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(Rogán Antal (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

2. Tájékoztató a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének 
helyzetéről és nemzetpolitikai tevékenységéről  
Előadó: Deák Ernő, a NYEOMSZSZ elnöke 

3. Tájékoztató a latin-amerikai magyar közösségek helyzetéről  
Előadó: Kunckelné Fényes Ildikó, a Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek 
Szövetségének elnöke 

4. Tájékoztató a Határtalanul! Program aktuális állásáról   
Előadó: Csete Örs, a Határtalanul! Programiroda vezetője 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Szili Katalin (független), a bizottság alelnöke 
Ékes Ilona (Fidesz) 
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Révész Máriusz (Fidesz)  
Dr. Stágel Bence (KDNP)  
Szávay István (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott  

Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Wetzel Tamás miniszteri biztos  
Deák Ernő elnök (Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek 
Szövetsége) 
Kunckelné Fényes Ildikó elnök (Latin-Amerikai Magyar Országos 
Szervezetek Szövetsége)  
Csete Örs programigazgató (Határtalanul! programiroda)  
 

Részt vevők 
 

Egey Gyula, a Buenos Aires-i Magyar Ház képviselője 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 5 perc) 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok!  

Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Nemzeti összetartozás 
bizottsága mai ülésen. Sok szeretettel köszöntöm vendégeinket, illetve mindazokat, akik 
figyelemmel kísérik a mai munkánkat. Természetesen köszöntöm képviselőtársaimat is. 

A napirendi javaslatot időben megkapták. Ma öt napirendi pontunk lesz. 
Megkérdezem, hogy kik fogadják el a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 
A jegyzőkönyv számára szeretném bejelenteni a helyettesítéseket: én helyettesítem dr. 

Hoppál Péter képviselő urat, és Révész Máriusz képviselő urat Ékes Ilona képviselő asszony 
helyettesíti. Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. 

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4699. szám) (Rogán Antal (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Első napirendi pontunk a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, Rogán Antal fideszes képviselőtársunk önálló 
indítványa, aki ülésünkön nem tud részt venni, viszont nem kötelező az előterjesztő jelenléte a 
tárgysorozatba-vételről történő döntésnél. A napirendi pontnál a kormányt dr. Wetzel Tamás 
miniszteri biztos képviseli, akit sok szeretettel köszöntök. Szeretném megkérdezni, hogy van-
e kiegészítése, illetve, ha van véleménye, legyen szíves, mondja el. 

 
DR. WETZEL TAMÁS miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, illetve a kormányzat nem támogatja a 

kérdéses képviselői önálló indítványt.  

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Kérdések lesznek, elsőként alelnök asszonyé a szó. Parancsoljon! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Egyetlen kérdésem lenne, miniszteri biztos úrhoz, 

hogy mi az oka, egy indokolást kérünk, hogy miért nem támogatja a kormány. 
 
DR. WETZEL TAMÁS miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ez egy gyermekvédelmi kérdés alapvetően. Mi is ismerjük ezt a kérdést, ezért 
az elmúlt év végén már elkezdtük az egyeztetést a NEFMI érintett gyámhatósági 
főosztályával, és meg is van rá a megoldás. Ez egyrészt anyakönyvi és gyámhatósági kérdést 
is érint, illetve gyermekvédelmi kérdést, ezért egy olyan jogszabály-változás már hatályba is 
lépett az anyakönyvezési jogszabályokban, amely szerint az ismeretlen állampolgárságú 
gyerekek, akiket tipikusan ott hagytak a kórházban, talált gyermeknek minősülnek – 
ismeretlen szülőtől származó talált gyermeknek –, azaz már az állampolgársági törvénnyel 
összevetve a magyar állampolgárságot már a születésüktől fogva megszerzik. Ezzel a 
problémák 95 százalékát ki tudjuk küszöbölni. Itt tipikusan azokról az esetekről van szó, 
amikor a személyazonosságát nem tudta, vagy nem is akarta igazolni a szülő, és azonnal ott is 
hagyta a gyereket.  

Ezenkívül gyakorlatilag egy megállapodásra jutottunk a NEFMI érintett képviselőivel, 
tekintettel arra, hogy a most gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermekek – körülbelül 
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150 főről van szó – döntő többségében, már a nevek alapján is magyar származásúak, ezért 
számukra az egyszerűsített honosítási eljárást könnyített módon be tudjuk vezetni, azaz meg 
tudjuk oldani ezt a problémát.  

Maga az indítvány inkább zavart okoz a jogrendszerben, hisz olyan problémák is 
előjöhetnek, hogyha például olyan ország állampolgárságával rendelkező szülő, mint például 
egy ukrán állampolgár gyerekét itt hagyják, ilyenkor gyakorlatilag a magyar hatóságok 
megelőlegezik neki a magyar állampolgárságot, s ezzel elveszíti a saját állampolgárságát, amit 
örököl. Ugyanakkor visszaélési lehetőség is felmerülhet ezzel, hogy az eltűnő szülő később 
felbukkan, és családot egyesít a magyar állampolgárságot szerzett gyerekkel. Ezzel 
kapcsolatban már voltak Nyugat-Európában idegenrendészeti problémák, jó pár ilyen 
visszaélés volt Nyugat-Európában. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Van-e még valakinek észrevétele, kérdése? (Nincs jelentkező.) Nincsen.  
Az ülést megelőzően a munkacsoporti ülésen a fideszes és KDNP-s képviselők 

megvitatták ezt a kérdést, és egy teljesen pragmatikus okból szeretnénk, hogyha a 
tárgysorozatba-vételt képviselőtársaink, a többség támogatná, hiszen ez már másfélszer, 
egyszer volt már a bizottság előtt, és attól félünk, hogyha ezt a tárgysorozatba-vételt sem 
támogatjuk, akkor egy hét múlva, két hét múlva vagy három hét múlva vissza fog ide kerülni 
a bizottság elé. Ne képezzünk gátat annak, hogyha a későbbiekben ez a kérdés előkerülne 
újra, az Országgyűlés erről akar tárgyalni.  

Természetesen a kormány véleményét tiszteletben tartjuk, meghallgatjuk, és amit 
elmondott miniszteri biztos úr, az teljesen egybevág a dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár 
úr által írt feljegyzéssel.  

Ha több észrevétel, kérdés nincsen, megkérdezem, hogy a tárgysorozatba-vételt a 
bizottság támogatja-e. Kik támogatják? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Egyhangúlag támogattuk.  
Nagyon szépen köszönöm a segítségét miniszteri biztos úrnak. További jó munkát 

kívánunk.  

Tájékoztató a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének helyzetéről 
és nemzetpolitikai tevékenységéről - Előadó: Deák Ernő, a NYEOMSZSZ elnöke 

Máris rátérünk a 2. napirendi pontunkra: tájékoztató a Nyugat-európai Országos 
Magyar Szervezetek Szövetségének helyzetéről és nemzetpolitikai tevékenységéről. Az 
előadó Deák Ernő úr, a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke. 
Sok szeretettel üdvözlöm, és köszöntöm kedves feleségét is körünkben. 

Megadom önnek a szót, parancsoljon! 

Deák Ernő elnök (NYEOMSZSZ) tájékoztatása 

DEÁK ERNŐ elnök (NYEOMSZSZ): Tisztelt Tanácskozás! Elnök Úr! Hölgyeim és 
Uraim! Lehet, hogy nagyon sok ismert, közhelynek számító dolgot fogok előadni, ugyanakkor 
szeretnék egy bizonyos értelemben visszanyúlni a kezdetekhez, hogy hogyan jutottunk el 
idáig, a mai napig. Arra gondoltam, hogy figyelem az órát, és tömören, a lényeges dolgokat 
szeretném elmondani, hogy legyen lehetőségük kérdéseket feltenni és arra válaszolni, mert a 
válaszokban sokkal pregnánsabban tudok megfogalmazni bizonyos dolgokat, mint hogyha 
csak egyszerűen felolvasom.  

A II. világháborúnál kezdem. A II. világháború körüli, illetve utáni időszak mind a 
kivándorlás vagy kinn maradás okainak, mind pedig a politikai-világnézeti hovatartozás 
dolgában nem csupán különbözőségeket mutatott, hanem egymásnak feszülő ellentéteket is 
szült. A nemzeti szocializmus üldözöttei, majd a Horthy-rendszer menekültjei, különösen a 
nyilasok közé a teljes elutasításig feszülő ellentétek ékelődtek. Ehhez természetesen nagyban 
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hozzájárult a Magyarországon egyeduralommá fajult kommunista rendszer is. Ebből 
kifolyólag nem jöhetett létre az egyes kivándorlási korszakok magyarjait átfogó szervezet.  

1947-48 emigránsai már az úgynevezett demokratikus Magyarország képviselői 
voltak, 1956 menekültjei pedig a legkülönbözőbb árnyalatokat felmutató atomizált tömeg. 
Bármilyen okok is késztettek őket Magyarország elhagyására, az emberek – különösen az 
évekig tartó gyökértelenségben – mindenekelőtt egyéni boldogulásukat tartották szem előtt. 
Eltekintve az egyházak összetartó erejétől, a közösségformálódás mindenekelőtt politikai 
színezetű volt. Míg az I. világháború előtt nem volt vitás Magyarországnak, mint 
szülőföldnek, óhazának az elfogadása, a II. világháború után mind a nyugati emigráció, mind 
pedig a hivatalos Magyarország kölcsönösen ellenségnek tekintették egymást.  

A magát nemzetinek nevező emigráció, igaz, valamennyi menekülttel egyetemben, 
elsődlegesen átmenetinek tekintette a menekültsorsot. Általában az a nézet uralkodott, hogy a 
magyarországi állapotok gyökeres megváltozása esetén ismét visszatérnek Magyarországra. 
Ebből kifolyólag nem is annyira a nyugaton történő beilleszkedésre, mint inkább a 
kommunista rendszer megszüntetésére törekedtek, ami lényegében inkább vágyakozás, mint 
hatásos tevékenység volt. Mindazonáltal – eltekintve az egyházak már említett szerepétől – 
egyedül a cserkészet volt az, amelyik – bár hasonló elképzeléssel – az ifjúság magyarrá 
nevelésével foglalatoskodott. Maradandó érdemei ellenére azonban utalni kell arra, hogy a 
cserkészet a nyugaton született gyermekeknek és ifjaknak csupán a töredékét foglalta egybe. 

1956 után bármilyen értékeket is mutathatott fel az emigráció – újságok, könyvkiadás, 
egyesületi élet –, valamennyi az átmenetiség jegyét hordta magán. Ez a beállítottság annyira 
állandósult, hogy még a legismertebb Burg Kastl-i Magyar Gimnázium sem tekinthető 
kivételnek; Ausztria magyar középiskolái pedig eleve átmeneti megoldásokként jöttek létre. A 
tulajdonképpeni vízválasztó a rendszerváltozással jelentkezett: a köztársaság kikiáltásával, 
majd pedig az első szabad választásokkal, illetve az Antall-kormány hivatalba lépésével 
lényegében megszűnt, vagy legalábbis elveszítette alapját a korábbi elutasítás, 
szembehelyezkedés, azaz megszűntek azok az okok, amik miatt százezrek kényszerültek 
hazájuk elhagyására. 

1990-től tehát egészen természetesnek látszott az úgynevezett emigrációs lét 
felszámolása, megszüntetése, és ezzel egyidejűleg a visszatelepülés Magyarországra. Mészöly 
Miklós már a rendszerváltozás előtti években megállapította amerikai útja során, hogy az 
emigránsok, a nyugati magyarok tömegesen akkor sem térnének vissza Magyarországra, ha 
történetesen ott gyökeresen megváltoznának a körülmények. Amennyiben ez így van – 
következtetett –, akkor fel kell tenni a kérdést, vajon mi történjen a nyugaton élő 
százezrekkel, sőt milliókkal? 

A felszámolást a leglátványosabban a Párizsban megjelenő Irodalmi Újság végezte el, 
ugyanis kiadói „Harcunkat megharcoltuk” jelszóval megszüntették a lapot. Ebben a teljesen 
tisztázatlan helyzetben végül is el kellett gondolkodni azon, hogyan tovább. 1990 
szeptemberében Kufstein várában találkoztak a nyugat-európai magyar szervezetek képviselői 
– Ausztriából, Németországból, Svájcból és Svédországból – azzal a szándékkal, hogy 
„Útkeresés a jövőbe” címmel megfogalmazzák a nyugati magyarság sorsát illetően a 
megváltozott helyzetben a változások menetét. A tanácskozáson egyébiránt első alkalommal 
jelentek meg a kisebbségi magyarok képviseletében Szlovákiából, Vajdaságból és Erdélyből. 
Az Antall-kormány képviseletében a tanácskozáson részt vett és felszólalt Entz Géza 
államtitkár. 

A zárónyilatkozat a tárgyalásokra vonatkozóan többek között így fogalmaz, idézem: 
„Felmerült a kérdés, hogy a továbbiakban a nyugati magyarság hogyan őrizheti meg 
identitását. A helyzet az egyes országokban különböző. Például az Ausztriában, Burgenlandon 
kívül élő magyarok számára a nemzeti kisebbséggé – népcsoporttá – válás jogi lehetősége 
egyre konkrétabb formát ölt.”  
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A magyar-magyar kapcsolatok viszonylatában a tanácskozás a következőkben 
állapodott meg: „A magyarországi gazdasági-társadalmi-politikai rendszerváltásnak 
megfelelően a jövőben előtérbe kerülnek az összmagyar célkitűzések. A nyugati magyarság 
nem kötelezheti el magát egyetlen magyarországi párt vagy érdekcsoport mellett sem, csakis a 
magyar nemzetet, illetve az egyetemes magyarságot szolgálja.”  

Végezetül kimondja a zárónyilatkozat: „A megváltozott politikai helyzetben a 
magyarországi és Magyarországon kívül élő magyarság között új kapcsolatrendszert kell 
kialakítani, ami nem épülhet a Magyarok Világszövetsége eddigi gyakorlatára. Ennek elérése 
érdekében szükség van a nyugat-európai magyar egyesületek és szervezetek szorosabb 
együttműködésére is.” Ezt azért bátorkodtam előadni, mert nem 2001-ben, hanem 1990-ben 
fogalmazódtak meg ezek az igények és gondolatok. 

Habár az akkori kezdeményezésből nőtt ki a kétévenként ma már általánosan ismert és 
elismert Kufstein Tanácskozás, de ösztönző, személyi síkon gondolatébresztő szerepén túl 
nem sikerült szervezetileg hathatósan befolyásolnia a fejlődés menetét; ennek ellenére nem árt 
utalni kezdeményező, serkentő szellemi jelentőségére. 1992-ben „Kisebbségnek lenni nem 
sors, hanem feladat” címmel további kibontakozásnak lehettek tanúi a résztvevők. Az 1994. 
évi tanácskozás szintén már a címében is a szerveződés feltérképezését tűzte ki célul: 
„Szórvány magyarság szervezettsége és kapcsolatrendszere”. A sor ez irányban folytatható, és 
a legutóbbi, a 10. tanácskozás 2008-ban: „A felszívódás veszélyei – a fennmaradás esélyei” 
„Magyar szórványok Európában, Amerikában és Ausztráliában.” 2010-ben pedig, mintegy az 
előző folytatásaként „Érzelem – tudat – vállalás”, „A fennmaradás szellemi eszköztára 
szórványoknak” címmel hangzottak el előadások a XI. Kufstein Tanácskozáson. A két utolsó 
kötet itt van (Felmutatja.), egyébként hoztam néhány példányt, úgyhogy szívesen 
ajándékozok önöknek.  

A nyugati magyar szervezetek fenntartások nélkül átmenetileg mégis a Magyarok 
Világszövetségén belül vélték megtalálni a kibontakozás útját. Volt ebben az egyoldalú 
ráhagyatkozáson kívül egyfajta pihenési, lazítási hajlam is. Sokan úgy gondolták, hogy a 
korábbi elutasítás helyett a megváltozott körülmények között teljes mértékben 
Magyarországra lehet, kell támaszkodni, ami bizonyos vonatkozásban a nyugati magyar 
szervezeti élet elhanyagolásában, háttérbe szorításában mutatkozott meg.  

