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Tehetséggondozás – határtalanul
Collegium Talentum (CT) néven a Tatabá-
nyai Edutus Főiskola keretei között, Kandikó 
József vezetésével működött az a határon túli 
magyar egyetemista és doktorandusz tehet-
ségek gondozását célzó program, amelynek 
folytatása meglehetősen bizonytalannak tű-
nik. Az elmúlt öt év folyamán több százan 
nyertek támogatást a CT képzéseire, tutorok 
által vezetett tanulmányokra. A végzős évfo-
lyam munkáiból Intelligens háló címmel ez 
évben harmadszor jelent meg a válogatott 
tanulmányokat közreadó kötet. A magyaror-
szági egyetemi, akadémiai intézményi, szak-
mai hálózat, a budapesti könyvtári, laborató-
riumi, kutatási lehetőségek módot adtak az 
együttműködési, kapcsolatépítési, konzultá-
ciós fórumok felhasználására, a legtehetsége-
sebb és szakmájuk iránt elkötelezett fiatalok 
kölcsönös megismerkedésére, közösséggé 
formálására. Ez a kollégiumi forma – minden 
kezdeti szervezési, pénzügyi nehézség ellené-
re – bebizonyította létjogosultságát. 

A tanulmánykötetében közreadott hu-
szonegy tanulmány eredményeit ebben a 
rövid recenzióban csak jelezni lehet. Az álta-
lános demográfiai fogyás, az egész régiónkra 
jellemző szűkkeblű nemzetállami megköze-
lítések ellenére a természet- és társadalomtudo-
mányi tanulmányok olyan élő szomszéd or-
szági magyar értelmiségi közösségek tudását 
közvetítik, amelyek nélkül mindenki szegé-
nyebb lenne. Jól átgondolt, módszeres kutatá-
sok részeredményeit olvashatjuk: gazdagon 

adatolt mikroelemzések, esettanulmányok 
jelzik a vizsgált témakörök új megközelítési 
lehetőségeit. Kitartó méréseken, szívós terep-
munkán vagy levéltári, könyvtári munkán 
alapuló invenciózus elemzések sorakoznak a 
kötetben, amely a program honlapján elérhe-
tő címről ingyenesen megrendelhető. A ma-
gyar nyelvű tudományosság legújabb nem-
zedékének határok nélküli életképességét, 
életrevalóságát a kötetben feltárt ismeretek is 
egyértelműen bizonyítják. 

A három részre osztott kötet első hét ta-
nulmánya a kisebbségi helyzetben élő vagy 
kisebbségi szocializációs háttérrel rendelkező 
csoportok oktatási, kommunikációs, urbani-
zációs, regionális sajátosságait vizsgálja. A 
szerkesztő szakmai értékrendjét jelzi, hogy a 
kötet első tanulmánya Zoller Katalin Tanuló 
szakmai közösségek című elemzése a Románi-
ában és Magyarországon egyaránt sokféle 
válságon átesett alkalmazott pedagógia né-
hány kulcskérdését elemzi. A szerző felveti 
például a tanári autonómia sokat vitatott 
kér dését. Az oktatást általában ma is hajlan-
dóak vagyunk individuális tevékenységnek 
tartani, s így van ez a romániai pedagógiai 
gyakorlatban is, amelyet Zoller Katalin vizs-
gált. A már-már parttalan oktatáspolitikai 
viták szempontjából sem érdektelen a tanul-
mány egyik záró következtetése: az oktatási 
tevékenység megújításában folyamatosan 
vegyíteni kellene a bürokratikus stratégiákat, 
amelyek „tradicionális vezetési eszközöket, 
szabályokat, előírt rutinokat és szankciókat 
használnak”, illetve a professzionális stratégiát, 

beépült az állat szívébe, és több paraméter 
meghatározása alapján a kutatók megállapí-
tották, hogy javította annak funkcióit.

Most nagyobb méretben szeretnék létre-
hozni ezt a struktúrát, és működését az em-
beri szívhez nagyon hasonló sertésszíven 
fog ják tesztelni.       

