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A victoriai magyar diaszpóra 
jellegzetességei

Ausztráliába közel kétszáz éve 
érkeztek először magyarok. Az 
1848/49-es forradalom és sza-

badságharc bukása utáni emigrációs 
hullámot követően többen is szerencsét 
próbáltak a távoli szigeten. Érdeklődé-
süket fokozhatta az 1851-ben kirobbant 
victoriai aranyláz, amely rövid időn be-
lül Melbourne – Victoria állam és később 
egész Ausztrália fővárosa – felvirágzásá-
hoz vezetett.

A 19. században Ausztráliába érkezett 
néhány száz magyar jelentős része Mel-
bourne-ben2 és Victoriában telepedett 

le, életútjuk több esetben jól nyomon kö-
vethető, néhányuk leszármazottai a mai 
napig is a kontinensnyi országban élnek. 
A korai betelepülőkhöz köthető emlékek 
– Kunz Egon kutatásai3 nyomán – több-
ségében azonosíthatóak: Melbourne mel-
lett több városban is nyugszanak ’48-as 
honvédek,4 de például Leviny Ernő kú-
riája (Buda), ötvösmunkái vagy a Royal 
Society of Victoria, amelynek alapításá-
ban Vékey Zsigmond tevékenyen részt 
vett,5 máig az ausztrál kulturális örökség 
részét képezik. Külön érdemes megem-
líteni – a 2014-es holokauszt-évforduló 
kapcsán is –, hogy a Magyarországról 
érkezett első szabad bevándorló, Fried-
mann Izsák – aki többek között a hobarti 
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zsinagóga megalapításában is tevékeny 
szerepet vállalt – 1875-ben hunyt el Mel-
bourne-ben,6 de rajta kívül több victoriai 
zsidó közösségben szintén működött ma-
gyar születésű rabbi a 19–20. században, 
s Melbourne-ben máig jelentős lélekszá-
mú a magyar származású zsidó közösség.

Az ausztráliai aranyláz mellett – amely 
az egyik legjelentősebb volt az aranylá-
zak elmúlt két évszázadának története so-
rán – a fekvése is hozzájárulhatott ahhoz, 
hogy Melbourne az első bányák kime-
rülése után is népszerű úti célja maradt 
a bevándorlóknak, s az érdeklődés nem 
csökkent azután sem, hogy az ország fő-
városa 1927-től ténylegesen is Canberra 
lett. A magyar kivándorlási hullámok 
mindegyike elérte Melbourne-t.7 Lét-
számban a legjelentősebb csoportok a 
második világháború után érkeztek, s az 
ausztrál kormány döntése, amely a be-
vándorlók jelentős részét mintegy három 
évtizeden keresztül a victoriai Bonegilla 
táborába irányította,8 a 20. század máso-
dik felében új lökést adott a magyarok 
melbourne-i megtelepedésének.

Külön meg kell említeni, hogy az első 
világháborút követően már nemcsak Ma-
gyarországról, hanem az elcsatolt terü-
letekről is érkeztek magyar származású 
bevándorlók. A határon túlról érkezők 
közül az elsők, akiknek magyarságára 
már csak a nevük utal, talán éppen azok 
a Muraközből betelepülők voltak, akik 
az 1920-as évek elején Victoria északi 
csücskében, Mildura környékén teleped-
tek le.9

Az angolszász országok közül Auszt-
rália a délvidéki magyarság második 

otthona. Valamennyi határon túli magyar 
közösség közül a legjelentősebb szám-
ban ők telepedtek le Ausztráliában. Ér-
kezésük – az otthoni kilátástalanság mi-
att – két nagyobb10 és számtalan kisebb 
hullámban történt, s a mai napig is tart. 
A betelepedés központja kezdettől fog-
va Melbourne volt, amelyet Ausztrálián 
belül a délvidékiek fővárosaként is emle-
getnek. Bár a statisztika a legutóbbi idő-
kig jugoszlávként tartotta számon őket, a 
délvidékről érkezettek valamennyi ma-
gyar szervezetben megtalálhatóak.

Mellettük kisebb számban, de folya-
matosan érkeztek Erdélyből, valamint 
szórványosan Szlovákiából és Kárpát-
aljáról is. A magyarországi betelepülé-
si hullámok közül a legjelentősebb az 
1945–50 közötti, az 1956-ot követő, illet-
ve az 1970-es/1980-as évekbeli volt, de 
a 2000-es évek elején is kezdődött egy, 
amely ma is tart. Az e hullámokkal érke-
zők részben11 Melbourne-ben összponto-
sultak, s onnét szóródtak szét Victoriába, 
illetve Ausztrália többi államába.12 A be-
település újabb irányát jelzi az Európából 
érkező másodlagos migráció: egyre több 
fiatal néhány éves európai tartózkodást 
követően, nem ritkán már egy másik or-
szág állampolgáraként érkezik Ausztrá-
liába (ami egyébként megnehezíti a sta-
tisztikákban való nyomon követésüket), 
valami újat, az európaitól eltérőt keresve. 
Az ország egyediségével kapcsolatos el-
képzelések mellett a turisztikai vonzerő 
is szerepet kap, amely szintén emelheti 
majd Victoria népszerűségét az ausztrál 
tagállamok között.13



2016. nyár 95

A melbourne-i magyar diaszpóra

Összegezve az eddigieket: az ausztrá-
liai magyar diaszpóra kezdetei Victoria 
államhoz és Melbourne városához köt-
hetőek. Az aranyláz keltette kezdeti elő-
nyöket a város a kiváló fekvése és köz-
lekedési csomópont jellege révén hosszú 
távon is kamatoztatni tudta. A fővárosi 
rang, illetve a jelenlegi fővárostól való 
távolsága14 ugyancsak növelte a presztí-
zsét a tartományi székhelyek között. A ma-
gyarság betelepedése szempontjából ezek 
az előnyök már a 19. századtól különös 
jelentőséggel bírhattak. Ehhez a 20. szá-
zadban hozzájárulhatott a bonegillai tá-
bor befogadóállomáskénti kiépítése, va-
lamint az erőteljes délvidéki betelepedés. 
A jövő tekintetében pedig a közlekedési 
csomópont jelleg15 mellett az oktatási és 
turisztikai lehetőségek lehetnek döntőek.16

Magyar civil szervezetek   
Ausztráliában

Az Egyesült Államoktól eltérően, ahol 
– talán az első magyar betelepülők nagy 
száma miatt is – viszonylag korán, már 
a 19. század közepén megindult a civil 
szervezetek megalakítása, Ausztráliában 
viszonylag későn, a század végén jelent 
meg az első olvasókör. Az Amerikában 
oly gyakori önsegélyző egyletek telje-
sen hiányoztak – ennek oka ugyancsak a 
szórványos betelepülés lehetett. Ha eset-
leg mégis alakult néhány, a róluk szóló 
adatok, iratok biztosan elkallódtak a ké-
sőbbiekben.17 A 20. század első felének 
története amúgy sem kedvezett a magyar 
szervezetek alapításának: az első és a 

második világháború alatt a magyarokat 
Ausztráliában is bizalmatlanság vette kö-
rül.18

A második világégés után több hullám-
ban érkezett menekültek, majd később a 
bevándorlók a számukból és hátterükből 
eredően is különböző szervezeteket hoz-
tak létre. Az angolszász közeg elsősorban 
a nyelvhasználat, a vallás és a sport te-
rületén hatott ösztönzőleg az önszerve-
ződésre.19 A különböző hullámok során 
a bevándorlók általában kevesen voltak 
ahhoz, hogy mindegyik saját intézmény-
rendszert építsen ki, így az újonnan érke-
zettek főként a már meglévő szervezetek-
be épültek be, vagy azon belül hoztak lét-
re saját csoportokat. Az egyedüli kivételt 
talán csak a délvidékiek jelentették, akik 
Melbourne-be és Sydney-be is jelentős 
számban érkeztek, és ott saját szerveze-
teket alapítottak, de a teljes elkülönülés 
helyett ők is megtalálhatóak voltak vala-
mennyi magyar kezdeményezés mögött.