Sokan azt hitték, hogy működésbe lép a budapesti távirányítás, s a jövőben elég lesz 
Budapesten megtárgyalni a teendőket, az Magyarok Világszövetsége apparátusa pedig majd 
elvégzi a nyugati magyar szervezetekre háruló feladatokat, Hanák Tibor szavaival „Élnünk 
nekünk kell!” Segítségre, főként a nyugati magyar intézmények felszámolásával ugyan 
fokozott mértékben szükség van Magyarországról, ami azonban nem helyettesítheti, nem 
mentheti fel kötelezettségvállalásuk alól az egyesületek, szervezetek vezetőit.  

Minden csalódás mellett végül is pozitív hatással volt a Magyarok Világszövetsége 
válságba sodródása a nyugati országos magyar szervezetek újbóli teljes önállósága 
visszaállítására, és egyben a kontinentális szerveződés beindítására. Amikor 2001 
novemberében a nyugat-európai országos magyar szervezetek teljes meggyőződéssel 
elfogadták az összefogásukat célzó alapszabályt, és Stockholmban megalakították a Nyugat-
európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségét, mondhatnánk, korszakalkotó 
kezdeményezésüknek azért is volt és van természetesen létjogosultsága, mivel mintegy 
légüres térből a nyugati magyar élet realitásához tértek vissza. Az abból adódó lehetőségek és 
nehézségek szabják meg beállítottságukat és egyben a célok érdekében vállalt feladataikat. A 
célok pedig a szellemi és anyagi eszközök megteremtésével az egyetemes magyarság 
részeként a szórványokat képező nyugati magyarság fennmaradásának biztosítása. 

A kapcsolatok kapcsolatrendszerré történő kiépítésével a NYEOMSZSZ 
megalakulásától arra törekedett, hogy nem csupán országos tagszervezeteivel, hanem 
valamennyi magyar kisebbséggel élő kapcsolatokat tartson fenn. Ide tartozik a 



- 9 - 

Magyarországgal kiépített hivatalos kapcsolatok elmélyítése azzal az eltökélt szándékkal, 
hogy valamennyi határon túli magyar kisebbségi képviselet között a NYEOMSZSZ a 
hivatalos Magyarország részéről teljes elismerésben, egyenlő elbírálásban és bánásmódban 
részesüljön.  

Ezen határozott célkitűzés napjainkra valósággá változott. A magyarországi, 
úgynevezett világmagyarsági látókörrel rendelkező közéleti személyiségek felismerték, hogy 
csonka az egyetemes magyarság a nemzetrészek összekapcsolása nélkül. Ebben a 
felismerésben közrejátszott az is, hogy valamennyi között a legesendőbb, s ezért a leginkább 
veszélyeztetett a nyugati, eredetileg kivándorlókból és utódaikból összetevődő magyarság, 
habár helyzetét és szervezettségét tekintve inkább magyarokról beszélhetnénk. 

Az órára tekintve itt most nagyot ugrok, és azt említem még összefoglalóként, 
remélve, hogy kérdés-felelet formájában tovább kifejthetem a véleményemet, hogy a 
NYEOMSZSZ-nak 14 országos szervezet a tagja, földrajzilag a következő összeállításban: 
balti államok: Finnország, Észtország, Litvánia, Lettország; Skandinávia: Svédország, 
Norvégia, Dánia; szigetország: Anglia; a negyedik pedig a kontinentális Európa: Ausztria, 
Cseh Köztársaság, Németország, Svájc, Hollandia.  

A térkép szerinti elhelyezkedés egyben az egyes magyar közösségek származásbeli 
összetételének különbözőségére enged következtetni. Egyedül a finnországi magyarok 
mutatnak a többiekkel bizonyos hasonlóságot, a többi balti állam magyarjainak legtöbbje 
Kárpátaljáról származott oda, főként tanulmányi okokból, még a Szovjetunió fennállásakor. 
Lengyelország szintén bizonyos hasonlóságot mutat Finnországgal, igaz, ott túlnyomórészt 
magyarországi elszármazottakat lehet feltételezni.  

Ausztria magyarjai többarcúak, mivel egyrészt megtalálhatók az I. világháborút 
követő területi elcsatolások magyarjai – Burgenland –, másrészt a már a monarchia fennállása 
idején, főként Bécsbe származott magyarok és a rájuk települő emigránsok, bevándorlók 
Magyarországról, valamint a romániai és vajdasági magyarok. Legújabban tényezőt jelent a 
mintegy 30 ezerre tehető magyarországi munkavállaló. A Cseh Köztársaság magyarjai 
mindenekelőtt a mai Szlovákia területéről kitelepített magyarok, illetve azok leszármazottjai, 
de ugyanúgy, a Szlovákiából Cseh- és Morvaországban tanuló egyetemisták, akik nagyon sok 
esetben tanulmányaik befejezése után megtelepedtek.  

Amennyiben eltekintünk a burgenlandi magyaroktól, Németország, Svájc, Hollandia 
és Anglia magyarjai származásukat illetően hasonlóságokat mutatnak fel, igaz, ide sorolhatók 
a skandináv államok is, főként a II. világháborút követő menekültekkel, emigránsokkal, 
később Titónak köszönhetően a Jugoszláviából érkezett munkavállalókkal, majd pedig a 
romániai magyar menekültekkel. Legújabban mindenütt a magyarországi munkavállalók 
ezrei, tízezrei lepik el ezeket az országokat. Valamennyi régebben érkezett a befogadó ország 
állampolgárává vált, míg a legújabban érkezők nem nagyon élnek a honosítás lehetőségével.  

Még egy bevezető gondolat, hogy szeretném felvázolni a NYEOMSZSZ felépítését. A 
mi esetünkben, mint láttuk, a nyugat-európai kicsit áttételes, viszont van a Baltikum, ott van 
Skandinávia is közöttük, de ez mindenesetre azt jelenti, hogy egy ilyen háló, amelyik 
összefogja ezt az egész földrészt, annak nyugati felén élő magyarjait, ez csak úgy képzelhető 
el, hogy minél szorosabb kapcsolatok épüljenek ki az egyes országok között. Ennek 
előfeltétele viszont, hogy az egyes országokban létezzenek úgynevezett országos szervezetek, 
csúcsszervezetek, ugyanis a NYEOMSZSZ alapszabálya kimondja, hogy országonként – 
eltekintve attól, hogy csak jogi személyiségek, tehát egyesületek, szervezetek lehetnek a tagjai 
–, egy-egy országnak egyetlen képviselete van, attól függetlenül természetesen, hogy kicsi 
vagy nagyszámú kisebbséget fog össze az illető állam. Ezek a tagszervezetek jelölik aztán a 
közgyűlésen a vezetőségi és bizottsági tagokat, és ezeknek a hivatalos küldötteiből születik 
meg az elnökség, illetve a tisztségviselők csoportja.  
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Hogy ez hogyan működik, azt a továbbiakban esetleg kérdés-felelet formájában 
tudnám megválaszolni részletesen, de a lényeg az, hogy a távolságok a modern technikai 
ellenére elég problematikusak. Számunkra, szinte direkt nekünk találták fel az internetet, a 
telefont és a hasonló dolgokat, mert így percnyi késés nélkül tudunk egymással érintkezni 
anyagi és egyéb tekintetben, éppen ezért a kapcsolatot interneten, e-mailen keresztül 
biztosítjuk, és az elnökségen belül telefonkonferenciákkal. Így tudjuk egymással tartani a 
kapcsolatokat, így tudjuk egymást informálni, a munkamenetet pedig közgyűlésről 
közgyűlésre a zárónyilatkozatban fogadjuk el azokat a pontokat, amelyek egy-egy év 
munkamenetét jelentik. 

Köszönöm szépen, és örülnék, ha feltennének kérdéseket. 

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm elnök úr tájékoztatóját. Megkérdezem 
képviselőtársaimat, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. (Nincs jelentkező.)  

Amíg képviselőtársaim gondolkoznak, hadd mondjam azt el, hogy a NYEOMSZSZ – 
bocsánat, hogy a rövidítését mondom – létrehozását véleményem szerint szükségessé tették 
azok a problémák, amelyek a létrehozás előtt tíz évvel már megvoltak, de mondhatnék 20 
vagy 30 évet is, hiszen a tevékenység nem tíz évvel ezelőtt kezdődött el. Azok a problémák és 
gondok ugyanúgy megvoltak már akkor is, mint ahogyan a mai napig jellemzőek. Azóta 
jelentősen átalakult Európa, jelentősen átalakult a közép-európai térség is, egyáltalán Európa 
politikai berendezkedése, és az a kisebbségi létből fakadó problémahalmaz, ami jelentkezik 
Nyugat-Európában, az a mai napig fennáll. 

Elnök úr említette azt, hogy különböző régiók alkotják ezt az úgynevezett nyugat-
európai magyarságot. Egyrészt a valóban nyugat-európai magyarság, másrészt pedig a Közép-
Európában, Lengyelországban, Csehországban, Morvaországban élő magyarok, és a 
Baltikumban, a balti államokban élő magyarság. Mindegyik közösség gyökerei mások, 
kulturálisan is abszolút különbözőek, és más történeti múlttal jellemezhetőek, ezért a gondok 
is mások és mások, viszont alapvetően mindenhol ugyanaz a magyar közösség legnagyobb 
gondja, az asszimiláció, az identitás megőrzése, az oktatás kérdése, a hagyományőrzés 
megmaradása, illetve a hagyományőrző tevékenység folytatása, valamint a civil élet 
megszervezése. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy az önök szervezete nagyon nagy 
munkát végez.  

Ha jól tudom, nemrégiben az éves közgyűlésüket Litvániában, Vilniusban tartották. 
Én arra szeretnék rákérdezni, hogy Litvániában melyek voltak a legfontosabb kérdések, 
amikkel foglalkoztak, és hogyan látják önök a nyugat-európai magyarság megmaradásának 
sorsát, egyáltalán a magyar közösségek helyzetét ma Európában, Nyugat-Európában. 

Elnök úr, hadd kérjem, hogy először képviselőtársaim feltennék a kérdéseiket, majd 
utána szót adok önnek. 

Kalmár Ferenc képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Én azt szeretném mondani és kérdezni, hogy bizonyára tetszenek tudni arról, hogy 

elindult a magyar regiszter, és minden magyart kérünk, hogy regisztráljon az interneten 
keresztül a magyar regiszterbe, valamint érdekelne, hogy a kettős állampolgárság kérdése 
most mennyire népszerű a nyugat-európai magyarok között. Főként, hogy itt már a második, 
harmadik generációról beszélhetünk, ennek a generációnak a tagjai még fontosnak tartják-e a 
magyar állampolgárságot, regisztrálnak-e ebbe a regiszterbe? 

A másik dolog, ami fontos, hogy mi a tapasztalat, hogy a mostani kivándorlási 
hullámban érkezők Nyugat-Európába, hiszen most van egy ilyen divat a fiatalok között, a 
megélhetés miatt mennek külföldre, ők keresik-e az önök szervezetét? Beépülnek-e 
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valamilyen formában ezekbe a szervezetekbe? Egyfajta frissítést is vinnének oda, ilyen 
szempontból ez nem rossz, viszont az anyaország szempontjából rossz, hogy mennek.  

Amit még szeretnék mondani, javasolni, vagy talán kérdezni, hogy a nyugat-európai 
fiatalok számára szerveznek-e olyan kirándulásokat, aminek az volna a célja, hogy 
megismerjék Magyarországot és a Kárpát-medencei magyar történelmi emlékhelyeket, 
például a magyar történelmet. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Kőszegi Zoltán! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Tisztelettel köszöntöm Deák Ernőt! Ernő bátyám, több 

kérdésem lenne, de mivel túl sok időnk nincs, ezért kettő, maximum három kérdésem lenne. 
Az egyik Kalmár Ferenc képviselő úrhoz kapcsolódva hangoznék el, hogy a második, 
harmadik generációnak a kapcsolata Magyarországhoz, az anyaországhoz, illetve a magyar 
kultúrához milyen, milyennek látja? 

A másik kérdésem pedig az, hogyan látja, milyen Magyarország kellene ahhoz, hogy 
vonzóbb legyen a nyugat-európai magyarok számára a magyarság, maga a magyarság 
megvallása. Gondolkodtam, hogy feltegyem-e a következő kérdésem, de mégiscsak 
felteszem, hogy az elmúlt húsz évre visszatekintve hogyan látja, hogy melyik kormányzati 
ciklusban volt a legkedvezőbb, illetve a legjobb kapcsolat a nyugat-európai magyarságnak a 
magyar politikával, a magyar közéleti elittel? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha több kérdés nincsen, akkor elnök úrnak megadnám a 

szót.  
 
DEÁK ERNŐ elnök (NYEOMSZSZ): Vilniusban újfent megmutatkoztak a 

hiányosságok, ami nagyon globálisan tekintve két szinten mutatható ki, egyrészt anyagi 
tekintetben a teljes függőség, hogy ne is mondjam, kiszolgáltatottság. Ez biztos, hogy abszurd 
helyzet, de eljutottunk odáig, hogy az anyaország támogatása nélkül egyszerűen nem tudunk 
létezni. Nincsenek anyagi tartalékaink, technikai felszereltségünk, a helyi infrastruktúra a 
magunk helyi szintjén megvan, de azon túl nem megy. Másrészt a strukturális problémák 
személyi jellegűek is. Ez most nagyon sokrétű probléma, ezért inkább csak szeretném 
fölvillantani a kérdést olyan értelemben, hogy kik vesznek részt a nyugati magyar szervezeti 
életben.  

Ez egyrészt nagyon pozitív, mert ha azt a kifejezést használom, hogy a megszállottak, 
akkor is ez nagyon helytálló, mert egyfajta őrültségre van szükség ahhoz, hogy valaki 
nyugaton vállalja a magyarságot, hiszen a politikai és az egyéb hátteret, a múltat tekintve is, 
minden ember arra törekszik, hogy azon a bizonyos szamárlétrán feljebb jusson, és ez rettentő 
csábító. Abban a pillanatban, amikor megszűntek a nyelvi akadályok, tulajdonképpen elesik 
az az egyik legnagyobb vonzerő, ami a magyarsághoz köt. Mondom ezt azért is, hogy közös 
legyen a gondolkodás, hogy hogyan tudjuk ezt megszüntetni.  

A magyarsághoz való tartozás, tapasztalat szerint egyfajta izolációt is jelentett. Tehát a 
befogadó országban ott voltak a magyar szervezetek anélkül, hogy a befogadó ország többségi 
társadalmában különösebb szerepet játszottak volna. Tehát hogyha ebből a szemszögből 
nézem, akkor természetesen rendkívül fontos, hogy a nyugati magyar szervezeteknek van egy 
olyan közvetítő szerepük is – Vilniusra is gondolva –, tudjuk nagyon jól, hogy a jelenlegi 
magyar kormány eléggé ellenszélben dolgozik, ellenszélben van külpolitikai szempontból.  

Tehát például mi figyeljük az angliai, németországi, francia sajtót, és ha igazságtalan 
hírek terjengnek Magyarországról, akkor azt meg tudjuk cáfolni, tiltakozni tudunk. Ez 
megtörtént országos szinten is, a németországi, ausztriai magyarok is tiltakoztak, de a 
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NYEOMSZSZ is tiltakozott nemcsak az illető kormányoknál, hanem a parlamentben is, és 
számunkra ez rendkívül fontos feladat lenne.  

Van nekünk egy „Figyelő” nevű információs hálózatunk, ennek viszont az a hátránya, 
hogy túlságosan a Kárpát-medencére figyel, nem is annyira Magyarországra, hanem inkább a 
kisebbségekre figyel. Éppen ezért megfogalmazódott, hogy azért figyeljünk egy picit 
magunkra is a hírek szempontjából, hogy mi történik Németországban, Angliában, 
Franciaországban és így tovább. Tehát ez is egyfajta átrendeződést, újfajta orientációt jelent. 