Gao, Ling – Kupfer, Molly E. – Jung, Jang-
wook P. et al.: Myocardial Tissue Engineer-
ing with Cells Derived from Human-in-
duced Pluripotent Stem Cells and a Na-
tive-Like, High-Resolution, 3-Dimension-
ally Printed Scaffold. Circula tion Re-
search. 2017. 120, 1318–1325. DOI: 10.1161/
CIRCRESAHA.116.310277 • http://circres.
ahajournals.org/content/early/2017/01/09/
CIRCRESAHA.116.310277 

FRISS VIZES EREDMÉNYEK

A földi körülmények között gyakoriak és 
fontos szerepet játszanak a víz és szilárd felüle-
tek találkozásakor lejátszódó jelenségek. Ezen 
belül gazdasági hatásait tekintve is súlyos 
kérdés, hogy mit csinálnak a vízmolekulák 
fém-oxid felületen. 

A Pacific Northwest National Laboratory 
munkatársai a fotokatalitikus vízbontás leg-
gyakrabban használt modellfelületén, titán-

dioxidon vizsgálták vízmolekulák disszociá-
cióját. Megfelelő hatékonyság esetén ugyan-
is a napenergiával történő közvetlen vízbon-
tás lehetne a legegyszerűbb és legtisztább 
megújuló energiaforrás.

A felülethez kötődő víz állapotáról – vajon 
vízmolekulaként egyben marad-e, vagy 
disszociál, illetve hogy milyen arányban van 
jelen ez a két forma – a régóta folyó vizsgála-
tok és számtalan megjelent tanulmány elle-
nére egyértelmű bizonyíték még nem szüle-
tett. A most publikált eredmények szerint az 
(110) orientációjú rutil egykristályon a vízmo-
lekulák 0,035 eV energiával kedvezményezet-
tek a disszociált vízhez képest. Az eltérés 
körülbelül 10%-nyi a felülethez kötődő víz 
egyben maradt és „szétesett” formája között. 

Az eredmények a legmodernebb fizikai-
kémiai kísérleti technikák és elméleti modell-
számítások alkalmazásával születtek meg, 
többek között in-situ molekulasugár és pász-
tázó alagútmikroszkóp berendezést és DFT-
modell számításokat alkalmaztak.

Wang, Zhi-Tao – Wang, Yang-Gang – Mu, 
Rentao et al.: Probing Equilibrium of 
Molecular and Deprotonated Water on 
TiO2(110) Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the USA. 2017. 114, 8, 
1801–1805. DOI: 10.1073/pnas.1613756114

Gimes Júlia
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amely szakértői véleményeket, a pedagógu-
sok saját tapasztalatait, s azok hatékony alkal-
mazását tartja fontosnak. A kötet bevezető-
jében a program igazgatója, Kandikó József 
is kiemelte Szász István Szilárd Mikroközössé-
gi csoportdinamika a Facebook közösségi olda lon 
című tanulmánya egy székelyföldi kisváros 
katolikus ifjúsági csoportjának meta adatait 
vizsgálva megállapította, hogy a valóságos 
közösség virtuális dimenziója új funkciókat 
és kapcsolattartási stratégiákat alakít ki. 

A mai romániai és az erdélyi magyar va-
lóság térségi megközelítésben is fontos szeg-
menseit vizsgálja a következő három tanul-
mány. Szőcs Csongor-Ernő „Magyar” vagy 

„román” euróval fizethetünk korábban?, Veress 
Nóra-Csilla Hogyan lesz egy faluból város? 
Urbanizáció a rendszerváltás utáni Romániá-
ban, valamint Török Gergely Klaszteresedési 
potenciál Romániában és a klaszterek hatása a 
regionális fejlődésre című tanulmányai aktuá-
lis keresztmetszeket kínálnak a mai romániai 
gazdasági, térségi, városfejlesztési trendekről. 
Szakszerű okfejtésük, gazdagon adatolt érve-
lésük jól jelzi, hogy a közéleti viták, amelyek 
a politikai közbeszédben, publiciszti kában, 
médiában gyakran leegyszerűsített sémákban 
jelenítik meg például az euró bevezetésének di-
lemmáit vagy a terület- és tér ségfejlesztés nyo-
masztó adósságait, igen gyakran mennyire 
nélkülözik a szakmai hát teret és megalapozott-
ságot. Mindez a szomszéd országok tapaszta-
latainak figyelembevételére vonatkozóan 
halmozottan látszik igaznak. 