Változó intenzitással, de a szervezetek 
többségében napirenden volt a politika 
is. A kezdeti, főként politikai szervezke-
déseket azonban felülírta a megélhetés 
kényszere: egyrészt a politizálóknak is 
dolgozniuk kellett, másrészt a kizárólag 
politikai alapon működő szervezetek 
hosszú távon nem találhattak elég támo-
gatót a fennmaradásukhoz. A politika 
azonban – másodlagosan – már nagyobb 
tömeg számára is fogyaszthatóvá vált: a 
vitézi rend vagy a cserkészet – az előbbi a 
külsőségei, az utóbbi pedig az angolszász 
hagyományai miatt is – életképesnek bi-
zonyult, s egészen napjainkig fennma-
radt.
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Az első szervezetek tagságában jelen-
tős igény mutatkozott a saját ingatlanok 
megszerzésére, önálló magyar házak ki-
alakítására. Ez a koncepció a folyamatos 
bevándorlás mellett egészen az 1990-es 
évek elejéig fenntarthatónak tűnt (sőt, a 
magyarok számának növekedése, auszt-
ráliai beilleszkedésük több helyen együtt 
járt a már meglévő magyar házak fejlesz-
tésével, bővítésével), azt követően azon-
ban – az érkezők számának csökkenésé-
vel, a korábban megjelentek asszimiláci-
ójának és elöregedésének felgyorsulásá-
val – egyre több problémát okozott.

A magyar szervezetek létrehozásában 
és működtetésében az ausztráliai ma-
gyar egyházközségek is jelentős szerepet 
vállaltak. Csakúgy, mint a 19. századi 
Amerikában, Ausztráliában is megnyi-
tották az egyházak kapuit a magyar kez-
deményezések előtt, s a hitélet mellett a 
magyar nyelv, szokások és kultúra meg-
őrzése a lelkipásztorok kiemelt feladatá-
nak számított. Ennek következtében több 
helyen a magyar ház az imahelyiséggel 
közös telken épült fel.

A legnagyobb közösségek megenged-
hették maguknak, hogy a saját nemzeti-
ségükhöz tartozók utolsó éveiről is gon-
doskodjanak. A magyar idősotthonokkal 
kapcsolatos kezdeményezés azonban 
nem csupán az ott lakók, de a fenntartók 
– a mindenkori magyar diaszpóra – kap-
csolatait is szorosabbra fűzi, egyúttal elő-
segíti a generációk közti párbeszédet is.20

A magyar szervezetek évtizedeken 
keresztül a magyar diaszpóra szerve-
ződésének is keretéül szolgáltak. Ren-
dezvényeik elősegítették a különböző 

államokban élők találkozását, tapasztala-
taik kicserélését, közös versenyek, bálok, 
túrák keretében az ismerkedést. E rendez-
vények természetesen témával szolgáltak 
az ausztráliai magyar nyelvű sajtónak is, 
és hirdetéseik e sajtóorgánumok számára 
bevételi forrást is jelentettek.

Az ausztráliai egyesületi élet felívelő 
szakasza az 1950 és 1990 közötti évek-
re esett. Az azt követő hanyatlás mögött 
több ok is felfedezhető. A nagy létszámú 
korábbi generációk elöregedése elsősor-
ban az 1940-es és 1950-es években ér-
kezetteket érintette. Ugyancsak hozzájuk 
kapcsolható az asszimilációs hatás fel-
erősödése, amely ezeknek, az elsősorban 
Magyarországról származó bevándorlók-
nak a körében jelentkezett. Az ő gyerme-
keik, valószínűleg az otthon, még gye-
rekkorban megélt hatások következtében 
is, könnyebben vesztették el a nyelvüket, 
mint az eredetileg is kisebbségi sorból ér-
kezett, határon túli közösségekhez tarto-
zók leszármazottai. Ez utóbbiaknál a ta-
pasztalat szerint mind a nyelvhasználat, 
mind a csoporttudat megmarad – még 
nagyjából egy generáción keresztül.21 Az 
alapító generációk elöregedése a szerve-
zetek működésében is érezteti a hatását: 
a tagság nagyobb részét kitevő idősek 
érdeklődése lassan más irányba fordul, 
s számukra a magyarországi nyugdíjas 
klubok szabadidős tevékenységéhez ha-
sonló elfoglaltságra szolgál a közösségi 
élet. Felerősödik a generációs különbség 
is, hiszen ha a nyugdíjas korúak több-
ségben vannak, az érdeklődés főként az 
általuk anyanyelvi szinten beszélt ma-
gyar nyelvű kommunikációra, illetve 
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az óhazai hasonló emlékek újraélésére 
helyeződik át.

A jelenleg aktív korúaknak két fő cso-
portjuk létezik: a második generációs 
magyarok (leszármazottak) és az újon-
nan érkezők. Többségük az említett szer-
vezetek tevékenységébe több okból sem 
tud bekapcsolódni: az eltérő élmény-
anyag mellett a leszármazottak számára 
nem egy esetben a nyelv22 jelent problé-
mát, illetve a találkozók időpontja, amely 
többnyire munkaidőre esik. Ennek elle-
nére a generációs problémát több szerve-
zet is sikerrel tudta áthidalni: megtalálták 
azokat a programokat és eseményeket, 
amelyekre több nemzedék is sikeresen 
felfűzhető.23

Amivel viszont az alapító atyák nem 
számoltak – mert nem számolhattak –, az 
a globalizációs hatás. A ma érkezők szá-
mára az egyleti élet már Magyarorszá-
gon is kuriózumszámba ment, társasági 
életük jelentős része az interneten, kávé-
zókban vagy kisebb és szorosabb baráti 
közösségekben zajlik.24 A jövő – a diasz-
póra civil szektorának vagy legalább egy 
részének a továbbélése szempontjából – 
egyik legfontosabb kérdése: összeegyez-
tethető-e – és ha igen, milyen módon és 
formákban – a magyar egyesületek, ma-
gyar házak létezése az új nemzedék által 
preferált társasági léttel?

Nemcsak a formával, de a tartalommal 
is problémák lehetnek: korábban a szer-
vezetek létezésének egyik legfőbb indo-
ka a magyar nyelv használata, megőrzé-
se – ez ma már az interneten keresztül is 
teljesíthető, ezért nem szükséges klubba 
járni. A másik kérdés: mi az, ami megér 

a mai fiataloknak (akár három-négy év-
tized múlva, mire nyugdíjkorba érnek) 
annyi külön kiadást, amelyet egy magyar 
ház fenntartása vagy működtetése jelent? 
Hiszen az idő pénz, s az internet segítsé-
gével bármilyen társas összejövetelt meg 
lehet szervezni, kedv és idő függvényé-
ben – így ez a forma jóval kötetlenebb és 
olcsóbb egy magyar ház fenntartásánál.

