A folyóirat mellett még ugyanebben az évben egy külön segítőszervezetet is
létrehoztak a magyarországi zsidóárvák támogatására. 500 árvagyereket fogadtak
jelképesen örökbe. A Hatikva több alkalommal keveredett éles politikai polémiába a Délamerikai Magyarsággal. Néhány évvel később azonban Glück Andor áttelepült Izraelbe, és így a lap is megszűnt.
Az emigrációs életnek ez a sokszínűsége, amelyet itt megpróbáltunk érzékeltetni — a lapok és szervezetek rövid bemutatásával —, kb. 10—15 éven át tartott.
A hatvanas évek elejétől kezdve az idő — a természetes asszimiláció, a nemzedékek cserélődése, az elhalálozások, elköltözések — fokozatosan őrölte az emigrációt és annak különböző intézményeit, más koordinátákba helyezte az argentínai
magyarok dolgait, tevékenységét.

SCHMIDT JUDIT

A Sáo Pauló-i emigráció
az 1950-es években
MAGYAR KIVÁNDORLÁS BRAZÍLIÁBA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
Magyarok Brazíliába három eltérő periódusban érkeztek. Elsőként a XVII. században a portugál hajókon kiutazó szerzetesek, majd a XVIII. században a jezsuita
misszionáriusok között találhatók magyarok. Ebben az időszakban még csak néhány
egyénről — akiknek életéről is rendelkezünk adatokkal — van szó. Az első szervezett — igaz, kis létszámú — csoportok a XIX. század második felében érkeztek,
köztük az 1848—49-es magyar szabadságharc üldözött katonái is. A századfordulón
már kb. 12 000 magyar élt Brazíliában. A két világháború között a magyar emigránsok zöme — Latin-Amerikát lépcsőként használva — az USA-ban próbált letelepedni. így került sok tízezer magyar az amerikai kontinens déli részére, elsősorban Brazíliába és Argentínába kb. 150—200 000 nagyrészt paraszti gyökerű magyar érkezett.
A XX. századi nagy bevándorlási hullám eltérő jellegű csoportokból áll. Egy
számban nem jelentős részt alkottak a tanácsköztársaságok bukása után Magyarországról menekülő politikai emigránsok, akik a brazil baloldali szervezetek munkájába bekapcsolódtak, bár mint idegen állampolgárok ezeknek rendes tagjai nem
lehettek.
Nagyságrendileg legjelentősebbek az 1920-as években megérkező, elsősorban
földművesekből és iparosokból álló kivándorló csoportok — ezek nagyrészt a trianoni békeszerződés után elcsatolt magyarlakta területekről származtak. 1926-ig kb.
60—70 000 magyar érkezett Brazíliába, ahol az ültetvények óriási munkaigénye
miatt jól szervezett be vándoroltatás folyt; különböző hajótársaságok kaptak megbízást munkások toborzására és átszállítására Európából.
1930 körül zárult le a nagy bevándoroltatás időszaka, amikor a válság egyik
hatásaként Latin-Amerikában is jelentkezett a munkanélküliség.
A brazil emigrációs politikában újabb változás a 30-as évtized végén figyelhető
meg: egyrészt államközi szerződésekkel megszervezték az ún. „minőségi bevándorlást", azaz a szakembereknek munkaalkalmat biztosítottak; másrészt a baloldali politikai emigránsok, illetve a zsidók egyre nagyobb számban menekültek el Európából a fasizmus előretörése miatt.
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A magyar külügyminisztérium korabeli becslése szerint az 1930-as években kb.
85 000 magyar élt Brazíliában. Egy részük vidéken letelepedve ún. kolóniákon a
saját földjét művelte; más részük ültetvényeken mezőgazdasági bérmunkásként dolgozott. Több magyar falu is született a brazil Interiorban. A városokban, elsősorban
Sao Paulóban letelepedőket a brazil tőkés fellendülés szívta fel: az etnikailag tarka,
nagy emigrációs tömeget befogadó Sao Paulo állam az ország legfejlettebb ipari
központja. Itt állították fel az első brazíliai magyar konzulátust, amely kb. 15 000
főre becsülte a magyarajkú lakosságot Sao Paulóban a két világháború között.