Megfogalmazódott az iskola kérdése is, ami szintén vajúdó állapotban van. Minden 
országban megvannak a hétvégi iskolák, de ezt, azt hiszem, hogy csak külön konferencia, 
szeminárium keretében lehetne megszervezni. A Burg Kastl-it említettem, de nem tudom, 
hogy lehetséges lenne-e Nyugat-Európában egy magyar középiskola, de azt hiszem, talán 
inkább nem, mindenesetre ezt valahogy meg kell oldani.  

Azt hiszem, megszületett Magyarországon a nemzeti örökség törvény, újfent 
feladatunk az, hogy országonként felmérjük, regisztráljuk a magyar vonatkozású emlékeket, 
műemlékeket, kiemelve azt a kérdést is, hogy azért a nyugati magyarok nagyon komoly 
kulturális szellemi kincseknek voltak, vagy vannak birtokában, de éppen az asszimiláció 
révén ezek nagyon sok esetben veszendőbe mennek, mert a szervezetek nem működnek 
megfelelő helyiségekkel. Az otthonok, ha vannak, nagyon jók, de erre már nem alkalmasak. 
Ezeket kellene összegyűjteni, és megtalálni a helyet úgy, mint például a lakiteleki migrációs 
gyűjtemény esetében. Nem tudom hogyan, de ez egy feladat, és természetesen nagyon fontos, 
talán a legfontosabb szellemi fórum számunkra a Kufstein Tanácskozás, ami jövőre megint 
esedékes lesz, és valószínű, hogy ennek az lesz a témája. Egyébként a Bécsi Naplóban, a 
zárónyilatkozatban, ha jól emlékszem, hét pontot fogalmaztunk meg a következő közgyűlés 
teendői között.  

Regiszter és állampolgárság: itt nekem most úgy kellene nyilatkoznom, mint a 
NYEOMSZSZ elnökének, mégis tekintsenek el most ettől, inkább a személyes tapasztalataim 
alapján hadd fogalmazzam meg a választ, bár biztosan nagyon sokan, nemcsak önök közül, a 
barátaim közül sem értenek ezzel egyet, vagy másként gondolkodnak.  

A nemzeti regiszter ideális elképzelés. Nem tudom, hogyan van, de például 
Ausztriában és Németországban is van úgynevezett adatvédelmi törvény, ami azt jelenti, hogy 
személyi adatokat mi nem szolgáltathatunk ki kifelé, legfeljebb abban az esetben, ha az illető 
személy azzal egyetért. Nem beszélve arról, ha nézzük a nyugati világot, amibe Dél-Amerika, 
Ausztrália is beletartozik. Ez azt jelenti, hogy a szervezetek akármennyire is erőlködnek, 
képtelenek a magyarok összességét összefogni. A magyarok túlnyomó többsége, például 
ausztriai viszonylatban 10-15 százalék él közösségi életet, a többi nem tart kapcsolatot a 
közösséggel. Ezeket az embereket begyűjteni, regisztrálni, merő képtelenség. Azt viszont én 
kötelességszerű feladatnak tekintetném, hogy szervezeti szinten, például a németországi 
központi szövetség a tagszervezeteinek az adatait összegyűjti, és a regiszterben beszolgáltatja; 
hasonlóan Ausztriában is. 

Az állampolgárság kérdése: Németországban szabad állítólag, Skandináviában is 
szabad, de például Ausztriában nincsen kettős állampolgárság. Úgyhogy, ha valaki fölveszi a 
magyar állampolgárságot, és az osztrák hatóságok megtudják, akkor egyszerűen elveszik tőle, 
megfosztják az osztrák állampolgárságától. Ez annyira csendesen zajlik, erre senki nem figyel 
fel, mindenki csak a szlovákiai tiltakozásokra figyel, pedig másutt is vannak ilyen problémák. 
Ugyanakkor, amikor ez az egész gondolat megszületett, nagyon sok nyugat-európai mondta, 
hogy számukra az állampolgárság elsősorban érzelmi indíttatású. Tehát jó érzés, hogy 
kötődöm valahova, oda tartozom, de hogy politikailag ez mit jelent, engedjék meg, hogy ebbe 
ne bocsátkozzam bele, ugyanis ez nagyon ígéretes is lenne, de egyben nagyon veszélyes. A 
magyar kormány, a magyar állam részéről ez biztosan egy nagyszerű gesztus, amit joggal 
elvártak. Érdekes módon, például tudom, hogy Ausztriában a volt magyarországi magyarok is 
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élnek a lehetőséggel, de inkább az erdélyiek, ugyanis nagyon sok erdélyi származott el 
Romániából Ausztriába. Ők soha nem voltak magyar állampolgárok, tehát nekik elméletileg 
járna a magyar állampolgárság, de az kettős állampolgárságot jelent. 

A kivándorlók kérdése nagyon súlyos kérdés. Egyébként, elnök úr, kérem, hogy 
nyugodtan vonja meg tőlem a szót, nehogy túl hosszúra eresszem a fantáziámat. A 
bevándorlók problémája amilyen problémát jelent a Magyar Köztársaság számára, a nyugati 
magyar életben is problémát jelent. Először is felkészületlenek. A saját mindennapi 
tapasztalatomból mondhatom, hogy naponta érkeznek telefonhívások, e-mailek, kopogtatás az 
ajtón, egy személy, kettő-három személy jön, akik szállást és munkát keresnek. Az embernek 
vérzik a szíve, amikor tudjuk, hogy mennyire kiszolgáltatottak, de például ennek a 
megszervezése szerintem nem lehet a nyugati magyarok feladata, illetve, ha igen, akkor az 
csakis a követségeken keresztül. Tehát egyfajta szolgáltató rendszert kellene létrehozni.  

A beépülésre két kirívó példát említek, Dánia és Norvégia példáját. Pillanatnyilag az ő 
tagságuk lebénult a NYEOMSZSZ-on belül, mert mind Norvégiában, mind Dániában a 
bevándorlók külön csoportosulnak, és nem hajlandók másokkal szóba állni. A mi gyakorlati 
elképzelésünk – ez vonatkozik Skandináviára, Svédországra, Németországra, Ausztriára is, és 
azt hiszem, ez lenne a helyes –, hogy ne új egyesületeket hozzanak létre, hanem épüljenek be 
a meglévő egyesületekbe. Mi nem teszünk különbséget állampolgárság és állampolgárság 
között. Például van a bécsi magyar iskola, ha a gyermekeiket magyar oktatásra kívánják 
küldeni, küldhetik, és természetesen, soha senkitől nem kérdeztük az állampolgárságot. Ha 
rendezvények vannak, és látogatják a rendezvényeket, természetesen örülünk ennek, és így 
tovább, de ez esetenként különböző. A helyzet az, hogy nagyon rossz véleményeket, 
információkat kaptunk, hogy ezek az emberek nem azért jöttek ki nyugatra, hogy 
magyarkodjanak, hanem azért, hogy munkát és jó megélhetést biztosítsanak maguk számára.  

A nyugat-európai fiatalok: ez teljes mértékben esetleges dolog. Voltak, vannak és 
lesznek is, hogy kisebb-nagyobb csoportok eljönnek Magyarországra. Ezt Ildikó majd meg 
tudja mondani, hogy ez mennyire anyagi természetű, hogy mibe kerülne mondjuk egy 15-20 
fős csoportnak a megszervezése, hogy egyhetes kirándulást tegyenek Magyarországon, nem is 
beszélve a szomszédos magyar területekről.  

A második, harmadik generáció és Magyarország: itt nagyon nagy mulasztásaink 
vannak. Mint említettem, az úgynevezett nemzeti emigráció politikai arculattal Magyarország 
felé gondolkodott, ez volt az elsődleges feladata, bár létrejött például a Burg Kastl-i Magyar 
Gimnázium, Amerikában a bencések gimnáziumokat, iskolákat tartottak fenn, de ezek azt 
jelentették, amit mondtam a cserkészet szempontjából is, hogy akik megmaradtak a szülőkön 
keresztül magyarnak. Viszont például a cserkészetnél jelszó volt, hogy aki nem tud magyarul, 
azt nem fogadták be a cserkészetbe, mert akkor a többiek is átváltottak angol vagy német 
nyelvre. Számukra több mint sürgős feladat egyrészt természetesen fogadni a 
Magyarországról érkezőket, de legalább annyira sürgős feladat a saját utódaik megmentése a 
magyarság számára. Ha nem megy magyarul, akkor menjen angolul vagy spanyolul, németül, 
de ez egy rendkívül fontos feladat, és nemcsak azért, mert kis nép vagyunk, de ezt a luxust 
nem engedhetjük meg magunknak, hogy magyarok tízezrei azért, mert új környezetben nőttek 
fel, egyszerűen asszimilálódnak. Ennek a megakadályozása fontos.  

Mit kellene tenni, hogy vonzóbb legyen Magyarország? Illyés Gyula ezt nagyszerűen 
megfogalmazta, hogy ha Magyarországra fel tudnak tekinteni a határon kívüliek, akkor 
büszkék a magyarságukra, és hogyha nem, akkor fordított a helyzet. Tudom, hogy van egy 
nagyon negatív, tragikus vonás is, hogy amikor bajba jutnak a magyarok – gondoljuk a 
Ceauşescu-féle falurombolásra, Kárpátaljára –, akkor érdekes módon olyan emberek 
jelentkeznek, hogy segíteni akarnak, akikről nem is tudtuk, hogy magyarok. Tehát ez kettős 
dolog, egyrészt a bajba jutás, a másik meg az, hogy büszkék legyenek. A pillanatnyi helyzet 
az, és erre nagyon érzékenyek a határon túli magyarok, hogy melyik az a kormány, amelyik 
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észrevesz engem, amelyik törődik velem, sőt érdeklődik is, és nemcsak megveregeti a 
vállamat, hanem arról van szó, hogy akár a zsebébe is nyúl.  

Ez előbbi mondatom az utolsó kérdésre is válasz egyrészt, hogy melyik kormányzat 
volt a legjobb ebből a szempontból. Most őszinte leszek, és kérem, ne botránkozzanak meg. 
Kétségtelenül az Antall-kormány volt, amelyik kijelentette, hogy lélekben 15 millió 
magyarról beszélt, de az is igaz, hogy abban a kezdetben nem is lehetett nagyobbat lépni. 
Viszont, mint említettem, az első Kufstein Tanácskozáson ott volt Entz Géza, és ott már 
éreztük az új szeleket. Aztán ausztriai viszonylatban Jeszenszky Géza első útja Ausztriába 
vezetett, és a központi szövetség vezetőségével találkozott, tehát az odafigyelés megvolt 
lélektanilag. A továbbiakban ez aztán hullámzott – ismerős talán a magyarországi sajtóból is, 
tehát nem kívánok a részletekbe bocsátkozni –, és amikor kezdődtek az úgynevezett 
kisajátítási dolgok, persze, voltak, akik nagyon hajlottak rá, és mondták, mit érdekel engem, 
hogy melyik kormány, illetve melyik párt támogat, az a fontos, hogy pénzt kapjak tőle.  

Viszont egyre-másra érezhető volt - és megértésüket kérem, hogy nem kívánok a 
részletekbe bocsátkozni -, hogy amit mi megfogalmaztunk, mi pártpolitikával nem 
foglalkozhatunk, mert az csak megoszt. Nem várhatjuk el minden nyugati magyartól, hogy 
ilyen vagy olyan pártnak legyen a szimpatizánsa, vagy éppen a párt tagja, hanem mindenki a 
demokrácia alapszabályai szerint ezzel vagy azzal szimpatizál. Viszont, ha mi a 
szervezeteinkbe mi bevisszük a pártpolitikát, akkor Isten irgalmazzon nekünk. 
Végeredményben, akár Magyarország felé, akár a nyugat felé azok a kormányok a 
legszimpatikusabbak a számunkra, akiknek nincsenek hátsó gondolataik, hanem igazi magyar 
aggódással figyelik a mi tevékenységünket és a jövőnk alakítását, és azon vannak, hogy 
minden pártpolitikán túl azt a magyarságot támogatják, amelyik szellemileg, kulturálisan is 
megtartó erő számukra.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr.  
Van-e még esetleg kérdés? (Nincs jelentkező.) Hogyha nincsen több kérdés, 

hozzászólás, engedje meg, elnök úr, hogy nagy örömmel megköszönjem a tájékoztatóját, s 
köszönjük szépen, hogy szakított időt arra, hogy részt vegyen a mai bizottsági ülésünkön. Úgy 
gondolom, hogy nemcsak nekünk, magyarországi országgyűlési képviselőknek, illetve 
bizottságunknak fontos az, hogy egy-egy ilyen tájékoztatót meghallgassunk, illetve az önök 
szervezetével, szervezeti életével, a nyugat-európai magyarok közösségeivel foglalkozzunk, 
hanem önöknek is nagyon-nagyon fontos az, hogy egy-egy ilyen bizottsági ülésen részt 
vegyenek, illetve tapasztalják azt, és fizikai értelemben is tapasztalják, hogy valóban 
kíváncsiak vagyunk az önök tevékenységére, és ezeket a tájékoztatókat felhasználva tudjuk a 
későbbiekben az itthoni nemzetpolitikát is alakítani. Én azt gondolom, önöknek is nagyon 
fontos az, hogy egy-egy ilyen alkalommal el tudják mondani azt, hogy mivel foglalkoznak, 
illetve otthon is el tudják azt mondani, hogy valóban, a Magyar Országgyűlés képviselői, 
bizottságai foglalkoznak a mi gondjainkkal, problémáinkkal, és hogy odafigyelnek ránk. Ilyen 
szempontból is szeretném megköszönni önnek a tájékoztatóját, és további munkájukhoz sok 
sikert kívánunk. 

 
DEÁK ERNŐ elnök (NYEOMSZSZ): Én is nagyon szépen köszönöm, hogy 

meghívtak és meghallgattak, már csak a kölcsönös információk miatt is.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr.  

Tájékoztató a latin-amerikai magyar közösségek helyzetéről - Előadó: Kunckelné 
Fényes Ildikó, a Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetségének elnöke 

Rá is térünk a 3. napirendi pontunkra, és tájékoztatót hallgatunk meg a latin-amerikai 
magyar közösségek helyzetéről. Kunckelné Fényes Ildikó, a Latin-Amerikai Magyar 
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Országos Szervezetek Szövetségének elnökét köszöntöm körünkben, valamint Egei Gyula 
urat Argentínából, aki Buenos Airesből érkezett, és a Hungária Ház képviselője. Önt is 
köszöntöm, és köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat.  

Elnök asszonynak meg is adom a szót.  

Kunckelné Fényes Ildikó elnök (Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek 
Szövetsége) tájékoztatója 

KUNCKELNÉ FÉNYES ILDIKÓ elnök (Latin-Amerikai Magyar Országos 
Szervezetek Szövetsége): Azzal kezdem, hogy megköszönöm én is, hogy itt lehetek, és ahogy 
Deák Ernő pajtásom mondta, mi nagyon hálásak vagyunk, ha felfigyelnek ránk, és tekintetbe 
vesznek minket.  

A latin-amerikai magyarság sokkal kevésbé ismert, mint a nyugat-európai, hiszen 
sokkal messzebb vagyunk és élünk, és sokkal szétszórtabban. Velünk kapcsolatban az első 
felmerülő kérdések azok szoktak lenni, hogy milyen országokban élünk, mennyien vagyunk, 
hogyan élünk, és lehet-e egyáltalán beszélni latin-amerikai magyarságról karakterisztikus 
értelemben.  

Amikor arról beszélünk, hogy latin-amerikai magyarság, természetesen arról 
beszélünk, hogy szervezett latin-amerikai magyarság, mert biztosan minden országban vannak 
magyarok, de szervezett magyar élet csak hat országban van most már. Ez Argentína, 
Brazília, Chile, Paraguay, Uruguay és Venezuela, és ezek mind tagjai a Latin-Amerikai 
Magyar Országos Szervezetek Szövetségének, a LAMOSZSZ-nak. Ezenkívül bizonyos 
magyar élet volt Costa Ricában, Mexikóban, Peruban és Ecuadorban is, de most már nincs. 
Igaz, hogy most kaptunk hírt arról, hogy Limában, Peruban először volt augusztus 20-án egy 
összejövetel, ahol 60 magyar leszármazott jelent meg, és egy gulyásebéden együtt voltak, és 
elindult egy havi értesítő levél is, amit nagyon üdvözlünk.  