Ausztráliában tehát a magyar önszer-
veződés – néhány korai előzményt leszá-
mítva – a második világháború után bon-
takozott ki. A szervezetek a menekültek, 
majd később a bevándorlók természetes 
találkozóhelyei lettek, s a nyelv ápolása, a 
kultúra megőrzése és a sport mellett lehe-
tőséget kínáltak az óhazával kapcsolatos 
hírek megvitatására is; azonban a tisz-
tán politikai szerveződések az Európától 
való távolság és a viszonylag kisszámú 
hasonló nézetű támogató miatt háttérbe 
szorultak. A magyar egyletek szorosan 
összefonódtak a magyar egyházakkal: 
közös rendezvények, ingatlanok révén 
segítették egymás munkáját. A rendez-
vények témát és bevételt jelentettek a 
magyar lapoknak. A magyar diaszpóra 
szervezetei az 1990-es évektől hanyat-
lásnak indultak. E mögött elsősorban a 
generáció- és szemléletmódváltás állhat, 
amelyek szükségessé teszik az ausztráli-
ai magyar civil szektor jövőbeli struktú-
rájának és fejlődési útjainak az átgondo-
lását.
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A melbourne-i civil szektor     
jelenlegi képe
A melbourne-i magyar civil szektor    
kialakulása

Mindaz, ami az ausztráliai magyar di-
aszpóra civil szektorának kezdeti idő-
szakával kapcsolatban általánosságban 
elmondható, az a Murray-folyó mentén is 
hasonlóképpen történt. A második világ-
háborút követően megindult menekültek 
és bevándorlók Victoriában elsősorban 
Melbourne-ben hozták létre szerveze-
teiket. A country25 területén kizárólag 
a Melbourne vonzáskörzetéhez tartozó 
Geelongban tudunk néhány kisebb ma-
gyar szervezet akkori létrejöttéről.26

A korai szerveződések egyik legfonto-
sabb célja a magyar ház létrehozása volt, 
de a letelepülők számának gyors növe-
kedése következtében több szervezet is 
belevágott az építkezésbe. Melbourne az 
Ausztráliai Magyar Református Egyház 
központja (bár az egyes gyülekezetek a 
gyakorlatban önigazgatásúak), de a re-
formátusok mellett korán megjelentek a 
különböző felekezetek, amelyek mellett 
szintén kiépültek a különböző klubok és 
körök. A gyarapodó létszámnak köszön-
hetően a határon túliak saját szervezetei 
is gyorsan megjelentek, de a délvidékiek 
nem kizárólagosan azokba tömörültek.

A melbourne-i magyar civil szektor    
jellegzetességei

A melbourne-i magyar civil szektor főbb 
jellegzetességei közé tartozik:
• az önszerveződő közösségek nagy száma;

• a lokális szerveződés;
• a délvidékiek általános jelenléte bennük;
• a tagság jellemzően 60 év feletti;
• a civil szervezetek tagsága jelentős át-

fedést mutat.

Melbourne-ben jelenleg mintegy 13 
nagyobb és számtalan kisebb szervezet27 
működik, négy magyar házban és hat, al-
kalmanként bérelt művelődési házban. 
A nagyobb civil szervezetek (össz)létszá-
ma mintegy 1700 és 2500 fő között vál-
tozik, de rendezvényeik ismeretében az 
összes szervezet által elért (vagyis a hoz-
zájuk közvetlenül kapcsolódó) személyek 
száma 3-4000 fő körül is lehet.28

A tagság túlnyomó része 60 év feletti. 
Ez alapján elmondható, hogy e szerve-
zeteket elsősorban az 1970/80-as éve-
kig Ausztráliába érkezettek látogatják 
rendszeresen. Bár a lokális szerveződés 
mindent felülír – a klubok városrészek 
szerint szerveződnek, és a nevüket is a 
lefedett terület alapján kapják –, egyesek 
mégis két-három klubhoz is kötődnek 
egyidejűleg. Ezt a szervezetek alkalmai 
is lehetővé teszik: a találkozók heti-két-
heti rendszerességgel követik egymást, a 
hét különböző napjain.

A tagság életkora a szervezetek tevé-
kenységi körével is összefüggésben van. 
A melbourne-i civil szervezetek jelen-
tős részének a profilja Magyarországon 
a szabadidős tevékenység kategóriába 
tartozna. E szervezeti kereten belül ter-
mészetesen rendszeresek a kulturális 
programok, kirándulások, közös ebédek, 
vacsorák, bálok. A politikai szervezetektől 
eltérően – melyek marginális szerepéről 
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már volt szó –, e klubok jelenleg is létez-
nek, és elsősorban a tagságuk vagy a ve-
zetőik közösségen belüli pozíciójának a 
meghatározására szolgálnak. A diaszpóra 
jelenlegi mérete lehetővé tette az azonos 
érdeklődési körű személyek klubokba 
szerveződését. Tipikusan ilyen az iroda-
lombarátok köre, a sakk-kör, de – Ausztrá-
lián belül a magyar származású jogászok 
jelentős számának és összetartásának kö-
szönhetően – a victoriai magyar szárma-
zású jogászok egylete29 is.

Az ausztráliai magyar közösségekre is 
jellemző, látványos feszültségek és el-
lentétek Melbourne-ben hiányoznak; a 
szervezetek vezetősége hasonló korosz-
tályból, ám a magyar nyelvterület külön-
böző pontjairól érkezett: jól kiegészítik 
egymást, és a közös célok érdekében fo-
lyamatosan együttműködnek.

A sok klub hálózatából hagyományo-
san két magyar központ emelkedik ki:30 a 
Wantirnai Magyar Központ31 és a Bocs-
kai Komplexum32 Fitzroyban; ez azonban 
nem jelent kizárólagosságot, hanem in-
kább a sokszínűséget erősíti.33

Szinte az összes melbourne-i magyar 
szervezetre jellemző a délvidékiek je-
lenléte,34 viszont a három önálló délvi-
déki klubban is találhatók más országré-
szekből érkezett tagok. Ez a fajta keve-
redés talán mások problémái, sorsa iránt 
fogékonyabbá teszi a csoportok tagjait, 
egyúttal pedig megkönnyíti a szerveze-
ten belüli és szervezetek közötti párbe-
szédet is.

A melbourne-i civil szervezetek         
működése

A melbourne-i civil szervezetek egy ré-
sze jogi személyként, a többi civil kö-
zösségként működik. Különbség tulaj-
donképpen csak az adminisztrációban 
található: a jogi személyek alapszabállyal 
rendelkeznek, és rendszeres jelentésté-
teli kötelezettségük van. A szervezetek 
többfős vezetőségét évente választják, de 
a szavazás többnyire jelképes: a felada-
tokat hosszabb ideje – társadalmi mun-
kában – ugyanazok a személyek vég-
zik. A munkanyelv a szervezeten belül 
általában a magyar, az írásbeliség azon-
ban túlnyomórészt már angol. A tagság 
rendszeres tagdíjat fizet, amely azonban 
az ausztrál keresetekhez képest jelképes: 
elsősorban a közös ebédek és kirándulá-
sok költségeit fedezi.