(A magyar külügyminisztérium az 1928. március 9-i rendelet alapján évente 300 000
pengőt adott a külföldön élő magyarok segélyezésére. Brazíliában az önálló követség 1928-ban alakult, addig a holland konzulátus képviselte a magyar emigránsok
érdekeit.)
A brazil kormány gazdasági érdekeinek megfelelően lépett fel a bevándorlás
mellett, illetve ellen. Az első korlátozó intézkedéseket 1938-ban hozták, ezek célja az
ország sokféle etnikumának egybeolvasztása-asszimilálása, azaz brazillá tétele volt.
Az új bevándorlási hullámot erőteljesen korlátozta az a törvény is, amely szerint
a tőkével nem rendelkezőket nem engedték be az országba. Ugyanekkor megtiltották minden bevándorló népcsoporthoz — idegen etnikumhoz — tartozó intézmény
külföldről, az anyaországból történő támogatását. Miután e bevándorló tömegek fő
csoportjait a milliós német és olasz bevándorlók alkották, ez a rendelet nyilvánvalóan a fasiszta befolyás erősödését kívánta megakadályozni.
Az asszimilációs törekvések zavarokat okoztak a magyar kolónián belül is.
Az emigráns magyarság kulturális, vallási és politikai szervezeteit és intézményeit
fenntartani és megtartani nehéz feladattá vált. A magyar emigrációt a 30-as évek
végétől hármas „veszély" fenyegette: az idő előrehaladtával erősödő alkalmazkodási
tendencia, a brazil kormány részéről megnyilvánuló asszimilációs törekvések és az
emigráción belüli viszályok, ellenségeskedés. Ezek a jellemzők meghatározóvá váltak a Sao Pauló-i magyar kolónia II. világháború utáni életében.
*

A II. világháború végén a baloldali magyar emigráció legjelentősebb tevékenysége a Magyarországon élők megsegítésére rendezett gyűjtések megszervezése, és
az ún. szeretetcsomagok elküldése volt. Ilyen akciókat nemcsak a magyar, hanem
más nemzetek emigránsai is rendeztek, pl. a Sao Paulóban élő lettek és litvánok
szintén küldtek élelmiszert, ruhákat a Szovjetunióba. A magyar segélyakciókat a
Magyar Segélyegylet baloldali csoportja szervezte. Erről a munkáról'beszél egy Sáo
Paulóból hazatért kommunista emigráns, Tóth János, aki a vele készült interjúban
a következőket mondta el: 1
„ők 2 , ez a kis csoport, arra a gondolatra jutottak, hogy megalakítanak egy baloldali magyar egyesületet. Ez meg is történt, egy ilyen összejövetelt hívtak össze
akkoriban. Dél-Amerika egyik legmagasabb épületében, a Martinelli-palotában a
17. emeleten volt egy orosz klub, egy baloldali orosz klub, lettek, litvánok voltak a
tagjai, ennek a helyiségét kapták meg ennek az összejövetelnek a megrendezésére.
A magyar kolónia, a régi Köztársasági Kör3 tagjaiból is nagyon sokan, kb. 150 személy gyűlt össze erre a megalakuló gyűlésre. Ezen a megalakuló gyűlésen Bognár
Ferenc és Radványi Károly beszéltek, és vázolták, mi lenne ennek az egyesületnek
a célja, mik a célkitűzései: az új Magyarországnak, a demokratikus népköztársaságnak a támogatása úgy anyagilag, mint erkölcsileg; és az itteni kolóniának az
összefogása; a Magyarország iránti szimpátia felélesztése; és nagyon szükséges volt
még az anyagi támogatás is.
Ahogy megalakult az első ideiglenes vezetőség, igyekeztünk kapcsolatot teremteni Magyarországgal, és jelentettük, hogy amennyiben szükség van valamilyen
segítségre, nagyon szívesen állunk rendelkezésükre. Ez meg is történt hamarosan,
mert kaptunk egy értesítést arról, hogy egy árvaháznak a beüvegeztetése volna esedékes, és erre a célra kértek 300 dollárt, amit mi azután másnap mindjárt el is
küldtünk Magyarországra.