A következő kérdés az szokott lenni, hogy hányan vagyunk. Sajnos erre nem könnyű a 
válasz. Egyrészt Latin-Amerika amúgy sem arról híres, hogy nagyon pontos a számokkal 
kapcsolatban, továbbá a bevándorlás ellenőrzése és nyilvántartása általában nem volt 
megszervezve. A leszármazottaknak sohasem tettük fel azt a kérdést, hogy milyen 
nemzetiséghez tartoznak, mint például Észak-Amerikában, ezért minden szám csak nagyon-
nagyon találó. Például az I. világháború előtti kivándorlók Osztrák-Magyar Monarchiabeli 
útlevelekkel jöttek, de a Trianon utániak jelentős része, román, jugoszláv stb. útlevéllel jött, 
akiket nem úgy számolták, hogy ők magyarok, ezért csak megközelítő számokról lehet szó.  

Mondok egy példát: brazil adatok szerint 1920-29. között 50 ezren érkeztek nem 
magyar útlevéllel, 7 ezren magyar útlevéllel, tehát körülbelül 60 ezer személyről lenne szó. 
Viszont ugyanebben az időben az ottani magyar konzulátus szerint 70 ezren érkeztek, a 
magyarországi lapok szerint pedig 150 ezren. Ezért mondtam, hogy az adataink nagyon 
megközelítőek. Argentínában becslések szerint az I. világháború után 10 ezren, a II. 
világháború után 40 ezren. Uruguayban 1924-32. között 10 ezren, Venezuelába pedig csak a 
II. világháború után érkeztek körülbelül 5 ezren.  

Tehát három nagy hullám érkezett Magyarországról. Az I. világháború előtt és után 
érkezett csoportok főleg a déli féltekén lévő országokba érkeztek, Argentínába, Brazíliába, 
Chilébe, Paraguayba és Uruguayba. A második hullám a II. világháború után érkezett, ők 
főleg Argentínába és Venezuelába érkeztek, ők alapították meg szervezeteik többségét a déli 
féltekén, és az összeset Venezuelában. Az 1956-os szabadságharc után alig érkeztek 
magyarok Latin-Amerikába, egy páran Argentínába, és Venezuelába nagyobb tömeg, 
körülbelül 1500 személy. Ellentétben Európával, az ’56-os magyaroknak nincs nagyobb 
szerepe, persze vannak kivételek, de a meghatározó réteg a II. világháború után érkezők 
csoportja. Ezek szerint ez az első tényező, ami meghatározza a latin-amerikai magyarokat, 
hogy az utolsó hullám a II. világháború után, illetve ’56 után érkezett, és azóta semmifajta 
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utánpótlás nincs. Ez azt jelenti, hogy a mi esetünkben nem második és harmadik 
generációkról, hanem negyedik és ötödik generációkról is szó van.  

Annak ellenére, hogy nagyon szegényen, egy bőrönddel érkezett a nagy többség, ezek 
a meghatározó rétegek úgyszólván azonnal hozzákezdtek a szervezkedéshez, és mivel 
általában – úgy, ahogy Endre is mondta – nem tekintették magukat emigránsoknak, hanem 
politikai menekülteknek, ezért az első gondolatuk az volt, hogy azért alakították ezeket a 
szervezeteket, hogy egymáson segítsenek, a magyarságukat megtartsák, és továbbadják 
leszármazottaiknak, amíg vissza nem jönnek Magyarországra.  

Számukhoz képest hihetetlenül sok egyesületet alakítottak: egyházközösségeket, 
nőegyleteket, vasárnapi iskolákat, cserkészcsapatokat, segélyegyleteket, hétvégi iskolákat, 
irodalmi és más kulturális egyesületeket, öregotthonokat, önképző köröket, 
néptáncegyütteseket, mint például az MHBK és a Vitézi Rendek Helyi Csoportjai. Majdnem 
minden országban újságokat adtak ki. Általában egy, vagy a nagyobb kolóniák esetében több, 
komolyabb saját tulajdonú ingatlanuk volt, így a különböző elnevezésű magyar házak, 
amelyekben szervezeteik működtek és működnek. Ezekben úgyszólván a hét minden napján 
esténként, de minden hétvégén biztosan állandóan összejövetelek és műsorok voltak. A 
nagyobb kolóniák kölcsönkönyvtáraiban több ezer, mondhatnám azt is, hogy több tízezer 
magyar könyv van.  

Egy pár adat: 1985-ben Brazíliában még 27 magyar szervezetet jegyeztettek be, 
Venezuelában 1990-ben 16 volt. Csak Argentínában 7 magyar nyomda működött, és mind a 
Magyarországon nem kapható magyar klasszikusok, mind az emigrációban élő írók műveivel 
látták el a magyarokat. A rendszeres heti, illetve havi műsorok mellett természetesen 
megemlékeztek a nemzeti és egyházi ünnepekről, búcsúkat, vásárokat, bálokat, kulturális 
rendezvényeket is szerveztek. Ennek a pezsgő magyar életnek a megszervezéséhez, 
megvalósításához volt és van Latin-Amerikában egy segítő tényező, ez pedig az, hogy az 
összes latin-amerikai ország erősen központosított politikai és gazdasági adminisztrációval 
rendelkezik. A magyarok nagy számban telepedtek le ezekben a gócpontokban, ami segítette 
a szervezést. Ebben is különbözik egyébként a többi nyugati magyar helyzetétől. 

A harmadik tényező, ami a latin-amerikai magyarságot jellemzi, ez az, hogy bár 
abszolút szabadon élünk és szervezkedünk – senki sem zavart bennünket soha –, a II. 
világháború kezdete óta egy pár évvel ezelőtti időpontig semmilyen segítséget nem kaptunk 
sehonnan. Egyrészt azért, mert Latin-Amerikában egyik országnak sincs kisebbségi politikája, 
sokkal kevésbé támogatása, sőt még tudomásul vett programja sincs, úgyhogy egyszerűen 
nem léteznek a kisebbségek. Magyarországgal a rendszerváltásig tudomásom szerint egyetlen 
szervezet sem tartotta kapcsolatot, ami azt jelenti, hogy az összes szervezetünket saját 
erőnkből kellett fenntartani. Viszont nálunk is úgy van, mint minden más nyugati magyarság 
esetében, hogy majdnem mindenki ad honorem dolgozik a magyar ügyben esténként, 
hétvégenként vagy a szabadságunk alatt. 

A negyedik tényező, ami viszont erősen megnehezíti az életünket, ez a latin-amerikai 
országok politikailag és gazdaságilag is viharos és labilis helyzete. Aki valamennyire is olvas 
újságot, az tud a gyakori gazdasági válsághelyzetekről, a néha négyszámos inflációról, a 
devizazárlatokról, a tömeges csődbemenetelekről. A politikai helyzetet jellemzi, hogy sok 
esetben nem sikerül a demokratikus rendszereknek megmaradnia, amit aztán deklarált vagy 
álcázott diktatúrák váltanak le. Ezek a tényezők nemcsak a szervezetek fennmaradását 
nehezítik meg, hanem minden ilyen negatív hullám a családok, a fiatalok továbbemigrálását 
ösztönzi. Ehhez még hozzájönnek a szórványban élőket mindenkor sújtó folyamatok, a 
fiatalok mind nehezebb megélhetési lehetősége, a vegyes házasságok szaporodása, az idősebb 
generációk, és főleg a papok kihalása, a meglévő ingatlanok elavulása, az új generációk 
eltávolodása, a mindinkább gyengülő magyar nyelvtudás és a hiányzó magyar élmények 
miatt.  
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Mi a helyzet napjainkban? Szervezeteink száma csökken, vagy csendesen a különböző 
csoportok egyesülnek. Argentínában ma még 17, Brazíliában 14, Venezuelában 10 szervezet 
működik. A kisebb kolóniákban egy-egy szervezet működik még. A megmaradt 
szervezetekben is általában csökken a tagok, a rendezvények és az ezeken megjelentek száma. 
Argentínában körülbelül azt lehet mondani, hogy maximálisan 10 ezer magyar leszármazott 
létezhet. Nincs se katolikus, se református pap, azaz egy lelkész van, aki havonta kétszer 
leutazik, egy istentiszteletet tart, és megint visszautazik, mivel nem Buenos Airesben él.  

A nagyon szép ingatlanukat a reformátusok most adták el, mivel nem tudták 
fenntartani. Brazíliában még kétezer címre mennek ki a magyar programok, de ezek közül 
csak egy töredék jelenik meg a különböző rendezvényeken. A református, evangélikus 
egyházközségek már régen nem működnek paphiány miatt. Az eredetileg 19 bencés apátból 3 
él, mind a három 80 év fölött, kettő tolószékben, és marad egy, aki misézik. Venezuelában 
még van egy református papunk, de ő is már közelebb van a 80-hoz, mint a 70-hez. Ezek csak 
példák, de sok más hasonló adatot tudnék idézni. 

Nézzük a helyzetet, hogyan látjuk a jövőnket. Talán teljesen meg fogunk szűnni 
nemsokára? Én úgy látom, hogy az utolsó évek eredményeként még van lehetőség a 
megmaradáshoz. Tehát megvan még a kolóniákban – kicsit megmozdult az utolsó években – 
az élni akarás, és erre is szeretnék egy pár példát adni. Például a múlt évben rendeztük meg 
Monte Videóban a most már 10. Latin-amerikai Magyar Néptáncfesztivált. Ezekre három-
négy országból több mint 140 fiatal jön össze, Magyarországról is mindig van egy meghívott 
csoport, muzsikusok, és nyilvános táncbemutatókat tartanak. Nagyon rangos színházakban 
tartanak bemutatókat, amely mellesleg ismerteti a magyar népi kultúrát is a befogadó 
országgal.  

Az előadások mellett van egy egyhetes néptánc-szeminárium is Magyarországról 
érkező tánctanár irányítása mellett. Olyan magas a színvonala ezeknek a latin-amerikai 
néptáncosoknak, hogy most már három ízben kaptak meghívást Magyarországra is, és meg 
kell mondanom, hogy átütő sikereket értek el. Másik példa: pár évvel ezelőtt az 1956-os 
szabadságharc 50. évfordulóján mindenhol nagyszabású megemlékezések voltak. Például 
Venezuelában felavattuk a magyar teret, és már léteznek nagyon szép magyar terek Buenos 
Airesben, Santiago de Chilében és Sao Paulóban is.  

A caracasi magyar házban a különböző szervezetek által rendezett havi közös 
ebédeken növekszik a résztvevők száma. Buenos Airesben, Sao Paulóban már az 50. 
jubileumi bálon is túl vagyunk nagy sikerrel, volt olyan is, ahol több mint 800 személy vett 
részt. A már 15 éve alakított, korábban Hungáriából alakított Ars Hungarica 2006-ban 
megkapta az Argentin Zenekritikusok Szövetségének díját, mivel a legeredetibb programot 
szervezi a zenei intézmény. Bartók Fesztivált, Kodály Fesztivált, Magyar Kultúra Hetek 
sorozatot tartottak, valamint Kodály Zoltán Háry János című daljátékának dél-amerikai 
ősbemutatóját rendezték meg. Ez is egy óriási propaganda volt Magyarország részére. Az 
1929-ben alapított havi megjelenésű dél-amerikai Magyar Hírlap 2004 januárjában megszűnt, 
de már egy év múlva beindult utódaként az Argentínai Magyar Hírlap nagyon szép kivitelben, 
16 oldallal, amely most már az egyetlen latin-amerikai magyar nyelvű újság. 

Tehát az akarat megvan a túléléshez, de hogy meddig, az már nemcsak tőlünk függ, 
mert minden pozitív visszajelzés dacára a helyzet kritikus, és mondhatjuk, hogy az utolsó órát 
ütötték. Szervezeteink mind kevésbé tudják kitermelni az életben maradáshoz szükséges 
anyagiakat, főleg ami az ingatlanok karbantartását illeti, úgyhogy anyagi támogatásra 
szorulunk. Szervezetek nélkül pedig nincs magyar élet. Ahol megszűnnek a szervezetek, 
pillanatok alatt megszűnik a magyar élet, és azt is meg merem állapítani, hogy saját ingatlan 
nélkül ez nagyon nehéz. Ez a probléma Paraguayban és Chilében is. Chilében, amikor még 
nem zárták be a magyar nagykövetséget, ott gyűltek össze a chilei magyarok, most már ez 
sincs. Tehát azzal a szomorú helyzettel kell szembesülnünk, hogy néha már a majdnem 100 
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év óta büszke önfenntartás után gazdasági segítségre van szükségünk ezeknek a dolgoknak a 
fenntartásához. Viszont a legnagyobb probléma számunkra a magyarok megtartása a mi 
részünkre és Magyarország részére.  

Tudomásul kell vennünk, hogy a magyar nyelv kopása exponenciálisan növekszik, 
tehát a magyar nyelvtanítás az egyik legfontosabb célkitűzésünk kell, hogy legyen. Ahol van 
cserkészmozgalom három országban – Argentínába, Brazíliában és Venezuelában – ott a 
magyar nyelv tanítása a cserkészet által működtetett hétvégi iskola keretében történik. A 
Buenos Airesben működő Zrínyi Ifjúsági Kör magyar hétvégi iskolája immár 59 éve 
működik. Jelenleg is 60 tanítványa van, és 15 személyből álló tanári kara van, melynek 
legnagyobb része már Magyarországon kívül született, és mind volt Zrínyis diák. 
Sao Paolóban is van a cserkészeten belül magyar nyelvtanítás saját tanárokkal. Venezuelában 
is vannak cserkészek, de már nincs tanári kar. Montevideóban a néptáncképzés keretében van 
tanítás úgy, ahogy, de tulajdonképpen képzett tanár. Chilében csak érdeklődés van, de 
pillanatnyilag nincs megoldott helyzet. 

Eddig a magyariskolákban kevés kivétellel amatőrök tanítottak, aki ma már 
nagymamák, önkéntesek. Ez a megoldás ma már nem működik, lassan már ők is második, 
harmadik generációsak, és amit át tudnak adni, az mind kevesebb. Tehát nemcsak képzett 
tanárokra, hanem különlegesen erre a helyzetre képzett tanárokra van szükség, akár úgy, hogy 
ideküldik őket Magyarországról. Például most jött egy 14 személyes csoport Magyarországra, 
akik megkapták a Magyar Örökség-díjat és a pénzt arra fordítják, hogy a tanárok ide jönnek 
továbbképzésen, tanfolyamon részt venni. Vagy olyan tanárokat kell kiküldeni, akik kiképzik 
a tanárokat, vagy, ahogyan az ma már nem létezik, magyar tanárt kell ide kiküldeni. Viszont a 
tanárokkal még nincs megoldva a probléma, mert a Magyarországon kiadott tankönyveket mi 
nagyrészt nem tudjuk használni, mert csak magyar nyelvűek, és nem arra vannak összeállítva, 
hogy egy hétvégi iskolában, heti két órában tanuljanak belőle a gyerekek magyarul. Tehát 
kétnyelvű tananyagra van szükség, amit a nem magyarul beszélő szülők is tudnának esetleg 
használni.  

