyan ember sem került bele e kiválasztottak közé, mint Lépine-Szili Alinka atomfizikus, aki 

tekintélyes tudós világszerte, ismert lehet hazai körökben is, hiszen kapcsolatban állt a Debreceni 

Tudományegyetemmel, s akinek megjelent életrajza és egy vele készült interjú egy hazai évkönyvben. 

Bár brazil, francia és magyar állampolgár, tudományos tevékenysége mellett aktívan dolgozott hosszabb 

ideig a kint élő magyar közösségért is.91 Még ha a mai magyar társadalom nem is ismeri őt és a hozzá 

hasonló Dél-Amerikában élő magyar származású tekintélyeket, a tudományos közéletnek nemcsak 

illene, számon kellene tartani őket. 

A magyar kulturális - tudományos örökség szempontjából közömbös, hogy kitűnő irodalmi, 

művészeti alkotások, tudományos életművek az országhatárokon belül, vagy azon kívül születtek meg. 

Egységesen helyük lenne a magyar kultúrtörténetben. Bármennyire is közhelynek tűnik, szükségesnek 

látszik felhívni a figyelmet arra, hogy a diaszpórában született tiszteletre méltó teljesítményekkel 

gazdagabbak vagyunk, nélkülük viszont szegényebb egész nemzetünk.  

 

                                                      
91 Ha e tekintetben ugyan továbbra sincs semmilyen változás, de egy másik hazai elismerés azóta folyamatban 

van: 2009-ben Lépine-Szily Alinkát az MTA külső tagjává jelölték. Döntés még nem született. 