Lendák-Kabók Karolina az Újvidéki 
Egyetem tizenkét magyar anyanyelvű női 
hallgatójával készített mélyinterjúkat elemzi. 
A nyelvi kompetenciák és korlátok leírását 
követően bemutatja azokat a nyelvi hátrányo-
kat, amelyek a hallgatónőket sokszor juttatták 
szakmailag és emberileg is nehéz helyzetbe. 

Mindegyik interjúalany szembesült a szerb 
felsőoktatási rendszer nyelvi intoleranciájának 
megnyilvánulásaival. Ez részben összefügg 
azzal is, hogy a kiegyensúlyozott vagy balansz 
kétnyelvűség a mai délvidéki fiatalok közt 
inkább kivételnek számít, s a megkérdezettek 
közt többségben voltak azok, akiknek gyen-
ge volt a szerbnyelv-ismeretük. 

A második részben helyet kapott nyolc 
természettudományi elemzés szépen mutatja 
az egyes diszciplínákban zajló permanens 
módszertani, fogalmi-szemléleti megújulást, 
amely a biológiai, genetikai, orvostudományi 
vagy éppen a matematikai és a fizikai kuta-
tásokban a doktori munkákra is jellemző. 
Takács Petra-Renáta tanulmánya egyebek 
közt azt bizonyítja, hogy egy belsőpontos 
algoritmus segítségével élettani szempontból 
optimális és költséghatékony étrend állítható 
össze a sportolók részére. Simon Le vente Hi-
pergráfok fraktálelemzése: a doboz-lefedési al-
goritmusoktól a többértékű iterált függvényrend-
szerekig című tanulmányában a gráfokra vo-
natkozóan ismert fraktálvizsgálatok hipergrá-
fokra való kiterjesztési lehetősége it vizsgálta. 
Interpolációs eszközökkel sikeresen feloldott 
több ellentmondást, majd összekötötte a fix-
pontelméletet és a gráfsoro za tok határérték-
vizsgálatait. 

Kiss Gellért Zsolt Atomok és molekulák 
intenzív és ultrarövid lézertérben történő tanul-
mányozása számítógépes modellezéssel címmel 
készült elemzése a lézerfizika és a lézertech-
nológia felhasználási területeivel foglalkozik. 
A bemutatott számításokat hidrogénmoleku-
la-ionra végezte el egy kétciklusú ultrarövid 
lézerimpulzust használva. Bartó Endre a 
kromatográfiás technikák közül a fordított 
fázisú kromatográfiás módszert használta a 
rezorcinarénok és a kavitandok retenciós vi-
selkedésének vizsgálatára. Az eltérő szerkeze-

ti sajátságú kavitandok kromatográfiás visel-
kedését tanulmányozta különböző fordított 
fázisú állófázisokon. 

Három tanulmány a gyógyszergyártás-
ban hasznosítható kutatások eredményeit 
adja közre. Nagy Botond elemzése abból in-
dul ki, hogy az enzimek mint biokatalizátorok 
alkalmazása ma már széles körben elterjedt: 
a háztartásoktól az ipari felhasználásig. Mun-
kájában egy növényi eredetű és egy bakteri-
ális enzim biokatalitikus aktivitását vizsgálta 
nem természetes aminosavakkal. Mindez a 
gyógyszerkutatás számára fontos, mivel a 
királis vegyületek enantiomer formáinak az 
élő szervezetekre gyakorolt hatása eltérő lehet. 
Vas Krisztina Eszter pedig a Staphylococcus 
aureus törzsekre kifejezetten jellemző halmo-
zott antibiotikum-rezisztencia kialakításának 
képességével foglalkozott. A rezisztens törzsek 
kimutatása és megkülönböztetése bonyolult 
eljárást igényel. Sárközi Melinda az ibuprofen 
adszorpcióját és deszorpcióját tanulmányoz-
ta szén nanocsövet tartalmazó hidroxiapatit, 
illetve szilikáttal szubsztituált hidroxiapatit 
kompozitok esetében. A szorpciós mérések 
azt mutatják, hogy a kettő szorpciós kapacitá-
sa és hatásfoka jelentősen eltér. Mindennek 
a jelentősége az elnyújtott hatású gyógyszer-
hordozásban van.