A Balassi Intézet hungarológia éve nagyon hasznosnak bizonyult, főleg azoknak a 
fiataloknak, akik a gimnázium és az egyetem között egy évre hazajönnek Magyarországra. 
Ebben a programban személyesen is megismerik az országot, annak kultúráját a nyelvtanulás 
mellett. Nagyon fontos a Balassi Bálint Intézet ösztöndíjprogramjai között a hungarológia 
tagozat mellett újra visszaállítani az egyetemi előkészítő tanfolyamokat. Nem tudom, tudják-
e, hogy pár évvel ezelőtt egy törvény született, amelyik kifejezetten tiltja a tengerentúli 
magyar származású diákok felvételét; tehát nem szabad felvenni őket. Megmondom őszintén, 
nem értjük, ezt már sok helyen beadtuk, hogy ez még miért nem változott meg. Szerintünk 
egy kétharmados többséggel ez tízperces dolog lenne, de még nem változott meg. Tehát ezzel 
az előkészítő tanfolyammal az egyetemi tanulmányikat is itt folytathatnák Magyarországon. 
Az összes felsorolt oktatási, fejlesztési lehetőség a magyar kormány anyagi támogatásával tud 
csak megvalósulni. Nekünk külön is probléma minden ilyen programmal kapcsolatban az 
utazás, ami nem létezik például Nyugat-Európában vagy a Kárpát-medencében. Latin-
Amerikából ideutazni kétezer dollárba kerül, ami hatalmas összeg, és ezt nagyon sokan nem 
tudják megfizetni.  

A fiatalok megtartása szempontjából van még egy nagyon fontos tényező, talán a 
legfontosabb. Ezek negyedik, ötödik generációs gyerekek, akiknek a nagyszüleik vagy a 
dédszüleik jöttek el Magyarországról. Ez nem ok arra, hogy ne érdeklődjenek a magyarság 
iránt. Tehát okot kell nekik adni, hogy magyarul akarjanak tanulni, hogy magyarok akarjanak 
maradni, más szóval, motiválni kell őket. Érdeklődésüket kell felkelteni a magyarság, a 
magyar kultúra, a magyar nyelv iránt. Azt kell elérni, hogy fiataljainknak legyenek saját 
tapasztalataik, élményeik, amik Magyarországhoz, a magyarsághoz kötik őket, amik 
ösztönözik őket, hogy ezt a kultúrát, ezt a nyelvet a sajátukká tegyék. 
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Már magukban a kolóniákban létezik két ilyen lehetőség, ami megadja a fiataloknak a 
magyar élményt. Az egyik a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség, amelyik már évek óta 
komoly programokon keresztül végzi a magyarságmegtartó munkát. Azokban az 
országokban, amelyekben működik a cserkészet, az ifjúság ezen a szervezeten keresztül kapja 
meg magyarságélményét. Nagyon fontosnak tarjuk ezért, hogy megerősítsék a KMCSSZ 
programjait, hogy úgy középiskolai, mint felnőtt és ifjúsági téren még jobban tudjanak 
működni.  

A cserkészet keretében rendezett nemzetközi táborok, amik több országból hozzák 
össze a fiatalokat, nagy élményt jelentenek, és megfoghatóbbá teszik előttük a magyar nyelv 
elsajátításának fontosságát. Különböző országokból jönnek össze, és egyszerűen rájönnek, 
hogy az egyetlen közös nyelv a magyar, tehát nem egy használhatatlan, furcsa nyelv, hanem 
az kell ahhoz, hogy tudjanak működni.  

A mi esetünkben rendkívül fontos a cserkészeten kívül, hogy ahhoz egy bizonyos 
magyarságtudat kell, és ez a dél-amerikai magyar néptáncmozgalom. Argentínában, 
Brazíliában, Uruguayban és Venezuelában léteznek néptánccsoportok, és minden országban 
azzal a céllal jöttek létre, hogy a magyar származású fiatalokat táncra és énekre tanítsák, és a 
magyar hagyományokat megőrizzék, elsajátítsák. Például Uruguayban már alig található 
olyan ember, aki még magyarul tud beszélni, de a Tündérkertben például 70 fiatal van 
pillanatnyilag. Ez erősen támogatva van a kolónia által, és így ébresztik föl bennük a 
ragaszkodást a magyarsághoz.  

Lehet látni már a csoportok fejlődésében is, mert különben csak a ’80-as évek vége 
felé kezdtek igazán fellángolni. Ekkor, 1986-ban kezdődtek ezek néptáncfesztiválok, 
amelyeket többé-kevésbé kétévente rendeznek meg. Itt a fiatalok találkoznak, 
megismerkednek egymással, hogy együtt ápolhassák, terjesszék és ismertessék a magyar 
kultúrát. Ezért nagyon fontos a mozgalom támogatása, legyen az néptánctanárok kiküldésével, 
népviseletek beszerzésével, vagy a néptáncfesztiválok támogatásával.  

Ez egy újabb fontos ponthoz vezet, ugyanis nemcsak a magyarsághoz kell kötődnie a 
fiataloknak, hanem Magyarországhoz is, mert a kettő két különböző dolog. Az a program, 
amelyik most beindult, hogy Magyarországról menjenek fiatalok a Kárpát-medencébe és 
vissza, a mi esetünkben még sokkal fontosabb. Egy fiatalnak az a lehetőség, hogy 
személyesen megismerje szülei vagy nagyszülei őshazáját, egy életre meghatározó élményt 
jelenthet, és egy pár Magyarországon eltöltött hét vagy hónap, bensőségessé teszi a magyar 
nyelv tudását is. 

A ’80-as, ’90-es években főtisztelendő Kölley György által rendezett nemzetközi 
cserkésztáborok például egy életre tartó magyar élményekkel látták el a résztvevőket. A 
Zrínyi Ifjúsági Kör Argentínában példamutató, 1988 óta a fiataloknak több hónapos 
magyarországi tartózkodásra fizeti a repülőjegy árát, a zsebpénzt, és lehetőséget ad arra, hogy 
középiskolákban vagy a Balassi Bálint Intézet hungarológia évén vegyenek részt. Egy másik 
élményszerző megoldás lenne még a magyarországi ifjúsági táborok szervezése, de amelyek 
most léteznek, a magas útiköltségek miatt, mivel ezek egyhetesek, ez nem éri meg egy latin-
amerikai gyereknek egy hétre átjönni.  

Akkor miért mondtam azt, hogy mégis optimistábban látom a jövőt? Azért, mert 2006 
óta van az, hogy folyamatos anyagi támogatást kapunk az anyaországtól, először a 
Miniszterelnöki Hivatalon keresztül, és a mostani kormány esetében a Bethlen Gábor Alapon 
keresztül. Ez létfontosságú a mi részünkre. Így az eddig felsorolt sikerek nagy része is ilyen 
segítséggel jött létre: Caracasban a paplak felújítása, a Szent László Iskola és a 
Mindszentynum tatarozása Buenos Airesben, a montevideói magyar ház tatarozása. A Magyar 
tér megvalósításához is kaptunk a kormánytól támogatást. A Sao Paulo-i fesztiválra a 
néptánctanárok és a magyar csoportok kiküldése is a magyar kormány segítségével megy. Az 
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Ars Hungarica évente 3 repülőjegyet kap, hogy magyar szólistákat és karmestereket 
hozhasson Buenos Airesbe.  

A tanárok továbbképzésére is lehetne lehetőség, például a győri egyetem kitűnő nyári 
továbbképző tanfolyamán, de itt megint az útiköltség hiányzik, ezért nem megvalósítható. A 
szórványban élő magyar nyelv tanításához is megkezdődtek a munkák, már kiadtuk a német-
magyar, a román-magyar tankönyvet - ezt az erdélyiek adták ki -, és most már készen van az 
angol-magyar változata 8-11 éves gyerekek részére, és a spanyol-magyar és portugál-magyar 
változatokon is.  

Viszont nem csak anyagiakról van szó. A latin-amerikai magyarság egyik legnagyobb 
vágya mindig az volt, hogy valamilyen módon hivatalosan is része lehessen a magyar 
nemzetnek. Az első lépés persze a rendszerváltáskor történt, amikor az első szabadon 
megválasztott magyar kormány felkérte a magyarságot, hogy lépjenek be az újjászervezett 
Magyarok Világszövetségébe. Nehéz, nagyon nehéz olyan személynek, aki nem élte le 
úgyszólván egész életét az emigrációban megérteni, mit is jelentett ez a szervezet, az a tudat, 
hogy valamilyen módon szerves tagjai lehettünk a magyar nemzetnek.  

Ezen túl, az MVSZ megadta azt a lehetőséget, hogy a szórvány magyarság képviselői 
személyesen megismerjék egymást. Gondoljunk arra, hogy Latin-Amerikában nem ismertük 
egymást. Tudtuk, hogy vannak magyarok Argentínában, vannak magyarok Brazíliában, de 
sohasem találkoztunk, ez nem volt lehetséges, és ezáltal megismertük egymást, és 
rádöbbentünk, hogy a problémáinkat együtt jobban fel tudjuk oldani. Az MVSZ-nek volt az 
ideája, a Nyugati Régió elnökének, Jakabffy Ernőnek az országos szervezet megszervezésére, 
amit a latin-amerikaiak a legelsők között elfogadtak. Az volt a reményünk, hogy egy valóban 
összefogó, az összmagyarságot képviselő, demokratikus elvekre alapított folyamatot 
támogatunk,  

Az MVSZ-be vetett reményünk sajnos keserves módon meghiúsult, és nehéz 
elképzelni, hogy milyen nagy kárt okozott ez a csalódás. Ez igazán egy lélektörő csalódás 
volt, amikor rádöbbentünk arra, hogy tulajdonképpen ez teljesen elfajult, és személyes 
érdekek képviseletévé vált. Ezért 2002-ben független szervezetet alapítottunk, és kiléptünk az 
MVSZ-ből. 2004-től hivatalosan beindult a Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek 
Szövetsége, és csak lassan, nagyon lassan tudtuk a bizalmat és a reményt ismét felkelteni a 
különböző szervezetekben, akkora volt a csalódás az MVSZ-ben. De lassan, éppen két éve, 
hogy csatlakozott az utolsó ország, Uruguay is, és most már a LAMOSZSZ azt mondhatja, 
hogy a Latin-Amerikában működő összes magyar szervezetet képviseli hivatalosan.  

A másik ilyen lépés ilyen szempontból, hogy 2006 óta az Országgyűlés elnökének, dr. 
Szili Katalinnak kezdeményezésére, a LAMOSZSZ meghívott vendégként részt vesz a 
KMKF gyűlésein. Az ezen szervezet által kidolgozott nemzetstratégiát nagyon fontosnak 
tartjuk, hiszen összegezi mindazt, amit fontosnak tartunk a megmaradáshoz. Szintén, ahogy 
meséltem, 2006 után, 2007-ben kezdte el az előző kormány a támogatási politikáját, de évekig 
semmifajta kapcsolat és támogatás nem volt.  

2009-ben több mint 40 latin-amerikai néptáncosunk vett először részt a 
„Vendégségben Budapesten” című rendezvényen, amely szintén nagyon fontos volt. Az új 
kormány folytatja és kiemeli a szórvány fontosságát, és reméljük, hogy ez továbbra is így fog 
menni. A következő nagy lépés a múlt évben történt, amikor egy régi vágyát teljesítette a 
nyugati magyarság. Egy évvel ezelőtt meghívót kaptunk a MÁÉRT gyűlésére, és ezáltal végre 
rendszeres kapcsolatba kerülünk a magyar kormánnyal, és ekkor beindult a diaszpóra 
albizottság is, ami sajnos - nem tudjuk, miért - közben megszűnt, nincs tovább. Viszont 
holnapután ülésezik először egy új testület, a Diaszpóra Tanács, és megtudjuk, hogy majd 
hogyan megyünk tovább. Mindenesetre érdeklődéssel várjuk az eseményeket.  

Így tehát hozzászólásomat óvatosan optimista szavakkal fejezhetem be. Ha igazán és 
komolyan számíthatunk a mindenkori magyar kormány támogatására, vagyis egy egységes 
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magyar szórványtámogatási politika kidolgozására és megvalósítására, akkor van esélyünk a 
megmaradásra. Nagyon szépen köszönöm a meghallgatást, és ha vannak kérdések, nagyon 
szívesen megválaszolom azokat. 

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony.  
Komolyan azon gondolkodtam, az ön tájékoztatóját hallgatva, hogy mit tudjak 

kérdezni, olyan részletes volt, és mindenre kiterjedő, hogy szinte az embernek nem is maradt 
kérdése, mert mindenre kiterjedt az előadása. De már az előbb az előző tájékoztatónál, és 
most is azon gondolkoztam, hogy más népek, más nemzetek is hasonlóak abból a 
szempontból, hogy a világban hogy szétszóródtak, mint a magyar közép-európai népek. 
Esetleg önök, akik Nyugat-Európában, vagy jóval messzebb, Dél-Amerikában, szórvány 
közösségekben élik meg a mindennapjaikat, mit látnak, hogy a többi, hozzánk hasonló népek 
- románok, szlovákok, lengyelek - hogyan élik meg ezt a szórványjelleget, egyáltalán van-e 
valamilyen kapcsolatuk velük? Hogyan sikerül megőrizniük, esetlegesen jobban, vagy 
kevésbé a lengyelségüket, románságukat, egyebeket, vagy sokkal gyorsabban felszívódnak a 
portugál vagy spanyol tengerben, vagy valamit jobban csinálnak, mint mi? - ezen 
gondolkoztam már az előbb is, és most is.  

Nyilvánvaló, hogy a LAMOSZSZ tevékenysége abból a szempontból sokkal-sokkal 
nehezebb, hogy a földrajzi távolságok óriásiak. Míg onnan tekintve Nyugat-Európának 
minden országa, nagyvárosa szinte egy-két órányira van Budapesttől, illetve Magyarországtól, 
itt óriási távolságokról van szó, és a személyes jelenlét nem mindig, illetve sokszor nem 
lehetséges. Azonban azt se felejtsük el, hogy igen magas szinten látogatták meg a magyar 
politika részéről az elmúlt egy évben Dél-Amerikát, és azt gondolom, hogy ezek a politikusi 
látogatások is hozzájárulnak ahhoz, hogy az ottani magyar közösségek érezhetik azt, hogy az 
új magyar kormány odafigyelése erre a térségre jóval-jóval erőteljesebb, mint az előzőekben.  

A támogatáspolitika pedig a másik kérdés. Nyilvánvaló, hogy támogatás nélkül 
nagyon nehéz ezeket a civil szervezeteket fenntartani, és azt is tudjuk, hogy milyen gazdasági 
helyzet van. Ezek a kérdések nyilván el fognak hangozni a holnaputáni tárgyalásokon, illetve 
a MÁÉRT-on is megfogalmazzák ugyanezeket a jövő héten. Mi azt tudjuk ígérni, hogy a 
meglévő lehetőségekhez képest minden lehetséges támogatást meg fogunk adni önöknek.  

Még egyszer köszönöm szépen a tájékoztatóját, és képviselőtársaimat kérdezem, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás. Igen, Ékes Ilona képviselő asszony! 

 
ÉKES ILONA (Fidesz): Köszönöm a szót.  
Tavaly jártam Észak-Amerikában, és az ott létrejött találkozások kapcsán megtudtam 

azt, hogy több magyar visszaköltözik Magyarországra, akik már ott kint születtek. Dél-
Amerikából nem lenne ilyen igény? Nem jönnének-e szívesen? És mi ennek érdekében 
tehetnénk-e valamit? Ez lenne a kérdésem. 

 
ELNÖK: Összegyűjtenénk a kérdéseket, és utána átadom a szót a válaszadásra. 
Kalmár képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót.  
Azt szeretném megkérdezni, hogy nemrégiben volt Kövér László, a parlament elnöke 

dél-amerikai körúton, nemcsak Brazíliában. Volt-e ennek hatása, találkoztak-e vele ott a 
magyarok? - ez az egyik kérdésem. 

A másik, hogy én tudom, régen volt Sao Paolóban magyar konzulátus, ami megszűnt. 
Úgy tudom, ha jól emlékszem, még nem indították be újra, de van egy ilyen szándéka a 
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külügynek, hogy újraindítja a Sao Paolo-i konzulátust, csakhogy ez pénzbe kerül, itt is a pénz 
a probléma. 