A magyar házakat az alapítók általában 
részvényesként hozták létre.35 A fenntar-
tásuk kezdettől fogva tervezést igényelt, 
és a bevételek mellett mindvégig szerepet 
kapott az önkéntes munka.36 A tagság fo-
gyatkozásával és nyugdíjba vonulásával 
egyre fontosabbá vált külső rendezvé-
nyek (például esküvők, lakodalmak, ki-
állítások) befogadása, de az azokból szár-
mazó bevétel leginkább csak a működte-
tésre elegendő, a karbantartásra már alig. 
Ez utóbbit nehezíti az is, hogy a felújítás-
hoz a tagság egyetértése szükséges, ám 
az nem minden esetben biztosítható.

A magyar házakat általában több szer-
vezet is használja, de azok a nagyobb 
klubok, amelyek önálló ingatlannal nem 
rendelkeznek, a különböző művelődési 
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házakat bérlik, havi egy-két vagy több 
alkalomra. A fizetendő díj37 a helyi viszo-
nyok között jelképesnek tekinthető.

Mi lesz a magyar házakkal?

Az alapító generáció elöregedésével adó-
dik a kérdés, hogy mi lesz a magyar há-
zak sorsa. Nyilván nehéz több évtizeddel 
előre tervezni, és a legegyszerűbb válasz 
az lehetne, hogy a következő nemzedék a 
kellő időben átveszi a stafétabotot. E le-
hetőség buktatóira már fentebb utaltunk. 
Ugyanakkor, a magyarság számára jel-
képes intézményekért a közösség képes 
volt és valószínűleg képes is lesz össze-
fogni. Ám mindezek figyelembe vételé-
vel is számítani lehet arra, hogy a magyar 
házak további működésének a kérdése a 
közeljövőben (az elkövetkező egy-két év-
tizedben) napirendre kerül majd.

Milyen eszközök és lehetőségek jö-
hetnek szóba? Ausztrália egyértelműen 
multikulturális állam, de ebbe a koncep-
cióba az egyes kisebbségek elkülönülésé-
nek – mint például egy különálló magyar 
háznak – a támogatása nem fér bele. Az 
ausztrál támogatás vagy kooperáció mi-
nimum több közösség együttműködését 
igényelné.38 A magyar fél részéről pedig 
ugyancsak nem várható el, hogy a Föld 
másik felén, egy egyre gyorsuló asszimi-
lációnak kitett közösség kiürülő magyar 
házait (bármennyire is fontos kultúrtör-
téneti emlékek) fenntartsa.39

A megoldás elsősorban a helyi magyar 
közösségtől várható. A már említett asz-
szimilációs hatás következtében a jövő 
útja valószínűleg a kétnyelvűség lesz. 

A magyar nyelv visszaszorulását a ma-
gyar kultúra (amelynek egyike csupán 
a néptánc, de hozzá tartozik a magyar 
konyha, nyelviskola, zene, film, illetve 
egyes magyarnak tartott sportágak: foci, 
vívás, sakk, vízi sportok is) bizonyos, 
nyelv nélkül is vonzó elemeinek az ápo-
lása ellensúlyozhatná. Ez azonban csak 
az érdeklődés felkeltését szolgálja, s még 
nincs válaszunk arra, hogy mely magyar 
házak maradhatnának meg. Nyilvánvaló-
an azok, amelyek gazdaságosan működ-
tethetőek, könnyen megközelíthetőek. 
Az is lehet, hogy valamilyen gazdasági 
tevékenységgel való társulás vezet elő-
re,40 vagy a telek egy részének a felparcel-
lázása, esetleg az intézmény bérbe adása 
biztosítaná a jövőbeni működés tőkéjét. 
Az ilyen jellegű döntések – a proaktivitás 
jegyében történő – meghozatalára azon-
ban a jelenlegi vezetési modell kevéssé 
alkalmas.

Mint az a fentiekből is látható, szám-
talan egyedi megoldás lehetséges, de az 
valószínű, hogy a nemzedékváltás a ma 
még sokszínű melbourne-i magyar civil 
szektor számos elemének az eltűnésével 
jár majd. A kérdés csupán az, hogy meny-
nyi idő alatt, illetve mi és milyen áron 
menthető át a következő generációkra.

Hogyan lép a következő generáció?

A következő generációt érintő globa-
lizációs hatásokról már korábban esett 
szó. Ezen a téren sem lehet azonban 
általánosítani: egy ekkora magyar kö-
zösségben néhány évtized múlva is 
lesznek – többen is – olyanok, akik az 
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egzisztenciájuk megteremtése után az 
energiáikat a magyar közösségnek, va-
lamint az intézményrendszer fenntartá-
sának szentelik majd, és olyanok is, aki-
ket közös élményeik a már megszokott 
formába, a civil szervezetekbe hoznak 
össze. E közösségek azonban vélhetően 
kisebbek lesznek a mostaninál, s ez a je-
lenlegi intézményrendszer fenntartását 
is lehetetlenné teszi.

A már említett „túlélési” módok mellett 
a zsugorodás esetleg olyan technikákat is 
újraéleszthet, amelyek már a 19. századi 
Amerikában több helyütt is működtek.41 
A saját tulajdonú templomok (illetve a 
hozzájuk épített temetkezési helyek) a 
nyelv háttérbe szorulását követően is lé-
tezhetnek, s azok közösségi helyiségei 
– ahogyan a korai időkben – a magyar 
klubok, újságok számára is újra megnyíl-
hatnak majd. A templom körül gyüleke-
ző közösségben a nyelv ápolása is köny-
nyebben biztosítható, s egy gyülekezeti 
terem kiváló alkalmat teremthet a közös-
ségi szerveződésre is. Természetesen, ha 
az adott közösségből hiányzik az önkén-
tes szellem, a tenni vágyás, az egyének-
ből pedig a közösséghez tartozás tudata, 
akkor az imaház sem garancia a túlélés-
re – mint ezt az észak-amerikai magyar 
közösségeknek a szemünk előtt lezajlott 
eltűnése oly plasztikusan megmutatta.42

Az ausztráliai magyar közösséggel 
kapcsolatban Melbourne tekintetében 
talán kijelenthető, hogy a diaszpóra 
utánpótlása biztosított, csak a következő 
nemzedék azon technikái és szándékai, 
amelyekkel a közösségi intézményeket 
működtetni kívánják, nem ismertek még.

Összegzés

Írásomban az ausztráliai magyar diasz-
póra egyik jelentős központja, Melbourne 
magyar civil szektorának az alapvető vo-
násait kívántam bemutatni. Ennek során 
megkíséreltem felvillantani egyes törté-
nelmi előzményeket, amelyek a magya-
rok számára e multikulturális hátterére 
oly büszke városban történő letelepedés-
ben szerepet játszhattak.