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így kezdődtek meg ezek a segélyakciók, amiket azután sok más követett. Az
egész 1946-os évben szinte havonként, vagy majdnem kéthavonként lettek ilyen nagyobb összegek küldve Magyarországra.
Megbeszéltük, hogy ilyen pénzszerzési forrás lehet nagyobb előadások rendezése, ahol lehetővé válik 400—500-as vagy 600 fős tömeg, esetleg ennél nagyobb létszám jelenléte. Ezeken, a belépődíjakból összejött összeg nagy anyagi segítséget
tudna nyújtani Magyarországnak.
Az első bálunkat 1946. február 8-án rendeztük... A várakozáson felül annyi
ember gyűlt össze, hogy az 1400 embert befogadó teremben majdnem 2000-en voltak kénytelenek szorongani... Mindjárt harmadnapra kb. 10 000 cruzeirón felüli
összeget, 10 200 cruzeirót tudtunk elküldeni Magyarországra.
1946 augusztusában új akciót kezdtünk, mert Magyarországról azt a felszólítást
o kaptuk, hogy árva gyermekek ellátását vállaljuk. Egyesületünk akkor már olyan
erősnek érezte magát, hogy versenyre kelt külföldi magyar egyesületekkel. Talán
a legnagyobb lélekszámú gyermekcsoport, 110 gyermek eltartását vállalta. Ez egyévi kötelezettség volt, és az egyesületnek havi 10—12 000 cruzeiro kiadást jelentett.
Az év végén a női csoportunk — amely nagyon lelkesen vett részt minden munkában — 1946 decemberében a legnagyobb átutaló összeget, 19 200 cruzeirót küldött
át az MNDSZ-nek; és ezek a küldemények folytatódtak...
Más természetű gyűjtéseket is végzett az Union; pl. cipőakciót. 1000 pár cipő
megszerzését tűzte ki; aztán élelmiszer, konzervgyűjtések: például egy alkalommal
5000 doboz tejport, konzervtejet küldtünk Magyarországra, több láda ruhaneműt.
Ezek mind a Népjóléti Minisztériumnak mentek, amit aztán Molnár Erik népjóléti
miniszter könyvelt el javunkra, illetve ő értesített bennünket, hogy ezeket mind
Magyarországon megkapták. A csomagakció is kb. két évig ment [...], és kb. 2000—
2500 csomagnak megfelelő volt, amit így az egyesületen keresztül a rokonokhoz
küldtek a tagok."
Az 1940-es évek második felében e baloldaliak jórésze visszaindult Magyarországra. A Brazíliába érkező nyilasok és más jobboldaliak hatására — a hidegháború légkörétől is befolyásolva — a két ország kapcsolatai megszakadtak.

A MAGYAR KÖZÖSSÉG SAO PAULÓBAN

[

Az 1950-es évek elején Sáo Paulóban kb. 60 0004 magyar élt. Politikai szempontból jól elkülönülő csoportokat alkottak, egy részük megpróbált hozzákapcsolódni
a magyar kivándorlók egységének fenntartását célul kitűző nagyobb, több országot
átfogó emigráns szervezetekhez is. Az Űj Magyarság című Sáo Pauló-i lap információi alapján a következő, egymástól politikailag eltérő magyar csoportok, szervezetek léteztek Sáo Paulóban ebben az időszakban.
Számában legkisebb csoportosulás a baloldali nézeteket vallóké (kb. 100—
120 fő), ide az 1945 után Magyarországra vissza nem térő kommunisták tartoztak,
akik vagy már beilleszkedtek a brazil viszonyokba, vagy akik számára elfogadhatatlan volt a háború után itthon kialakult politikai irányvonal (pl. „titóisták").5
A jobboldali nézeteket vallók jól elkülöníthető csoportokat alkottak. A Délamerikai Magyarok Szövetsége (vezetője dr. Jordán Emil bencés perjel) elsősorban
a Sáo Paulóban letelepedett nyilasokat és egyéb erősen konzervatív csoportokat (kb.