Van még egy aktuális kérdés, és engedtessék meg, én a külügyi bizottságnak is tagja 
vagyok, és Tóásó Előd testvérétől kaptunk levelet, mint a külügyi bizottság tagjai, hogy 
tegyünk valamit, amit csak lehet, ő ugyanis Bolíviában van valamelyik börtönben. Ebben az 
ügyben önök tudnának-e segíteni? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay István képviselő úr. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Tisztelettel köszöntöm én is elnök asszonyt, és e körben 

köszöntöm elnök urat is, bár korábban nem szóltam hozzá. Közben eszembe jutott mégis, 
elnök úr is nagyon sok mindent elmondott, sőt nemrégiben személyesen is jártunk 
Ausztriában, illetve számos kérdésről tájékozódtunk, ugyanakkor, ha szabad elnök úr felé is 
föltenni még egy kérdést, bár tudom, már nem annál a kérdéskörnél vagyunk, úgyhogy mind a 
kettejüktől szeretnék kérdezni.  

Szóba került a lelki gondozás kérdése, és szomorúan hallottuk, hogy a papok, 
lelkészek száma úgy lecsökkent, hogy számos helyen már nincs lehetőség lelki gondozásra. 
Voltak-e ezzel kapcsolatban tárgyalások Magyarországon, itt az egyház vezetőivel, erre a 
kérdésre valamilyen megoldás találandó. Nyilván nem kérdezem, hogy lenne-e rá igény, 
hiszen, ahol él magyar közösség, nyilván lenne igény lelki gondozásra, és ezek az alkalmak is 
lehetőséget teremtenek az összejárásra, a találkozásra. Történtek-e ilyen megkeresések, 
tárgyalások, és ezeknek mi lett az eredménye? 

A másik pedig, amire szeretnék rákérdezni, hogy volt annak idején egy program, ezt 
egyébként még az első Orbán-kormány indította, és tetszett is félig-meddig érinteni, amikor 
fiatal magyar tanárok, diplomások tudtak kimenni Dél-Amerikába, Latin-Amerikába, és volt 
is ehhez valami kis állami forrás is, és segítettek az iskolákban, a tanításban. Ezt 2003-ban az 
új kormány azzal szüntette meg, hogy nem mi küldtük ki őket, úgyhogy nem is érdekel, hogy 
mi van velük. Nagyjából ez volt a hozzáállás 2002 után ehhez a kérdéshez. Ennek mik voltak 
a tapasztalatai? Ez egy jól működő program volt-e önök szerint? Megelőlegezem a választ, 
gondolom, hogy az volt. Lenne-e igény arra, hogy ennek a programnak a beindításán, vagy 
egy ehhez hasonló program beindításán valamilyen gondolkodás legyen? Egyáltalán, mik 
lennének azok a legfontosabb ügyek, akár az oktatás, akár más területen, amiben 
Magyarország felléphetne és konkrét segítséget nyújthatna.  

Nyilván a találkozók és a szimbolikus térben való mozgás fontos, nagyon fontos az, 
hogy a különböző testületek munkájába be lettek vonva, akár a MÁÉRT-ba, akár a Diaszpóra 
Tanács munkájába, azonban egy kicsit beszélhetnénk többet, és mi is beszélhetnénk többet 
azokról a konkrétumokról, amik tényleg ott, a magyar megmaradást célozzák, illetve az ezzel 
kapcsolatos állami feladatokról, kötelezettségekről, vállalásokról szól. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök asszonynak adnám meg a szót.  
 
KUNCKELNÉ FÉNYES ILDIKÓ elnök (Latin-Amerikai Magyar Országos 

Szervezetek Szövetsége): Így van, ahogy elnök úr mondta, a messzeségek borzasztók, 
olyannyira, hogy irigységgel hallom, amikor Deák Ernő mondja, hogy minden második évben 
van NYEOMSZSZ közgyűlés. Nálunk egyetlenegyszer sikerült megrendezni, mégpedig a 
múlt évben, Buenos Airesben, addig csak levelezés ment, mert nem tudtuk előteremteni az 
anyagiakat a nagy távolság miatt. Caracas és Buenos Aires között majdnem akkora a távolság, 
mintha az ember Európába jönne, szóval nagyon nehéz összejönni, mégis tervbe van véve, 
hogy a jövő évben megint találkozunk Sao Paolóban, és reméljük, hogy sikerül megszervezni. 
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Hogy más országok mit csinálnak ezzel kapcsolatban, ez nagyon változó. A 
lengyeleknél tudomásom szerint semmi nem történik abszolút. A horvátok nagyon aktívak, 
kicsi ország, van egy tiszteletbeli konzul, aki nagyon aktív, és állandóan dolgozik. A gazdag 
országok nagyon sokat csinálnak, mint a németek, a japánok. A japánok külön iskolát 
szerveznek, japán buszok szedik össze a gyerekeket például Caracasban, és viszik őket, hogy 
megtanuljanak japánul a gyerekek. Szóval, ez nagyon változó, nem lehet megválaszolni, hogy 
így vagy úgy, mert a semmittevéstől egészen a leghathatósabb japán példáig terjed ez. 
Nekünk is volt például Venezuelában egy mindennapos magyar óvodánk, ami egyedülálló 
volt világszerte, de az is bezárt, mert az óvónő túl idős lett, és nem volt utánpótlás. 

A visszavándorlás kérdése nagyon érdekes. Igen, vannak komolyak is. Érdekes módon 
az én gyerekeim generációja az, aki gyakran visszavándorol, akik már ott születtek, úgyhogy 
nem is lehet visszavándorlásról beszélni, mert nekik a szüleik vándoroltak el. De igen, vannak 
ilyenek sokan. Pár évvel ezelőtt indult itt Magyarországon az Argentin Magyarok Társasága, 
akik bizonyos rendszerességgel összejöttek, de a végén már annyian voltak, hogy nem volt 
hely, ahol találkozni tudtak, nem volt olyan nagy vendéglő, egy hely, és abbamaradtak ezek a 
találkozók, de igen, van egy ilyen visszavándorlási hullám. 

A következő a látogatások kérdése. Igen, ez nagyon nagy örömet okoz, hogy immár a 
montevideói magyar háznak a 75. évfordulóját ünnepeltük májusban, ahová Becsei Zsolt 
államtitkár úr érkezett látogatóba, aztán Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr is volt már 
Paraguayban. Persze, a magyarokkal mindig találkoznak, Kövér László is most volt Sao 
Paolóban, Montevideóban, és hála istennek, mindig találkoznak a magyar szervezetekkel, 
meglátogatják őket. Nekem például visszajeleztek Sao Paolóból, hogy először látogatta meg 
valaki Magyarországról a legöregebb magyar szervezetet, a Magyar Segélyegyletet. Ez 
először történt meg, még soha nem csinálta senki. 

A konzulátusok kérdése egy nagyon fájó téma, mert ahogyan mondtam, 1990-ig 
tudomásom szerint egyetlenegy latin-amerikai magyar szervezet sem volt hajlandó - a nagy 
előkészítések dacára - a kapcsolatot felvenni az akkori magyar konzulátusokkal és 
nagykövetségekkel. 1990-ben hivatalosan mindenhol felvették a kapcsolatot velük, és ez egy 
nagyon nagy pezsdülést hozott az életben, mert a nagykövetségeken és konzulátuson keresztül 
jöttek látogatók, előadók stb., és maga az, hogy volt egy nagykövet vagy egy konzul, aki jelen 
volt a rendezvényeken, lelkileg is egy nagy pluszt jelentett. Ennél fájdalmasabb volt aztán a 
szisztematikus bezárása az összesnek.  

Nagykövetség csak Buenos Airesben van, viszont bezárták a Sao Paolo-i konzulátust, 
ahol a legnagyobb magyar kolónia van külföldön, de ugyanígy bezárták a caracasi és a 
santiagói nagykövetséget meg a montevideói konzulátust. Most Kövér László beígérte, hogy 
megnyitják a Sao Paolo-i konzulátust. Csak szeretném megjegyezni, hogy Kubában van 
nagykövetség, ami biztos borzasztóan fontos gazdaságilag, politikailag és a magyarság 
szempontjából, ugye, és ezeken a nagy helyeken még konzulátus sincs.  

A következő kérdés Bolívia: igen, ez egy nagyon sajnálatos helyzet, de nemigen 
hiszem, hogy tudnánk akármit is csinálni, mert tudjuk, hogy Bolíviában az elnök úr a mi 
tisztelt elnökünknek a kedves barátja, és abszolút nem reagálna az ilyen latin-amerikai 
megkeresésre, sőt félő, hogy ellenszenvet váltana ki.  

A lelkészkérdés: én magam már évekkel kezdtem, és a Mindszenyneum képviselője, 
Sao Paolóban is az összes hagyományos magyar egyház vezetőihez bekopogtattunk, 
ellátogattunk, és az eredmény egyhangú volt, hogy nincs pap. Tehát egyszerűen nem tudunk 
semmit tenni. Például nagyon sajnálatos, Sao Paolóban, ahová kijártak, a bencések egy 
gyönyörű iskolát építettek egy fantasztikus könyvtárral, és ez most mind átkerült a brazíliai 
egyház kezébe, mert már nem volt több bencés - most három idős ember van ott -, és ez most 
mind elveszett Magyarország részére. 
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A tanárokkal kapcsolatos kérdés: igen, ez a program beindult a Határon Túli 
Magyarok Hivatalán keresztül annak idején. Én azért hangsúlyoztam egy kicsit ki, hogy külön 
képzett magyartanárokra van szükség, mert jött egy pár óvónő és tanár is, de az volt a 
tapasztalatunk, hogy nem voltak felkészülve erre a helyzetre. Ezért mondtam, hogy 
speciálisan a mi helyzetünkre képzett magyartanárokra van szükségünk.  

Szórvány magyarságra specializált tanárok kiképzése: ez a kérdés azért is nagyon 
fontos, mert az utóbbi időben észrevette Magyarország is, hogy például Erdélyben is nagyon-
nagyon gyorsan megy a szórványosodás. Ez a kérdés épp ezért már nemcsak a szórvány 
magyarság kérdése, hanem a Kárpát-medencén belül is egy komoly probléma. Tehát ezért kell 
olyan tanár, aki a szórványra van kiképezve. 

Azt hiszem, minden kérdést megválaszoltam.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Azt hiszem, minden kérdést meg tetszett válaszolni. 

Viszont a következő napirendi pontunknál Csete Örsöt hallgatjuk meg, a Határtalanul! 
programiroda vezetőjét, aki maga is fél évig volt kinn Dél-Amerikában tanárként, és erre a 
kérdésre, a tanárkérdésre konkrétan választ tudna adni. Nem véletlenül, hogy a napirendi 
pontok sorában Csete Örs úr követi önöket a 4. napirendi pontban.  

 
KUNCKELNÉ FÉNYES ILDIKÓ elnök (Latin-Amerikai Magyar Országos 

Szervezetek Szövetsége): Nagyon köszönöm, elnök úr. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm még egyszer elnök asszony tájékoztatóját. 

További jó munkát kívánunk! 
Elnök úr, elnök asszony, ha idejük engedi, akkor még a következő napirendi pontnál 

Csete Örs urat hallgassák meg, aki a Határtalanul! programiroda vezetője. 
Képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Csak szeretnék elnézést kérni Csete Örstől, roppantul érdekel a napirendi pont, de 

vezérszónok vagyok a plenáris ülésen, sajnos, úgyhogy engedelmükkel távozom. 

Tájékoztató a Határtalanul! program aktuális állásáról – Előadó: Csete Örs, a 
Határtalanul! programiroda vezetője 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Rátérünk a következő napirendi pontunkra, amelynek címe „Tájékoztató a 

Határtalanul! program aktuális állásáról, és egyben át is adom a szót. 

Csete Örs tájékoztatója 

CSETE ÖRS (Határtalanul! programiroda): Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! (Elindul a számítógépes vetített 

prezentáció.) Amíg bemelegszik a vetítő, addig kihasználom az alkalmat, hogy egy kicsit 
visszaszaladjak a múltba, és talán még Szávay képviselő úr itt lesz a teremben ez alatt a két 
perc alatt, amíg érintem ezt az egész kérdéskört, amiről az előbb a két kedves meghívott 
hosszan beszélt.  

Talán nem tartozik ide, de megbocsátják, ha elárulom, hogy én eredetileg magyar, 
mint idegen nyelvtanár volnék, és regényes életpályámat a ’90-es években a Magyar Nyelvi 
Intézetben - korábbi nevén Nemzetközi Előkészítő Intézet, későbbi nevén Balassi Intézetben - 
kezdtem magyar, mint idegen nyelvtanárként. Ennek keretében volt szerencsém 1998 nyarán - 
meg kell jegyezzem, a Magyarok Világszövetsége tette lehetővé ezt az utazást, a 
repülőjegyemet fedezték - Argentínában járni, és ott két hónapig a negyedik és ötödik 
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generációs kisgyerekeknek magyar nyelvet tanítani. Hangsúlyozom, professzionális tanárként, 
tehát én itt előtte évekig ezt csináltam fiatalembereknek, egyetemistáknak.  

Életem egyik legnagyobb kihívása volt, pont azért, amiről az előbb Ildikó beszélt, 
hiszen ott a gyerekek néha két-három órát utaztak erre a heti egy vagy két magyarnyelvi 
órára, és olyan nyelvórát kellett tartani, hogy legközelebb is eljöjjenek, legyen kedvük őket a 
szüleiknek elhozni, és vállalni azt, amit ezzel vállalni kell időben és pénzben. Úgyhogy 
életemben annyit nem készültem tanórákra, mint ott, és ha azt kérdeznék, hogy láttam-e 
Buenos Airest, akkor azt mondanám, hogy voltam Buenos Airesben, de nagyon keveset 
láttam belőle, viszont azt a három magyar szervezeti helyet, ami a magyarságnak ott 
központja volt, azt jól megismerhettem, mert nagyon sokat tanítottam ott.  

Amikor hazajöttem, akkor erről a tanításról készítettem egy anyagot az akkori 
Külügyminisztériumnak, az oktatási tárcának, és még jó pár helyre elküldtem ezt az anyagot, 
és amint mondtam, munkahelyem a Balassi Intézet jogelődje volt. Talán így alakult, hogy 
1999-ben indult az az ösztöndíj program, amit az oktatási tárca kezdett, és amelynek 
keretében nyugati magyar fiatalok, cserkészek idejöhetnek Magyarországra. Talán ennek volt 
köszönhető, hogy az Apáczai Közalapítvány keretében, 1999-ben meghirdettük - 
hangsúlyozom, közalapítványi pénzből, de ez végül is állami költségvetésű forrás volt - a 
„Magyarul határok nélkül” című programunkat, amelynek keretében összesen 14 nyelvtanárt 
küldtünk ki a nyugati magyar szórványba Ausztráliától Angliáig, Argentínától Brazíliáig és 
más helyekre, oda, ahonnan a szórványok jelezték, hogy szeretnének ilyen tanárt kérni.  

A tanárok képzésében, a specializáció elsajátításában egyébként a Balassi Intézettel - 
akkor még Magyar Nyelvi Intézettel - kötöttünk szerződést, és ők adtak egy sajátos képzést 
ezeknek a kivétel nélkül magyar szakos tanári diplomával rendelkező, részben óvónői és 
tanítói képzettséggel is rendelkező kollegáknak, ugyanis a kinti szervezeteknek akkoriban az 
volt a kérésük, mivel a kisgyerekek bevonása a legfontosabb, a kisgyerekek nyelvén 
tanítónők, óvónők jól értenek. A program 2005-ben nem folytatódott, melynek oka elsősorban 
az volt, hogy az Apáczai Közalapítvány nem kapott erre már további költségvetési forrást, 
tehát ezt a programunkat nem tudtuk folytatni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez egy 
nagyon fontos és sikeres program, és igen üdvös lenne, hogyha ez folytatódhatna.  

Ami a Határtalanul! programot illeti, és rátérnék egyben jövetelem céljára, s mivel az 
idő roppant mód elszaladt, ezért kérem, nézzék el nekem, hogy én most óriási ugrásokkal 
fogok közlekedni, és az előadásomat, amit húsz percre terveztem, megpróbálom öt perc alatt 
megtartani, amennyiben lehet. Egy kicsit eltérnék a slide-jaimtól, és igyekeznék arra 
koncentrálni, ami itt nem látható és nem olvasható, mert azt, ha elolvasom, akkor csak az idő 
megy vele. 