Magyarországról nézve sokszor úgy tű-
nik, hogy az ausztráliai magyar közösség 
egy központú: Sydney köré szerveződik. 
Ez a múltban sem volt így, és a jelenre 
sem igaz. A magyarok eloszlása sokkal 
inkább duális: két központ köré település-
ről érdemes beszélni. A centrumok körül, 
a szatellitek gyűrűjéhez hasonló módon 
helyezkednek el a vonzáskörzetükhöz 
tartozó települések: a belső körön Syd-
ney esetében Brisbane, Melbourne-ében 
Adelaide, a külsőn pedig az ausztráliai 
Perth és az új-zélandi Auckland. Krono-
lógiailag nézve a térségben az első ma-
gyar központ – a gazdasági fellendülés 
és a közlekedési lehetőségek miatt – Mel-
bourne volt; azonban néhány évtizeden 
belül hasonló hívóerővel bírt a magyarok 
számára Sydney és Perth, majd később 
Adelaide és Brisbane is.

A teljesen elfeledett vagy inkább soha 
fel nem fedezett43 melbourne-i civil szek-
tor vizsgálata pontosan ebből a szem-
szögből érdekes. Jelenleg egész Ausztrá-
lián belül az ottani közösség szervezet- és 
intézményrendszere a legösszetettebb és 
a legvitálisabb. Egyúttal időbeli hossza 
és folytonossága miatt számos emléket 
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megőrzött és tovább görgetett, melye-
ket – mint kimosott aranyrögöket – most 
könnyen meg lehet találni, és ki lehet 
emelni.

Ez az évtizedek során egymásra épült 
rendszer számos előnyös tulajdonsággal 
bír, melyek egyike a sokszínűség, a másik 
pedig a konfliktusmentesség. Az előzmé-
nyekből és a jelenlegi keretek áttekinté-
séből felvázolhatóak a jövőbeli fejlődési 
irányok, amelyek az asszimilációs hatás 
és a frissen érkezők számának csökke-
nése következtébe egy hullámvölgy felé 
mutatnak. Ugyanakkor a korábbi – észak-
amerikai – példákból kiindulva lehetőség 
nyílik a teljesen negatív forgatókönyvek 

elkerülésére, a lehető legtöbb elem és ér-
ték megőrzésére vagy átmentésére. Ez a 
munka egyúttal az ausztráliai magyar di-
aszpóra egyik oszlopának a stabilizálását 
is jelentené,44 és esetleg – interdiszcip-
lináris vizsgálatok mellett – egy, a nyu-
gati magyarság és Magyarország közötti 
újfajta kapcsolatrendszer kiépítéséhez is 
lehetőséget kínálna.

Ehhez az adottságok és a lehetőségek 
mellett – úgy tűnik – most már a hazai 
érdeklődés is feltámadt, amely elvezethet 
e diaszpóra megismeréséhez, majd annak 
révén a kapcsolatok és ismeretek elmélyí-
téséhez.45
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A jelentősebb magyar civil szervezetek címlistája

Név Jelleg,
tevékenységi kör Tagság (fő) Cím

(városrész) Klubnapok

Kultúrkör kulturális kb. 200 Mulgrave havonta

Erdélyi Szövetség
ösztöndíjak, magyar 
kezdeményezések 

támogatása
kb. 50 Wantirna folyamatos

rendezvények

DDMSZ szabadidős
tevékenység kb. 150-200 Rockbank minden hónap 

első szombat

Kék Duna sport 120-150 Keysborough havonta

Vitézi Rend hagyományápolás kb. 40 Wantirna/
Bocskai alkalmanként

Melbourne-i
Cserkészek
(3 csapat)

szabadidős
tevékenység 50-60 Wantirna + 

Cserkészotthon alkalmanként

Magyar
Származású
Jogászok Baráti 
Köre

kulturális, szakmai kb. 40 Fitzroy
havonta/

kéthavonta
egyszer

Wantirna (Knoxi)
Nyugdíjas Klub

szabadidős
tevékenység kb. 150-200 Wantirna minden kedden

Bocskai Klub 
(gyülekezet)

szabadidős
tevékenység kb. 150-200 Fitzroy minden

vasárnap
Casey-i
Nyugdíjas Klub

szabadidős
tevékenység kb. 200-250 Dandenong minden szerdán

Noble Park
Nyugdíjas Klub

szabadidős
tevékenység 250 Noble Park

minden hónap 
első és harmadik 

hétfőjén

Nunawadingi 
Nyugdíjas Klub

szabadidős
tevékenység kb. 80-90 Burwood East

minden hónap 
második
péntekén

St Albans
Nyugdíjas Klub

szabadidős
tevékenység 120 St Albans minden hétfőn

Corio Hungarian 
Social Club 
(Geelong)

szabadidős
tevékenység kb. 50-100 Bell Park minden

szombaton
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Jegyzetek

  1 A szerző 2011 és 2013 között Magyarország 
Canberrai Nagykövetségén, 2013 és 2015 kö-
zött annak Melbourne-i Konzuli Irodájában 
dolgozott konzulként.

  2 Melbourne városát 1835-ben alapította John 
Batman, de már 1803-ban megkíséreltek egy 
telepet létrehozni a mai területén. A város 
fellendülését az 1851-es aranyláz alapozta 
meg, amelynek köszönhetően néhány év alatt 
robbanásszerű fejlődésen ment keresztül, és 
végül az Új-Dél-Walesből kialakított Victo-
ria állam székhelye lett. Az államszövetség 
1901-es megalakításakor a székhellyel kap-
csolatosan létrejött kompromisszum alapján 
Ausztrália első fővárosa lett, és1927-ig az ma-
radt. Vezető szerepe a parlament Canberrába 
költözése utáni évtizedekben is változatlan 
maradt (az utolsó szövetségi intézmény 1980-
ban költözött csak át Canberrába). Melbourne 
jelenleg több mint négymilliós, dinamikusan 
fejlődő nagyváros (lakosságszáma nagyjá-
ból 300 ezer fővel kevesebb, mint Sydney-é), 
nemzetközi kikötő, vasúti és légi közlekedési 
csomópont. Egyes számítások szerint mintegy 
két évtizeden belül Ausztrália legnagyobb vá-
rosa lesz. Melbourne a magyar történelem-
hez több szállal is erősen kötődik: a ’48-as 
honvédek közül többen próbáltak szerencsét 
az ottani aranymezőkön, és ott rendezték az 
1956-os olimpiát is, amely a magyar–szovjet 
vízilabda mérkőzésen Zádor Ervint ért inci-
dens miatt örökké emlékezetes marad a ma-
gyarok számára. Fontos adalék ehhez, hogy 
a 2000-es években a helyi magyar közösség 
egy hagyatékból megvásárolta az olimpián 
használt lyukas zászlót, és külön küldöttség-
gel küldték Magyarországra, az egri sport-
múzeumba. Bővebben lásd a Sportmúzeum 
honlapján: http://egrisportmuzeum.hu. Letöl-
tés ideje: 2014. április 30. Melbourne városára 
lásd: Graeme Aplin, Stephen Glynn Foster 
és Michael McKernan (szerk.): Australians. 
A Historical Dictionary. Broadway: Fairfax, 
Syme & Weldon, 1987. Ausztrália rövid tör-
téneti áttekintését adja: Mark Peel – Christina 

Twomey: A History of Australia. London: 
Palgrave Macmillan, 2012.