120—130 fő) fogta össze. Ez erősen soviniszta és antiszemita nézeteket képviselő
szervezet volt.
A magukat hungaristáknak nevezők (kb. 150 fő) külön szervezetet nem hoztak
létre: nacionalista eszméket képviseltek, de nem voltak sem nyilasok, sem fasiszták
— céljuk a Nagy-Magyarország visszaállítása, a magyarság rehabilitása volt.
Az eredetileg a Magyar Nemzeti Bizottmány (MNB) katonai egységeként létrehozott Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (MHBK) is szervezett egy kisebb csoportot Sáo Paulóban. Feladatuk elsősorban a tagtoborzás, az MNB politikájának az
elfogadtatása lett volna. Ez utóbbi vállalkozás szinte teljes kudarcba fulladt Latin84

Amerikában, az itteni magyar emigráció ugyanis nem ismerte el az USA-beli vezetés által finanszírozott és ezen keresztül ennek érdekeit képviselő szervezet irányítását maga fölött. Annak ellenére sem, hogy céljuk — a magyarság egységének
fenntartása — azonos volt. Maga a katonai szervezet már nagyobb támogatást kaphatott a kontinensen, hiszen csak a magyar érdekeket kifejező irredenta szellemet
képviselte. Ezek abban bíztak, hogy fegyverekkel segíthetik Nagy-Magyarország létrejöttét.
Létezett egy magát politikamentesnek és felekezeteken felülállőnak nevező, kb.
4—500 embert összefogó csoport is, mely elsősorban kulturális programok szervezésével foglalkozott. Valójában a nemzeti múlt dicsőítése és a magyar nép heroizálása
erős nacionalista töltést adott az ő felfogásuknak is.
Ezek a politizáló csoportok, az adatokból kiolvashatóan, a Sao Paulóban élő
magyar emigrációnak csak igen kis hányadát képviselték, a többség félrehúzódott,
és megpróbált minél gyorsabban és lehetőleg kevés traumával alkalmazkodni a
brazil viszonyokhoz. Éppen az általános apolitikus magatartás miatt a magyarság
egységének fenntartását — mint legfőbb célt — a magyar emigráció ekkor már
erősen jobboldali és politizáló rétege elsősorban a magyar kultúra terjesztésével,
ápolásával igyekezett elérni.
*

Már a II. világháború előtt is működtek Brazíliában a magyar emigráció által
fenntartott irodalmi körök, olvasókörök, ifjúsági szervezetek. Ezek egy része tovább
élt a háború után is. Az 1950-es években Sáo Paulóban a következő, hosszabb ideig
fennálló és nagyobb létszámú kulturális szervezetek léteztek:
— Brazil—Magyar Kultúregyesület
(BMKE);
— Baross Gábor Kör (elsősorban iparosok és kereskedők voltak a tagjai);
— Fészek-Művészek
Klubja;
— Széchenyi Ifjúsági Kör;
— „Múzsa" — Magyar Művészek Érdekképviselete
(a BMKE keretében működött) ;
— Cserkészek. (Fiúk és lányok számára külön egységei működtek: a Szent Imre
és a Dobó Katica cserkészcsapat. A mozgalom célja a magyarságélmény terjesztése
volt a fiatalok között népdalokkal, népi táncokkal, játékokkal.)
— Vörösmarty Irodalmi Kör. (Az Amerikai Magyar Kiadó indította és finanszírozta a szervezetet. A Kör alapítványt is létrehozott, a Vörösmarty
Irodalmi
Díjat.)
— Liszt Ferenc Kórus;
— Magyar Nőszövetség. (Gyűjtéseket és a különböző estek megszervezését vállalta.)
Természetesen több — itt nem említett — kisebb vagy csak rövid ideig működő szervezet is próbálkozott a magyarság kulturális életének fenntartásával, megőrizni a magyarság nemzeti identitását, megakadályozni az asszimilációt.