2010-ben kezdtük ezt a projektet, amire 200 millió forint volt az Apáczai 
Közalapítvány keretei között. 2011-ben az önök költségvetési döntésének megfelelően már 
egy jóval nagyobb forrás áll rendelkezésre, 450 millió forint a költségvetési törvény alapján. 
A program a Bethlen Gábor Zrt. keretei között folytatódik. Az Apáczai Közalapítvány éppen 
a múlt héten készült el a zárómérleggel, a közalapítvány beolvadt a Bethlen Gábor Zrt.-be. Én 
magam és a programot kidolgozó munkatársaim pedig a Határtalanul! programigazgatóság 
keretei között folytatjuk tovább a programmal kapcsolatos munkálatokat.  

Ebben a tanévben, amelyben most benne vagyunk, 15 ezer magyarországi diák jut ki a 
magyarlakta területekre, és 1700 határon túli vagy külhoni magyar diák jut Magyarországra a 
program keretében. Az utazási és szállásköltségeket finanszírozza a program, ami egy külhoni 
utazás költségeinek 82 százaléka általánosságban. A tapasztalatok alapján folyamatosan 
javítjuk a programot.  

Engedjék meg, hogy három olyan elemet megosszak önökkel, amelyek közül kettő 
például kifejezetten képviselői felvetésre fog módosulni - reményeink szerint - a jövő évi 
kiírásban. Az egyik, hogy most olyan iskolák pályázhattak, az volt a feltétel, hogy 7. 
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osztályos általános iskolás diáknak kell lenni, aki az utazáson részt vehet. Nagyon nehéz volt 
meghatározni ezt az évfolyamot vagy osztályt. Nagyon sok iskolaigazgatót, pedagógust, 
szakembert meghallgattunk, és nagyon erős volt a lobby, hogy középiskolások menjenek, igen 
ám, de középiskola nagyon sok településen nincs, viszont az általános iskolákkal sokkal 
nagyobb a települési érintettsége ennek a programnak, mert általános iskola sokkal több 
településen van, és így 7. évfolyam is sokkal több településen van.  

Pont az a programnak az egyik célja, hogy ennek az egész nemzeti összetartozás 
gondolatkörének a társadalmi beágyazottságát növelje, ehhez viszont az kell, hogy minél több 
település érintett legyen, márpedig, ha az iskola megy, akkor az önkormányzat, a testület, a 
település, a szülők érintettek lesznek. Én nem akarom a közoktatási törvénytervezetet 
előhozni, hogy hogyan alakult ki, és annyira sajnálom azokat, akik nyilván sok munkával 
készítették, mert az ember olvassa és látja a mozgásokat és a lökéshullámokat, ezért én 
pusztán egy javaslatot tettem ezzel kapcsolatban, ugyanis a jelenlegi törvénytervezetben az 
van meghatározva, hogy középiskolás évfolyamoknak lenne ez a kirándulás a jövőben. 
Nagyon bánnám, ha ez így lenne, rendkívül bánnám, mert nagyon sok magyarországi 
település kiesne, ezért tisztelettel javasoltam az államtitkár asszonynak, hogy ne nevezze meg 
a törvény az évfolyamot, csak ennyi a kérésem, ne mondja azt, hogy a 11-12. évfolyam, amit 
most mond, hanem abból a mondatból kerüljön ki az évfolyam megnevezése, ezt bízzuk rá 
mindig a körülményekre.  

Tehát az egyik újdonság az lenne képviselői fölvetésre, most úgy volt lehetőség, hogy 
egy iskolából legalább 20 ember kellett, hogy menjen a 7. évfolyamból. Igen ám, de van egy 
csomó iskola, mintegy 11 ezer gyerek a 7. évfolyamosok közül - tudni kell, hogy egy 
évfolyamban 105 ezer gyermek van -, és ezeknek a 10 százaléka kisebb évfolyamba jár, 
kevesebben vannak, mint 20 ember, és ők most kimaradtak a programból. Az egyik 
változtatás a jövőben az lesz, hogy ezt a gátat lebontjuk. Kifejezetten egy képviselő keresett 
meg ezzel, és ezt meg kell hallani, mert ez egy ésszerű és szükséges módosítás. 

Sajnálom, hogy Szávay képviselő úr elment, mert éppen tőlük is a fejünkre olvasták, 
hogy Horvátország és Szlovénia országhatárral szomszédos területei kimaradtak ebből a 
lehetőségből. A másik módosítás az lesz, hogy lehetőségként őket is majd a pályázók elé 
tárjuk, és oda is lehet utazni. Nyilván, ez megint a határ menti kapcsolatokat fogja erősíteni. 

A harmadik pedig, hogy jelenleg 7. évfolyamos általános iskolások utazhatnak, illetve 
szakközépiskolások. A szakközépiskolások úgy utazhatnak, hogy egy kinti magyar 
szakközépiskolás csapattal közösen csinálnak kint, a határon túli valamit, valamilyen szakmai 
tevékenységet, és a következő félévben pedig Magyarországon folytatják. Tehát itt van a 
kölcsönösség lehetősége. Úgy tágítanánk a programot, hogy a gimnáziumok számára is 
megnyitnánk a lehetőséget, vagyis a jövőben gimnáziumok is a határon túli magyar 
gimnáziumokkal közös projektekre pályázhatnak, ebben vehetnek részt. Talán ez a három 
legfontosabb elem, ami a jövőben várható. 

Hogy áll most a program? Nekem a szívem vérzik, mert az előadásomat nem fogom 
most megtartani, de igyekszem a 4 órát tekintetbe venni és betartani. Azt szeretném aláhúzni, 
hogy az önök választókerületében biztosan vagy egy csomó oktatási intézmény, amelyik 
érintett, és esetleg kérdezhetik önöket iskolaigazgatók, intézményvezetők, hogy ők még nem 
kaptak szerződést, mi van ezzel. Szeretném jelezni, hogy a szerződéseket úgy kötjük meg, 
hogy prioritás azok, akik most mennek, és minél távolabb lesz az indulás időpontja, ők 
hátrébb sorolódnak, mert ott még nem olyan sürgős a szerződéskötés. Ugyanakkor megértem, 
hogy a költségvetési intézményvezetői gyakorlat azt mondja, hogy amit ma megtehetsz, ne 
halaszd holnapra, és teljes mértékben respektálom is.  

A dolog ott tart, hogy 382 nyertes intézményből jelenleg 202-nek küldtük ki a 
támogatási szerződését. Ez időhorizontra fordítva azt jelenti, hogy szeptembertől április 
végéig mindenki, aki utazik, vagy utazna, megkapta a támogatási szerződést, amit aláír, 
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visszaküld, és akkor már legalább a kézfogás jogi része megvolt. Májusban nagyon sokan 
utaznak, a kiutazóknak majdnem az 50 százaléka májusban megy, ez az osztálykirándulások 
tipikus időszaka. Azt tudom önöknek ígérni, és kérem, ezt adják át a választókerületükben, 
hogy még novemberben valamennyi nyertes megkapja a támogatási szerződését, azok is, akik 
májusban, illetve esetleg júniusban tervezik az utazásukat.  

Harmadszorra pedig, és itt tényleg csak villámgyorsan végigvágtázva a diasoron, 
három diát fogok vetíteni, illetve négyet. Pontosan azt szeretném jelezni, hogy a Határtalanul! 
program nem pusztán egy osztálykirándulási program. Ha önök csak hárman vagy négyen 
vannak most itt képviselők, én akkor is fontosnak tartom, hogy ezt elmondjam önöknek is, 
hogy nem pusztán egy osztálykirándulási program, hanem igyekszik ennél jóval tovább 
terjedni.  

Három olyan operatív célt határoztunk meg a program kialakítása során, amelyek 
közül csak az egyik vonatkozik az osztálykirándulásokra. Ez a három olvasható itt. Egyrészt a 
magyarság összetartozását és egymás iránti szolidaritását megjelenítő mozgalom vagy hálózat 
kialakítása a program célja - igenis vállaljuk ezt -, amely összefogja és mobilizálja a 
résztvevőket, elsősorban pedagógusokat, másodsorban talán diákokat, fiatalokat. Talán ez a 
legfontosabb célunk, hogy ezt elkezdjük építeni. Ennek egy céleszköze, amit úgy 
fogalmazhatunk meg, hogy a határokon átívelő kapcsolatok kialakítása, a meglévő 
kapcsolatok fenntartása, tartalommal való megtöltése. Ide tartozik bele a külhoni kirándulás. 
És a harmadik operatív cél pedig a téma iránti érdeklődés felkeltése, a külhoni magyarságról 
szóló általános magyarországi tudás és tájékozottság növelése. Ezek úgynevezett operatív 
célok, és minden operatív célnak vannak úgynevezett céleszközei, ezeken szaladnék most 
végig, melyek a jövő útját jelentik. Mindegyikről csak egy mondatot mondatnék.  

A tájékozottság növelése, ez volt a legutolsó operatív cél. Ennek az egyik céleszköze, 
hogy egy projektet dolgozunk ki, már elég jól állunk vele. El is készítettünk egy honlapot, 
amely még egyelőre az interneten nem jelent meg, de majd ennek meglesz a bemutatója. 
Együttélésnek neveztük el, ez a munka címe, és ez arról szól - nem titkolom, hogy e mögött 
volt politikai bíztatás, hogy ezt tegyük meg -, hogy mutassuk be a pozitív példáit azoknak a 
helyeknek, történeteknek, dolgoknak, amelyek a magyarság és egy környező nép vagy 
nemzetiség, vagy etnikum együttélésének pozitív példáit sorolják fel.  

Engedjék meg, hogy mondjuk kettőt vagy hármat kiemeljek: ilyen a külhoni magyar-
örmény együttélés, vagy a külhoni magyar-zsidó együttélés, vagy a külhoni magyar-sváb 
együttélés. Most csak hármat soroltam föl, de erről mi egy honlapot készítünk, és igyekszünk 
ezt is beletenni. Az ötlet onnan jött, hogy a kirándulások során az úti célokat föl kell sorolni, 
és láttuk, hogy nagyon sokan választanak olyan úti célokat, mint a szamosújvári örmény 
templom meglátogatása vagy a máramarosszigeti zsinagóga fölkeresése és így tovább. Végül 
is az ötlet innen származott. 

Tartalomfejlesztés: azt látjuk, hogy a pedagógusoknak segítséget kell nyújtani. Annyit 
mondok csak, hogy pedagógiai, módszertani segédanyagok átdolgozása, kidolgozása, 
közreadása, ami ennek keretében történik. Ezt is elkezdtük, elindítottuk.  

Képzés, tanártovábbképzés: Magyarországon a tanártovábbképzésnek nagy, régi 
rendszere van. Megdöbbentő volt számomra - egy épületben dolgoztunk azzal a központtal, 
amelyik ezeket akkreditálta, a Báthory utca 10-ben -, döbbenetes volt, hogy a több száz 
továbbképzés közül egyetlenegy külhoni magyar témájú sem volt ezelőtt bő egy évvel, amikor 
ezt megnéztük. Azt gondoljuk, legfőbb ideje, hogy ez elinduljon. A magyarországi 
pedagógusoknak - nézek Ildikóra - időközönként részt kell ilyenen venni. Egyetlenegy sem 
volt, még történelemből sem, ami ilyen tárgyú lett volna, úgyhogy legfőbb ideje egy ilyet 
elkezdeni. 

Diák- és pedagógusutaztatás: zölddel is kiemeltük, hogy ez az, amiről szoktunk 
beszélni, de ahogy mondom, a Határtalanul! program ennél többet szeretne jelenteni. 
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Végül pedig egy „Ki kicsoda a nemzeti integrációban?” című adatbázis: több ezer diák 
utazik a program keretében, és amiről kevéssé szoktunk beszélni, több ezer tanár kolléga is 
utazik a program keretében. Őket szeretnénk önkéntes alapon - abszolút, mert ma már nem 
lehet beterelni senkit, semmilyen internetes adatbázisba erőszakkal - egy olyan adatbázisban, 
hálózatban összefogni, ahol érdemes ebben az adatbázisban benne lenni, érdemes vállalni a 
nemzeti összetartozás és az egymás iránti szolidaritás eszméjét, gondolatát. Azon dolgozunk, 
azt gondoljuk végig, hogy miért lehet önkéntes alapon, például egy fiatalembernek, egy 
diáknak miért érdemes egy ilyen mozgalomban, adatbázisban részt vennie. Ez a legnagyobb 
kihívás előttünk. 

Kapcsolatok kialakítása: a magyar-szlovák területi együttműködési forrásból tavaly 
nyertünk el nagyon jelentős forrást, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy a 
nemzetpolitikába sikerül egy EU-s forrást behúzni, mert ez az egyik első fecske tudomásom 
szerint. 159 ezer eurót nyertünk el arra, hogy magyarországi és szlovákiai iskolaigazgatókat - 
sajnos Magyarországról csak az északi megyékből - összehozzunk, és abban segítsék 
mediátorok az igazgató hölgyeket és urakat, hogy milyen konkrét, közös együttműködési 
programokat, projekteket, pályázatokat tudnának kitalálni úgy, hogy az intézmények aztán 
közösen EU-s forráshoz jussanak. Azt láttuk ugyanis, végeztünk több kutatást, és az egyik 
kutatásból azt láttuk, hogy azért nincs az intézmények között annyi kapcsolat, amennyi 
lehetne, mert az intézményvezetők nem ismerik egymást, nem jártak egymás országában, 
vagy ha jártak is, nem jártak ottani intézményen belül. Ez a projekt ezt fogja lehetővé tenni, 
néhány héten belül elkezdjük ezt a programot.  

Tanár-diák mobilitási pilot program: erről már beszéltem itt a bizottságban korábban. 
Az elvi lehetősége megvan annak, hogy a magyarországi faipari tanuló Sepsiszentgyörgyön 
végezze a szakmai gyakorlatát, vagy a sepsiszentgyörgyi cukrászipari tanuló 
Magyarországon, mondjuk a Gundel Szakiskolában. Gyakorlati példát egész Magyarországon 
ötöt találtuk összesen a szakképzésben. Jó lenne ehhez olyan projekteket készíteni, és olyan 
projekteket indítani, amelyek ezt serkentik és támogatják. 

Konferenciasorozatot is kívánunk rendezni, ezt most nem részletezném, mert talán 
nem ez a legfontosabb.  

Végezetül a mozgalom, vagy hálózat: egy példa erre, hogy vannak az 
osztálykirándulásokra rendkívül jó gyakorlatok, és nagyon sok intézménnyel találkoztunk, 
akik évtized óta végeznek ilyet. Épp képviselő úrra nézek, Pécsett van az egyik kedvenc 
példánk, ahol az egyik szakközépiskolás igazgató - a szemünk-szánk elállt a pasastól, hogy 
így mondjam -, egyébként óriási tapasztalattal és tudással rendelkező igazgatók és pedagógus 
kollégák vannak, de nincs egy felület, ahol ezt megmutathatják a többieknek. Jelentem, 
készítjük a felületet, mert nincs egy honlap, pedig a honlap azért jó, mert bárki, bárhonnan 
láthatja. Tehát szeretnénk ezeket a pozitív best practice-eket támogatni, hogy megosztható 
legyen másokkal is. Mi például a Határtalanul! program 3 perces videóinak, a tavalyi 177 
utazásnak csináltunk a YouTube-on egy oldalt, és több mint 25 ezren töltötték már le azokat a 
videókat. Óriásit kell kiáltani, önök politikusok, tudnak ekkorát kiáltani, de a nem 
politikusokat nem hallja meg 25 ezer ember. Én nagyon tisztelem azt, hogy ezt a felületet a 
kollégáim megcsinálták, mert így nagyon sokan értesülnek, és kapnak kedvet, adott esetben 
maguk is az utazáshoz. Nos, tehát nagyon fontos az élménymegosztás.  

Kárpát-medencei hálózatkutatás: ahogy mondtam, mi szeretnénk hálózatot építeni, és 
ez a kutatás ezt készíti elő.  