  3 Kunz Egon (1922–1997) annak idején me-
nekültként érkezett a napfényes és távoli 
földrészre. A saját élményei és érdeklődése 
sarkallta történelmi kutatásai máig kiinduló 
alapjául szolgálhatnak a magyar diaszpóra 
történetével kapcsolatos további vizsgála-
toknak. Fáradhatatlan munkával fellelte és 
elemezte szinte az összes, az ausztráliai ma-
gyarság kezdeteivel kapcsolatos korai forrást, 
azonban az anyag rendezésére és közzété-
telére fájdalmasan kevés ideje maradt. Az 
általa felvetett problémák továbbgondolása 
és a hivatkozott források elemzése, illetve 
ausztráliai és – az elmúlt időszakban gyara-
podó – hazai anyagokkal történő kiegészítése 
számos kérdésben új eredményt hozhat, vagy 
a jelenlegi adatainkat kibővítheti. (Például: 
a viszonylag sokat idézett Budához kötődő 
Leviny családból három gyermek is meglá-
togatta Magyarországot az 1920-as/1930-as 
években, de nem tudjuk, pontosan merre jár-
tak, és kivel találkoztak. Az ügyben érdemes 
lenne nem csupán a magyarországi forrásokat 
számba venni, hanem a Budán található csa-
ládi irattárat is átkutatni.) A Leviny családra 
vonatkozó jelenlegi összefoglalás helytör-
téneti jellegű: Lauretta Zilles: Buda and the 
Leviny Family. Castlemaine: Buda Historic 
Home and Garden Inc., 2011. 52 o. Az átfo-
gó ismertetést lásd: Kunz Egon: Magyarok 
Ausztráliában. Budapest: Teleki László Ala-
pítvány, 1997.

  4 A victoriai – és új-dél-wales-i – honvédsírok 
állapotának a felmérését érdemes lenne a kö-
zeljövőben megkezdeni, pontos dokumentálá-
sukat a Julianus-program keretében elvégez-
ni, és a még meglévőket a helyi magyar kö-
zösség bevonásával rendbe tenni. A munkát 
– saját tapasztalataim szerint – három tényező 
fogja különösen megnehezíteni. A korai te-
metői nyilvántartások sokszor töredezettek, 
pontatlanok, és a sírköveken lévő keresztne-
vek is eltérhetnek a magyarországi nyilván-
tartásoktól, hiszen az Ausztráliába érkezők a 
nevüket a könnyebb kiejtés végett megcserél-
hették, vagy angolos keresztneveket vehettek 

http://egrisportmuzeum.hu
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fel. Például: a carltoni (Melbourne) temetőben 
nyugvó Farkas Mártont – a temető munkatár-
sának lelkes segítségével – Farkas M. Arthur 
néven sikerült végül megtalálni. Megnehezít-
heti a keresést egyes honvédek németes csa-
ládneve is.

  5 Vö.: E. F. Kunz: „Wekey, Sigismund (1825–
1889)”. Australian Dictionary of Biography, 
http://adb.anu.edu.au/biography/wekey-
sigismund-4828. Letöltés ideje: 2014. április 27.

  6 Sírja a carltoni temetőben található. Pontos 
jelzetét lásd: Domaniczky Endre: Az első sza-
bad magyar bevándorló sírja. (Megjelenés 
alatt.)

  7 A két világháború között csekély szám-
ban Ausztráliába érkezettek közül példá-
ul a magyar kulturális életben a budapesti 
Shakespeare-szobor ausztráliai eredetijének 
a megalkotójaként ismert Mészáros Andor 
(1900–1972) szintén Melbourne-ben kötött ki. 
Családjában már a második generáció foglal-
kozik szobrászattal és éremkészítéssel. Mé-
száros Michaelre vonatkozóan lásd: „Michael 
Meszaros”. Association of Sculptors of Victo-
ria, http://sculptorsvictoria.asn.au/meszaros. 
Letöltés ideje: 2014. április 28., unokahú-
gára, Mészáros Annára lásd a saját honlap-
ját: http://www.annameszaros.com. Letöltés 
ideje: 2014. április 28.. Mészáros Andorról 
és ausztráliai munkásságáról lásd bővebben: 
Kelman Semmens: Mészáros, Andor (1900–
1972)”. Australian Dictionary of Biography, 
http://adb.anu.edu.au/biography/meszaros-
andor-11114. Letöltés ideje: 2014. április 28.

  8 Bonegilla az első és legnagyobb „fogadó és 
képző állomás” volt. Melbourne-től 300 km-
re északra fekszik. 1947-ben nyitották meg, 
és az 1971-es bezárásáig 300 ezer ember for-
dult meg ott hosszabb-rövidebb időre. 1951-
re az ausztrál hatóságok más államokban 
(Új-Dél-Wales, Dél-Ausztrália, Queensland, 
Nyugat-Ausztrália) is nyitottak befogadó ál-
lomásokat. Bonegillában jelenleg múzeum 
működik, egy magyar emlékszoba kialakítá-
sa – esetleg az 1956-os forradalom 60. évfor-
dulójára – méltó megemlékezés lehetne. Bő-
vebben lásd: Bonegilla Migrant Experience, 
http://www.bonegilla.org.au. Letöltés ideje: 

2014. április 27.; Bruce Pennay: „Receiving 
Europe’s Displaced. Bonegilla Reception 
and Training Centre, 1947–53”. Bonegilla 
Migrant Experience, http://www.bonegilla.
org.au/research/images/193802_Europes_
Displaced.pdf. Letöltés ideje: 2014. április 30.

  9 Mildurában máig működik a Muravidékről 
elszármazottak klubja, és több magyar is él 
a városkában. A korai kivándorlókra nézve 
lásd: Kunz: Magyarok Ausztráliában, 118–
119. o.

10 A délvidéki bevándorlás legjelentősebb hullá-
ma az 1960-as és az 1980-as években zajlott. 
A másodikat az elhúzódó délszláv konfliktus 
generálta, és akkor többen a már kint lévő ro-
konok segítségével költöztek Ausztráliába.

11 A magyarok külső bevándorlása elsősorban 
két ponton keresztül érte és éri el Ausztráli-
át: Melbourne és Sydney érintésével. Egyes 
időszakokban Adelaide jelentősége is megnö-
vekedett, míg Brisbane és Perth elsősorban a 
magyarok országon belüli migrációjában ka-
pott szerepet.

12 A jövőbeli magyar bevándorlás tekintetében 
Melbourne szerepe várhatóan növekedni fog. 
Ennek oka a ma már Budapestről való köny-
nyebb megközelíthetőség, az Ausztrálián 
belül kiemelkedően jónak számító tömegköz-
lekedés, illetve a kedvező munkalehetőség. 
Nyilvánvalóan – ahogyan a melbourne-i di-
aszpóra léte hatott a külképviselet megnyi-
tására – a konzulátus is hatni fog a victoriai 
magyarságra: a szolgáltatások országon belüli 
elérhetőségével középtávon már számolni fog-
nak az Ausztráliába települők, de ugyanígy 
hatással lehet a misszió a helyi magyar civil 
szektor összetételére is. Egy országos szerve-
zetet például ezután érdemesebb lesz megala-
pítani Melbourne-ben, ahol a vezetőségnek 
Magyarországgal közvetlen kapcsolata lehet, 
mint bármely más városban. Egy korai példa e 
vonatkozásban: Ausztráliai Magyar Pedagó-
gusok Egyesülete, http://mmakkai.wix.com/
ampe. Letöltés ideje: 2014. június16.