Általában Sáo Paulóban élő magyar színészek, előadók szerepeltek ezeken a
rendezvényeken, de előfordult, hogy a szomszédos országokból hívtak meg magyarokat vendégszereplésre. így pl. 1952 januárjában tartotta bemutatkozó előadását a
városban az argentínai Magyar Színjátszó Társulat.
Az egész amerikai magyar emigráció összefogását tervező politikai testületek
kulturális ügyekkel foglalkozó szervezete is megalakult New Yorkban, 1951-ben. Ez
a Magyar Irodalmi Kör, amely megpróbálta a nyugaton élő magyar írókat, művészeket, újságírókat összefogni, s ehhez kapcsolni a brazíliai magyar közösséget is.
A magyar egyház a II. világháború előtt a brazil klérus asszimilációs törekvéseit igyekezett meggátolni, ebben a Magyarországról küldött papok és szerzetesek
is segítettek. A megérkező egyházi személyiségek eltartása a magyar államra, illetve
a magyarországi egyházakra hárult. A katolikus és a protestáns egyházak is kiküldték képviselőiket, akik az egyházi ünnepeken kívül magukra vállalták a magyar
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nemzeti ünnepek megtartását is. Minden felekezet a magyarság egységét, a kolóniák összetartását hangoztatta, ugyanakkor éles polémiákat vívtak egymással — így
a valóságban éppen az áhított egység ellen dolgoztak. Ebben egyébként a brazíliai
magyar politikai szervezetek közötti viták is a rivalizálásról tanúskodnak.
Fontos feladatuknak tekintették az ifjúság vallásos nevelését, ennek érdekében
több, részben világi, részben vallásos programot biztosítottak számukra. Vasárnap
délelőttönként például bibliatanulmányozást, beszélgetéseket szerveztek, könyvtárat
állítottak össze, sportversenyeket tartottak.
A latin-amerikai magyar egyházak legnagyobb problémája a vallásos hit gyengülése, és ebből következően az anyagi gondok növekedése volt, hiszen kevesebb
hívőtől kevesebb adomány érkezett. Egy református hívő írta ezt le, bár a többi
közösség hasonlóan érezhette: „Valahol halottam a következő mondást, mely viccesen hangzik ugyan, de minket, amerikai magyar reformátusokat jól oldalba talál:
az angol bőven adakozik az egyház megsegítésére, és nem kutatja, hogy mire használják fel adományát. A német is jól adakozik, de megköveteli, hogy pontos jelentést kapjon arról, hogy mire használják fel adományát. A magyar azonban nem
adakozik, de rettenetesen vigyáz arra, hogy mit csinálnak mások adományával."
A II. világháború után a latin-amerikai magyar egyházak a politikai változások
miatt lényegében önfenntartókká váltak, az évi költségek előteremtése így nagy terhet jelentett számukra.
Az ifjúság megnyeréséért kifejtett óriási energia részben vallásos hit gyengülésével magyarázható, de legalább ilyen nyomatékkal járult ehhez hozzá az emigránsok között — a második generációban — jelenkező egyre erősebb asszimiláció
is. Ezt felerősítette az is, hogy az antifasiszta hatalmak oldalán Brazília 1942 augusztusában belépett a világháborúba, így az anyaországgal ezek a közösségek elvesztették, a kapcsolataikat.
A II. világháború előtt működtek a városban magyar nyelvű iskolák, 1927 és
1948 között több mint tízezer magyar gyerek kapott végbizonyítványt. A háború
után azonban már csak két ilyen intézmény működött, és 1951-ben ezek is megszűntek. A gondot a beiratkozó tanulók számának csökkenése, és a megfelelő anyagi
eszközök hiánya jelentette; nehezen találtak képzett, magyarul beszélő tanárokat.
Néhány helyen a papok vállalták e feladatot, de így is csak nagyon szűk réteg számára tudták biztosítani a magyar nyelvű oktatást.