Nemzeti összetartozás napja: meg kell mondanom, hogy szerintem a tavalyi nemzeti 
összetartozás napján, június 4-én, az oktatás frontján feltétlenül van mit erősíteni. Elkezdtünk 
azon gondolkodni és dolgozni, hogy milyen projekteket lehetne készíteni, amelyek például az 
iskolák, önkormányzatok közös akcióit támogathatnák.  
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Végezetül közösségi szerepvállalás, pilot: ez lenne a gimnazisták projektje az 
elképzelésünk szerint. Nemrégen voltam a honvédelmi miniszter úrnál, és ő elmondta, hogy 
nagyon sok katonai emlékhely van például Erdélyben és másutt, és milyen jó lenne, hogyha a 
kilátogató magyarországi diákok egy kicsit rendbe tennék, legalább kigazolnák - elnézést, 
hogy ezt a szót használom. Ha egy kicsit kézben tartanák, akkor az ottaniak is éreznék, hogy 
erre mi figyelünk, Magyarország figyelme ott van, és a gyerekek, a fiatalok nevelésében is 
lenne ennek lehetősége, szerepe és helye. Amikor azt mondjuk, hogy közösségi 
szerepvállalás, akkor ilyesmiben gondolkozunk, képzelgünk, és ilyet szeretnénk indítani. 

Végezetül partner- és forrásbevonás: én azt szoktam emlegetni, hogy minden 
gyereknek van mobiltelefonja, aki kimegy a határon túlra. Szeretnénk megkeresni a 
mobilcégeket, mert ők mindig azt mondják, ilyen jelszavaik vannak, hogy kapcsolat, 
határtalan kapcsolat és hasonlók, hogy esetleg nem látnak-e ebben valami fantáziát, hogy 
mondjuk, ebben az évben 15 ezer gyerek kimegy, és biztosan sms-ezik maminak, apunak, 
meg fotót küld, és telefonál legalább egyszer. Én látok ebben fantáziát, mint olyan tiszt, aki 
egy ilyen programnak az operatív részén hivatott a feladaton töprengeni. 

A rövid beszámolómmal is megköszönve a türelmüket azt szerettem volna 
érzékeltetni, hogy dolgozunk a folytatáson a Bethlen Gábor Alap Határtalanul! 
programigazgatóság keretei között, és ez a folytatás - reményeink szerinte - nemcsak a 
kirándulásokra terjed ki, hanem egy több lábon álló program kíván lenni, amelynek a 
kirándulás az egyik lába. Ehhez, hogyha az önök támogatását, segítségét megkapjuk, akkor 
hálás szívvel köszönjük. Természetesen mindenkinek állunk rendelkezésére, képviselőknek, 
önöknek és másoknak is, akik nincsenek jelen. Köszönöm szépen. 

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Képviselőtársaimé a lehetőség kérdésfeltevésre, 
hozzászólásra. (Nincs jelentkező.) Túlságosan részletes volt az előadás.  

Bennem is megfogalmazódott néhány gondolat a diák, a slide-ok látták. Valóban, 
ahogy programigazgató, a programiroda vezetője is megfogalmazta, olyan közösségi célokat 
kell megfogalmazni, amelyek nemcsak szimplán osztálykirándulássá teszik ezeket az 
alkalmakat, hanem adunk akár konkrét célt is, amit akár Erdélyben, akár máshol végre tudnak 
hajtani a fiatalok. Ilyen lehet például a temetők gondozása, és ezáltal talán az ott élőknek is 
egy mintát adunk, hogy a temetőknek általában hogyan kell kinézniük, mert nem általános, és 
- nem akarok megbántani senkit sem, de más a kultúra - tőlünk keletre nem foglalkoznak 
annyit a temetőkkel általában sem, magyarok és nem magyarok egyaránt.  

Mi csináltunk ehhez hasonlót az én civil szervezetemmel például Bugovinában, ahol a 
még meglévő temetőket kerestük fel, és felújítottuk azokat a sírokat - már hetven év eltelt 
azóta, hogy eljöttünk, és ezek 80-90-100 éves sírok -, amelyeken még mindig látszottak a 
feliratok. Ha mi ezt helyreállítjuk, akkor megint adunk azoknak a síroknak, kereszteknek 70-
80-100 esztendőt, és ha nincs is ott már senki közülünk, de hirdetik a fizikai jelenlétünket. Ez 
nagyon-nagyon fontos, hiszen egy-egy település életét, múltját vagy jelenét is nagyon sok 
esetben a temetőkön lehet felmérni és meglátni. Ebbe most nem kívánok nagyon részletesen 
belemenni, de ez egy fontos gondolat. Viszont nemcsak a temetőkre lehet itt gondolni, hanem 
akár romokra, templomokra, templomkertekre, iskolákra például. Az is egy csodálatos dolog 
lenne, ha úgy mennének ki osztályok egy-egy testvériskolához, hogy részt vesznek az iskola 
felújításában, a konkrét munkákban.  

Mobilszolgáltatók: azt gondolom, azt is el lehetne érni, hogy olyan díjcsomagot 
dolgozzanak ki, amelyik pontosan erre a Határtalanul! programra készülne el, és aki ebben 
részt vesz, más díjcsomaggal küldhet haza képeket, sms-t, telefonálhat, egyebek. Szerintem ez 
megérné a szolgáltatóknak is, és lehetne folytatni tovább a sort.  
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A kezdeti nehézségek ellenére, amelyek az év elején ezt a programot jellemezték, úgy 
látom, hogy jelentős lendületet kapott ez a program, jelentősen felgyorsult, és jó irányban 
halad. Nagyon jó lenne minél több tanárt, minél több diákot bevonni, de hogyha csak ezen a 
szinten folytatjuk tovább, a következő években átütő sikert tudunk elérni a gyerekek körében.  

Nemzeti összetartozás napja: sok intézménynél azt tapasztalom, hogy sajnos fogalmuk 
sincs a tanároknak arról, hogy ez miről szól. Épp a köznevelési törvény vitája zajlott a 
parlamentben, és több képviselőtársaimnak el kellett mennie a bizottságból is a következő 
törvény tárgyalásához, mert bizottsági előadók, illetve vezérszónokok, sajnos általánosságban 
elmondható, hogy a hazafiasság, a hazafias nevelés általában hiányzik a magyar oktatási 
rendszerből, és a nemzeti összetartozás napjával sem tudnak mit kezdeni a tanár kollégák.  

Nem rossz gondolat, ha segítjük a munkájukat azzal, hogy esetleg kész csomagot 
teszünk le eléjük, csak ajánlásképpen, nem sokat variálva ezen ezt adnák elő a gyerekeknek, 
ezt vinnék be az oktatásba. Én az újságírókkal szoktam csinálni, hogy mielőtt nagyon sokat 
gondolkodnának, hogyan és miként írják meg azt az eseményt, amin közösen veszünk részt, 
én előre elkészítem ezt, és mintegy ajánlásként átadom nekik; de ebben némi humor is 
megfogalmazódott. 

Én szeretnék gratulálni a Határtalanul! programirodának, és igazgató úrnak további jó 
munkát kívánok! Azt gondolom, hogy bőven lesz munka a következő években. Köszönöm 
szépen, hogy az előző napirendhez és segítséget nyújtott, illetve hozzászólt, válaszolt 
bizonyos kérdésekre.  

Természetesen, elnök asszony, elnök úr, ha van kérdésük, amennyiben kapcsolódott ez 
az előadás az önökéhez, megtehetik, hiszen azért próbáltuk úgy szervezni, hogy önök is részt 
tudjanak venni ezen. 

Elnök asszony! 
 
KUNCKELNÉ FÉNYES ILDIKÓ elnök (Latin-Amerikai Magyar Országos 

Szervezetek Szövetsége): Nagyon érdekes volt, amikor azt mondta, hogy a tanárok sincsenek 
informálva. Nekem egy tankönyv került a kezembe, amelyik a magyar nemzet történetét - 
belföldit és külföldit - összefogja, biztosan ismeri, a „Haza a magasban” című. Szerintem ez 
nagyon fontos dolog, hogy ez így jelenjen meg, hogy a gyerekek mindenről tudjanak, 
nemcsak a mostani Magyarországról, hanem a teljes nemzeti történelmet tudják. Nem tudom, 
hogy van-e ilyenre lehetőség. 

 
CSETE ÖRS igazgató (Határtalanul! programiroda): Természetesen ismerem a 

könyvet, kiváló munkának tartom, de a könyv eredetileg a diaszpórának készült, itt pedig a 
célközönségünk elsősorban a magyarországi pedagógusok közössége ebben az értelemben, 
hiszen ők azok, akik a magyarországi gyerekekkel közvetlen kapcsolatban állnak. Azt hiszem, 
hogy e könyvet is felhasználva olyan komplex oktatócsomagokat is ki kell alakítani, ami 
például a holocaust témakörében már több évtizede rendelkezésre áll, és ők például - a 
magyarországi zsidóságról beszélek - rendkívül nagy tapasztalattal rendelkeznek, hogy az 
iskolákban ezt a témakört rendkívüli tanórák és egyebek keretében hogyan kell bevinni, és 
hogy lehet a diákokat megszólítani. Jelzem azt, hogy a Bethlen Gábor Alap Zrt. keretei között 
kapcsolatban vagyunk velük is, és a magyarság házát - ezt a szót én még nem mondtam ki itt -
, de a Budapesten létrejövő magyarság házának az egyik hivatása az az eredeti parlamenti 
határozat, amit önök is elfogadtak, hogy ezt a módszertani munkát segítse, amely a 
magyarországi pedagógusok és diákok ismereteinek bővítésére vonatkozik ebben a témában. 

Elnök úr, engedjék meg, elfelejtettem mondani egy mondatot, amely a kedvenc 
mondatom. Azért szeretném elmondani, mert hátha hazaviszik magukkal. Szeptemberben 
indultak a kirándulások, és például a dabasi iskolából november 21-én fog 15 nőiruha-készítő 
és kereskedelmi szakos diák kiutazni Barótra, az Erdővidékre, mert a barótiak már jártak 
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Dabason szeptember végén, és ott fogják befejezni az egy-egy népi motívummal díszített 
ruhakollekció munkálatait, amit itt Magyarországon közös tervezéssel az interneten már 
elkezdtek. Nagyon fontos szerintem, hogy szakközépiskolások, mert - ne haragudjanak a 
szóért -, Magyarország többsége nem a budai elitgimnáziumba járt, jár vagy fog járni, hanem 
a dabasi szakközépiskolába, és a nem tudom milyen általános iskolába, esetleg a csengeri 
gimnáziumba. Az interneten olvastam egy aranyköpést, egy mondatot egy diáktól, akit az 
újságíró megkérdezett, amikor visszatértek szeptember végén az erdélyi utazásukról, és a diák 
a következő mondatot mondta az interneten. Egy kalocsai diák volt a gazdája a mondatnak, és 
a külhoni diákokkal vívott focimeccset követő megjegyzése volt, és számomra a program 
egész értelme és lényege ez a mondat, az én mondatom, ami a focimeccs eredménye: „Mi 
kalocsai fiúk vesztettünk, de sebaj, mert így is a magyarok győztek.” Nekem ez a kedvenc 
mondatom, és ezt a sajtómunkás is megérezte, aki címül választotta a cikkének. Ezt szerettem 
volna még elmondani, hogy ezt a mondatot vigyük magunkkal valamennyien. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem kívánom tovább ragozni a dolgokat, talán annyiban 

egészíteném ki, hogy a program során a visszatérő buszokról, amikor leszállnak a diákok, és 
elmesélik az élményeiket, a sajtóban, az interneten nagyon sok ilyen vélemény átjött, hasonló 
élményeket tapasztalhatunk, mint amikor a különböző állampolgársági eskükön veszünk részt. 
Akik leteszik a magyar állampolgárságot, ők is valami hasonló élményről számolnak be. 
Tehát számunkra nagyon-nagyon fontos az, hogy ezek az eskütételek megszülessenek, illetve 
az új magyar állampolgárságok, ugyanakkor az itt élő, főleg fiatal emberek ilyen élményekkel 
térjenek haza, hogy egy életre kötődjenek. 

Képviselő úr! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Tisztelt Bizottság! Azt hiszem, az ügy szempontjából teljesen marginális, amit 

mondok, de egy módszertani vonatkozásra felhívnám a figyelmet. Fontos lehet az élmény 
megerősítése és tudatosítása a határon túli kirándulások esetén, hogy a visszatérő tanárok és 
diákok, miután az élmények leülepedtek bennük, talán valamiféle napló vezetése után 
számoljanak be a saját tantestületüknek - erre lehet akár javaslatot tenni -, számoljanak be 
azokról a pozitívumokról, élményekről, amelyek a nevelés vonatkozásában, a 
kapcsolatteremtés vagy a közösség megélése szempontjából érte őket. Fontos, hogy a 
tantestületi közösségekben az a feladat, amely a nemzeti összetartozás napjának értékes 
átélése és megélése vonatkozásában sokéves, sok évtizedes vákuum után most lehetővé vált, 
ebben is talán segíthet ez a kérdés. Nyilvánvaló, akik ezt régóta csinálják, ott erre már nem 
feltétlenül van szükség, de akár javasolhatja a programiroda az utazásról hazatérők számára, 
hogy legyen ilyen élménybeszámoló. Ha pedig ezt még egy gondolattal tovább lehet fűzni, 
akkor, amikor a diákok tesznek ilyet, abból keletkeznek ilyen és ehhez hasonló mondatok, 
amikor a saját közösségükbe visszatérve ez a 20 gyermek elmondhatja, és sajátjává válik a 
verbalizmuson keresztül a megélt élmény, és ők kifejezhetik a saját szavaikkal, hogy miért 
volt ez szenzációs, hogy ő utazott 600-700 kilométert, és magyarokkal találkozott. 

 
ELNÖK: Természetesen csak a pozitív élményeket lehet elmondani. (Derültség.) 
Még egyszer köszönöm szépen a tájékoztatót, és ne vegye zaklatásnak, ha időről időre 

visszatérünk erre a témára. 
 
CSETE ÖRS igazgató (Határtalanul! programiroda): Köszönöm szépen, elnök úr. 
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ELNÖK: Vendégeinknek, előadóinknak is köszönöm szépen, hogy részt vettek a mai 
bizottsági ülésünkön, és segítették a munkánkat. További jó munkát és jó egészséget kívánok! 
Remélem, hogy mielőbb tudunk találkozni újra. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Az egyebek keretében néhány kérdés. Képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Úgy 

tudjuk, hogy a KMKF költségvetésére nincs semmilyen összeg a jövő évi költségvetésben. 
Erről elnök úr mit tud? Nem kellene-e a bizottságnak valamilyen indítványt tennie? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ez többször felvetődött már az általános 

vitában, és a részletes vitában is szerintem elő fog jönni. A KMKF költségvetése teljes 
egészében megvan a 2012-es költségvetésben, bár külön soron nincsen kiemelve. Ha jól 
emlékszem, a HUNINEU Irodán keresztül 48 millió forinttal szerepel, és az a KMKF-re is 
van. Több helyen érdeklődtünk, és biztosítottak bennünket, hogy megvan ez az összeg. 

Szeretném megkérdezni képviselőtársaimat, hogy van-e olyan képviselő, aki biztosra 
tudja mondani, hogy a következő ülésünkön, Kecskeméten, 22-én, 10 órakor nem tud részt 
venni.  

 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Én biztos, hogy nem tudok részt venni. 
 
ELNÖK: Szervezési kérdés: Kalmár képviselő úr, Szegedről jön, vagy Budapestről? 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Valószínűleg Budapestről, és ide is jövök 

vissza. 
 
ELNÖK: Tehát közös szervezésben utazik a többiekkel. Alelnök úr?  
 
DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz): Innen megyek autóval. 
 
ELNÖK: Igen, akkor a Suzukival jön. Köszönöm szépen. Akkor ennek tudatában 

fogjuk szervezni. A végleges pontosítás jövő hétfőn lesz. 
Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Viszontlátásra! 
Más valakinek hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Hogyha nincsen, akkor jó munkát 

kívánok! Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 28 perc) 

 

Potápi Árpád János  
a bizottság elnöke 
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