13 Az utóbbi évtizedekben kibontakozó tö-
megturizmus szempontjából Melbourne és 
környéke várhatóan az Ausztráliába uta-
zók kedvelt célpontja lesz, mivel az ottani 

http://adb.anu.edu.au/biography/wekey-sigismund-4828
http://adb.anu.edu.au/biography/wekey-sigismund-4828
http://sculptorsvictoria.asn.au/meszaros
http://www.annameszaros.com
http://adb.anu.edu.au/biography/meszaros-andor-11114
http://adb.anu.edu.au/biography/meszaros-andor-11114
http://www.bonegilla.org.au
http://www.bonegilla.org.au/research/images/193802_Europes_Displaced.pdf
http://www.bonegilla.org.au/research/images/193802_Europes_Displaced.pdf
http://www.bonegilla.org.au/research/images/193802_Europes_Displaced.pdf
http://mmakkai.wix.com/ampe
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távolságokhoz képest jelentéktelen, néhány 
órás autóút során tulajdonképpen Ausztrália 
különleges, összetett tájképének és élővilá-
gának a többsége elérhető, egyetlen államon 
belül.

14 Az Ausztrál Államszövetség létrejöttekor a fő-
város kijelölése körüli vita – egy évszázaddal 
későbbről nézve – nem feltétlenül erősítette 
meg Sydney pozícióját, bár akkor azt hitték. 
A közlekedés fejlődésével ugyanis a már ere-
detileg is közel fekvő úr főváros „karnyújtás-
nyi távolságra” (3 óra autóút) került. Ez egy 
idő után mindkét várost gátolhatja az önálló 
arculata kialakításában, vonzáskörzete felépí-
tésében. Melbourne dél-ausztráliai szerepét 
az egynapi járótávolság hangsúlyosabbá tette. 
Bővebben a fővárossal kapcsolatos vitákról: 
Aplin, Foster és McKernan (szerk.): i. m. 25–26. o.

15 Melbourne Ausztrália „európai kapuja”; a 
másik metropolisza, Sydney pedig egyértel-
műen az ázsiai kapu szerepét tölti be.

16 Nem véletlen, hogy az ausztrálok is számol-
nak azzal, hogy néhány évtizeden belül Mel-
bourne újra a kontinens legnagyobb városa 
lesz.

17 Vagy esetleg más nemzetek szervezeteinek 
dokumentumai között kellene azokat keres-
nünk. (A magyarok hagyományosan könnyen 
kapcsolódtak be a német egyletek működésé-
be más országokban is.)

18 Ennek esett áldozatul Kunz információi sze-
rint a két háború között működő Sydney-i Ma-
gyar Egylet. Kunz: Magyarok Ausztráliában, 
120. o.

19 A kezdeti időszak magyar történeti neveit rö-
vid idő múlva felváltották a helynevek. A több-
értelmű lokalitás jelenleg is az ausztráliai ma-
gyar civil szektor egyik fő rendezőelve.

20 A három, magyarok által alapított idősotthon 
időbeli sorrendben: Szt. Erzsébet (Sydney, 
1967), Árpád (Melbourne, 1994), illetve a 
jelenlegi nevén Pennwood Green (Adelaide, 
2009; a szerbekkel közösen működik).

21 Tehát az eltérő indíttatás nagyjából egy gene-
rációnyi különbséget eredményez a magyar 
diaszpórán belül – természetesen ezt a meg-
állapítást szociológiai kutatásokkal lehetne 
tovább árnyalni.

22 Amelyet sokan beszélnek jól, de kevés szóval.
23 Tipikusan ilyen az unokákat felvonultató sza-

való vagy táncverseny, évadnyitó bál, esetleg 
piknik. Ezeken a magyar nyelv mellett az asz-
taltársaságok angolul is beszélhetnek.

24 Amely méretében is eltér a korábbiaktól, s a 
„mértékegysége” a bál helyett a házibuli.

25 A köznyelvben így nevezik Victoria államnak 
a fővároson kívüli területét.

26 Geelongban a Corio nevű ausztrál focicsapat 
ernyője alatt működik a Hungarian Social 
Club, amely nagyrészt délvidékieket tömörít. 
A klubtól nem messze az egy másik generáci-
ót összefogó Szent László Egyesület szokott 
találkozni. A két csoport között azonban van 
átjárás, s természetesen időről időre újabb 
szervezetek is felbukkannak (pl. a geelongi 
Mezei Virág Tánckör). Elképzelhető, hogy a 
néhány tucatnyi folyamatos magyar közös-
séggel bíró Bendigóban és Ballaratban is vol-
tak korábban hasonló szerveződések.

27 Pontos számot nehéz mondani, hiszen a szer-
vezetek (és tagságuk) állandóan változnak. 
A kisebb szervezetekre példa lehet a Magyar 
Asszonyok Kötőklubja.

28 Hogy látható legyen, milyen jelentős szám ez 
az ausztráliai magyar diaszpórán belül, ér-
demes lenne mellé tenni a melbourne-i vagy 
Victoria állambeli magyarok összlétszámát. 
Ezzel azonban egy jelentős problémába üt-
közünk, amelyet korábban is csak közelítés-
sel tudtak áthidalni, de a megoldása egyelőre 
nem lehetséges. A válasz ugyanis részben 
attól függ, kit számítunk magyarnak. Csak 
azt, aki a jelenlegi Magyarország területén 
született? Vagy aki most is magyar állampol-
gár? Aki ezt igazolni is tudja (például magyar 
útlevéllel)? Vagy aki magyar származású? Ha 
magyar származású, hányadik generációig 
kellene a magyarokhoz (is) számítani? A kér-
dést érdemes lenne egy külön tanulmányban 
körbe járni, az azonban már most is látható, 
hogy a válasz valószínűleg több számból fog 
állni. Hiszen más szempontból szükséges 
számolni egy rendezvény megvalósítása, il-
letve például az útlevélre jogosultak körének 
a felmérése céljából. Szekfű Gyula egykori 
kérdésfeltevését aktualizálva, a diaszpóra 
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szempontjából mindenképpen fontos lenne 
választ kapnunk arra, hogy „ki a magyar?”.

29 A Magyar Származású Jogászok Baráti Köre 
Világos István akkori tiszteletbeli konzul 
aktív közreműködése mellett jött létre, 2010-
ben. Tagjai rendszeresen találkoznak, előadá-
sokat tartanak. A szervezethez a különböző 
területeken dolgozó jogászok csatlakoztak 
(továbbá nyitottak más államok felé is). A leg-
utóbbi kezdeményezésük a magyar alaptör-
vényt bemutató 2014-es előadás volt, amelyre 
magyarországi szakembereket hívtak meg.

30 Ezért a melbourne-i magyar civil szektorra 
azt is mondhatnánk, hogy kétközpontú háló-
zatos szerkezettel rendelkezik.