A tudományos életet elsősorban történelmi, nyelvészeti, elvétve képzőművészeti
tárgyú cikkek, tanulmányok jelentették. Főként a nemzeti múlt nagyságát magasztalták: a magyar történelem fényes időszakai, a magyar nép szenvedései, amelyekkel megmentette Európát, a magyar nemzet ősiségének bizonygatása voltak a viszszatérő témák.
A magyar nyelvű publikálás az 1920-as évektől lehetséges Brazíliában. A kormány nem akadályozta a folyóiratok megjelentetését, még a legerőteljesebb asszimilációs törekvések idején is megelégedtek azzal, hogy az idegen nyelvű brazíliai
újságokban a vezércikkeknek portugál nyelven kellett megjelenniük.
A II. világháború után Sáo Paulóban a magyar emigránsok által megjelentetett
újságok jellegük szerint három nagy csoportba sorolhatók. A politikai lapok közül
az egyik legjelentősebb orgánum a hetente megjelenő, erősen jobboldali Délamerikai Magyar Hírlap volt, melyet a magyar emigráció észak-amerikai csoportjai
befolyásoltak. Az általános vélemény szerint az újság; a Magyar Nemzeti
Bizottmány hivatalos latin-amerikai fóruma volt, politikai állásfoglalásaival nagyon sok
támadást váltott ki más, latin-amerikai magyar emigráns lapok részéről.
A másik, a Sáo Paulóban és Latin-Amerikában élő magyarok nézeteit jól tükröző lap az Űj Magyarság. Ez nem kapcsolódott határozottan egyik politikai csoporthoz sem, ám általában a jobboldaliak nézeteinek fóruma volt.
Több kisebb jelentőségű és rövid életű lap — Vártán, Kárpáti őrszem,
Magyar
Egység — elsősorban a revizionizmus, a magyarság jövőjével kapcsolatos nézetek
hangoztató ja.
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A szórakoztató és kulturális lapok közül a Magyar Világ főként a magyarországi és külföldi érdekességekre koncentráló lap volt; a Kultúra című lap viszont
elsősorban a világirodalom nagyságaira figyelt.
Az egyházi sajtót képviseli a Harangszó, az önálló brazíliai magyar református
egyház lapja, mely megpróbált minden érdeklődési kört kielégíteni az egyházi témájú hírek mellett. Ügy látjuk, hogy a lap egyben a magyar kulturális élet legátfogóbb orgánuma is volt.
*

Ez a dolgozat csak vázlatot adhat a Sáo Pauló-i magyarok történetének egy
periódusáról. A kutatásnak ebben a szakaszában konklúziók, „tanulságok" levonása
megalapozatlan lenne. A jelenlegi ismeretek alapján felmerülő kérdések, például: a
Sáo Pauló-i magyar közösség identitástudatának melyek a jellegzetességei, változásai
a II. világháború előtti és utáni összehasonlításban; hogyan viszonyul egymáshoz az
erősödő „brazilság" és a „magyarság" ezekben a csoportokban; melyek a magyarság etnikai és nemzeti tudatának jellemző vonásai és ennek változásai stb. Ezek
még nyitott és az elkövetkező időszakban megválaszolandó kérdések.
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Az interjú szövegén csak kisebb, stiláris javításokat végeztünk.
Az Union Hungaros Sáo Paulo baloldali csoportja.
A Brazíliai Magyar Köztársasági
Kör Sáo Paulóban alakult a Tanácsköztársaság
bukása után kivándorolt politikai emigránsokból.
Ez az adat Csűrös Zoltán, jobboldalhoz tartozó magyar emigráns becslése, az Űj
Magyarság 1951. decemberi számában jelent meg. Ha összevetjük a két világháború közötti magyarság lélekszámára vonatkozó becsléssel (15 000 fő), a feltűnően nagy eltérés jól mutatja a bizonytalanságokat, szélsőségeket az emigrációról
fellelhető adatokban.
Ez a csoport, mint a segélymozgalom is utal erre, a 30—40-es években még sokkal erőteljesebb volt, sok magyar magában a brazil KP-ban is jelentős szerepet
játszott, de közülük többen a felszabadulás után hazatértek (Sárközi Mihály, Tóth
János, Csipak Péter, Kovács István).