31 A Wantirnai Magyar Központ – amelyet a 
déli félteke legnagyobb magyar házának tar-
tanak – a magyar összefogást és akaraterőt 
dicséri. Két magyar vállalkozó által felaján-
lott telken, közös gyűjtésből, közös munká-
val, több szakaszban készült el a mai épü-
letegyüttes (és ökumenikus templom). Mára 
a város körbenőtte, a központból könnyen 
és gyorsan megközelíthető. Tágas termei és 
a jelentős méretű saját ingatlan hosszú távú 
hasznosítási lehetőségeket rejt magában – ha 
a közösség képes megtalálni a megfelelő üze-
meltetési formát, ellenőrzési módot, valamint 
a mai igényeknek is megfelelő korszerűsítést 
követően tartalommal is meg tudja tölteni az 
épületet.

32 A Bocskairól elnevezett magyar ház a belvá-
ros szélén, kiválóan megközelíthető helyen 
található. (Bocskai nevét 1972-ben kapta az 
ingatlan a református egyház akkori veze-
tőjétől, aki úgy gondolta, hogy a vallássza-
badságért, egyúttal a református vallásért 
oly sokat tevő fejedelem életútja egyszerre 
hangsúlyozza a függetlenség és a magyarság 
megőrzésének a fontosságát.) A református 
egyházközséghez tartozó épület egyik felét 
kitöltő gyülekezeti teremben már évtizedek 
óta élénk klubélet folyik. Az épület másik 
része már egy évtizede konzulátusi célokat 
szolgál: korábban a Victoria államban műkö-
dött magyar tiszteletbeli konzul irodájának, 
jelenleg Magyarország külképviseletének ad 
otthont. Vö.: Magyarország Konzuli Irodája. 

Melbourne, Ausztrália, http://www.mfa.gov.
hu/kulkepviselet/Melbourne/HU. Letöltés 
ideje: 2014. június 16. Az alapító lelkész, dr. 
Antal Ferenc személyiségére és a magyarsá-
gért végzett több évtizedes kiemelkedő mun-
kájára a gyülekezeti alkalmakkor elmondott 
beszédeiből következtethetünk. A rá vonatko-
zó írott anyag alapján szükség lenne életútjá-
nak tudományos eszközökkel történő bemu-
tatására is. Dézsi Csaba (szerk.): Megvalósult 
álmok. A North Fitzroy-i magyar református 
gyülekezet története Antal Ferenc igehirdeté-
seinek tükrében. Melbourne: Ausztráliai Ma-
gyar Református Egyház, 2009.

33 A két magyar ház egymástól kb. 20 km távol-
ságra van, autópályán kiválóan megközelíthe-
tőek.

34 Talán ez a titka a szervezetek kiváló együtt-
működésének is, hiszen nincs területi elkülö-
nülés az egyes szervezetek esetében.

35 A különbség az, hogy alapításukat követően 
az intézmény sorsa elszakad-e a részvénye-
sektől, vagy azok rendelkezési joga a későb-
biekben is megmarad. Az utóbbi sokáig álta-
lános gyakorlat volt, de egyes, a magyar ház 
megszűnéséhez vezető esetek a jövőben talán 
megerősítik az előbbi technika alkalmazásá-
nak a szükségességét.

36 A diaszpórában az „önkéntes munka” je-
lentése némiképp eltérő a Magyarországon 
megszokottól: ott ugyanis minden intézmény 
létrehozásához, rendezvény megszervezé-
séhez tulajdonképpen önkéntes munka vagy 
felajánlás szükséges (nincsenek pályázatok, 
elenyésző a tagi hozzájárulásokon, adomá-
nyokon kívüli bevétel). Éppen e miatt például 
egy magyar ház működése vagy egy szervezet 
több évtizedes fennállása mögött fontos meg-
látni és értékelni a közösség egyes tagjainak 
a sokszor erőn felül befektetett energiáját, a 
családtól és munkától elvett időt.

37 Átlagosan évi 150-300 ausztrál dollár.
38 Például: közép-európai ház, finnugor ház.
39 Átmenetileg, illetve egyes speciális esetekben 

azonban valószínűleg tudna segíteni. Nem 
csupán pénzügyileg, hanem szakértelemmel 
is, de ehhez az ottani közösség részéről is 
befogadókészségre lenne szükség.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/Melbourne/HU
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40 Például, ha a magyar ház telkén felépülő iro-
daház egy szintjét meghatározott alkalommal 
megkapja a közösség.

41 Kohányi Tihamér, az egykori jeles amerikai 
magyar publicista kiváló megfogalmazásával: 
„egyház, iskola, egylet, hírlap – ezek azok 
a tényezők, amelyek Amerika magyarságát 
összetömöríteni, előbbre vinni hivatva van-
nak”. Kohányi Tihamér (szerk.): Szabadság 
album 25. Cleveland: Szerzői kiadás, 1901. 
Az amerikai magyar diaszpóra részletes tör-
ténetére: Várdy Béla: Magyarok az Újvilág-
ban. (Budapest: Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága, 2000. Az angolszász 
országok magyar szervezeteinek sajátossá-
gaira: Domaniczky Endre: „A tengerentúli 
angolszász államok magyar civil szektora 
kronológiájának vázlata”. Vasváry Collection 
Newsletter, No. 2. (2010). Elektronikusan elér-
hető: http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/
vasvary/newsletter/10dec/tartalom.html.

42 Az észak-amerikai magyar diaszpórában le-
zajlott folyamat – néhány évtizedes késéssel 
és méreteiben lekicsinyítve – Ausztráliában is 
végbe mehet, de (az egyik lehetséges forgató-
könyv ismeretében) a hullámvölgyre még fel 
lehet készülni.

43 Sydney-ben a több mint öt évtizedes folya-
matos jelenlét nem múlt el nyomtalanul: csa-
ládok, kapcsolatrendszerek dokumentálása 

révén számos adat már Magyarországon is 
hozzáférhető. Melbourne-ben, amely magyar 
szemszögből nézve hét-nyolc évtizedre hát-
térbe szorult, ez a jellegű munka még hosz-
szabb időt fog igénybe venni. Az állampolgár-
sági ügyek révén azonban két-három emberöl-
tő múlva – mire az azokkal kapcsolatos iratok 
esetleg kutathatóak lesznek – a melbourne-i 
diaszpóra egy-másfél évszázados történeté-
nek főbb csomópontjai is fel fognak tárulni. 
Másképp fogalmazva: Sydney magyarsága 
otthonról nézve nyitott könyv, megismerhető; 
Melbourne-é egy mély tó, amely felfedezésre 
vár.

44 A másik oszlop a jelenleg jóval romosabb álla-
potban lévő sydney-i diaszpóra. Csak mellék-
szálon, de a fentieket megerősítve szükséges 
kiemelni: miként Ausztrálián, úgy a magyar 
diaszpórán belül is igaz, hogy Melbourne és 
Sydney nem egymást kizáró, hanem erősítő és 
kiegészítő lehetőség. Az egyik háttérbe szorí-
tása szükségképpen árt a másiknak is.

45 Magyarország Kormánya 2013-ban döntött 
a Melbourne-i Konzuli Iroda felállításáról. 
Vö.: az egyes külképviseletek nyitásához 
kapcsolódó feladatokról szóló 1221/2013. (IV. 
23.) kormányhatározat 1. c.) pontja. Az iro-
dát 2013. október 23-án nyitotta meg Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes.
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