A régészetben (is) zajló csendes genetikai 
forradalom lehetőségeit villantja fel Csáky 
Veronika tanulmánya, amely a nyitra-sindol-
kai temetőben talált 303 szláv és magyar ere-
detű sír leletei alapján az ott élt népesség 
keveredésének és kontinuális együttélésének 
következményeit tárja fel. A kiválasztott min-
ták mitokondriális DNS-ének laboratóriumi 
elemzése alapján beigazolódott, hogy gene-
tikai összetételében a vizsgált populáció ha-
sonló a mai modern európai népességhez, de 
közelebb áll a középkori szlávokhoz és lon-

gobárdokhoz, mint más ebben a korban élt 
populációhoz. 

Két erdélyi ösztöndíjas a biodiverzitás 
kérdéseit közelíti meg különböző szempon-
tok alapján. Osváth-Ferencz Márta kétéves 
kutatás során egy lepkefaj, a nagyfoltú hangya-
boglárka egy erdélyi populációjának jellem-
zőit, valamint az élőhelyén található hangya-
közösség szerkezetét tanulmányozta. A han-
gyaboglárka rendkívül érzékenyen reagál a 
környezetét ért változásokra, megbízható 
jelzője egy-egy terület fajgazdagságának, s 
Európa-szerte a fajgazdagság megőrzésének 
szimbólumává vált. Dénes Avar-Lehel pedig 
egy szőrösszemű iszapszúnyog fajcsoport 
megfigyelésével vizsgálta a déli Kárpátok 
biodiverzitásának alakulását. A tanulmány-
ban bemutatott, felfedezett új faj a P. roxo la-
nica. Bár a Keleti- és a Déli-Kárpátok határán 
elhelyezkedő változatos élőhelyekben gazdag 
Bucsecs-hegységben az endemikus fajok 
száma alacsony, több kutatás igazolja mene-
dékhely szerepét. 

A harmadik rész tanulmányai az olvasó 
számára egyértelművé tehetik, hogy a magyar 
nyelv, a magyar művelődéstörténet milyen 
erős szálakkal köti össze a magyarság külön-
böző térségi, állampolgári részidentitásokkal 
rendelkező csoportjait. Különösen a nyelvé-
szeti tanulmányok mutatnak túl a szűkebb 
szakmai megközelítéseken. Görög Nikolett 
Ikrek névadása Beregszászon a 20. század folya-
mán a Beregszászi Római Katolikus Plébánia 
anyakönyvei alapján című munkája a bereg-
szászi katolikus plébánián 1906 és 2000 kö-
zött megkeresztelt 104 ikerpár névadási szo-
kásain keresztül érzékelteti azt, hogy a régió 
államjogi helyzetének változásain kívül mi-
lyen tényezők hatása figyelhető meg a névvá-
lasztásban.Séra Magdolna Hasznos nyelvészet. 
A kárpátaljai magyar szülők iskolai tannyelv-
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választásának hátteréről című tanulmányának 
egyik fontos megállapítása, hogy az iskola-, 
illetve a szülők tannyelv-választási döntései-
nek hátterében szimbolikus és valós okok áll-
nak. Az államnyelv elsajátításának szándéka, 
az ukrán nyelven való könnyebb boldogulás, 
érvényesülés reménye mellett tartósan jelen 
van az anyanyelven való boldogulás és a ma-
gyar identitás fontossága, illetve különböző 
rejtett kompenzációs stratégiák, megfelelési 
kényszerek is közrejátszanak. Tóth Katalin 

„Hát akkor kötözködj fel, és gyere velem.” Bete-
kintés a nyitragerencséri nyelvjárás igekötős 
igéinek világába című tanulmány a szlovákiai 
magyar nyelvészetben Jakab István óta erős 
igekötő-kutatás legjobb hagyományait foly-
tatja egy finom, cizellált, okos és szép mun-
kában. A kötetzáró két művelődéstörténeti 
tanulmány – Szabó Eszter, illetve Tőtős Áron 
dolgozatai – igazi gyöngyhalászati mestermű-
vek. A korábban az egész magyar színházi 
kultúrát meghatározó kolozsvári színészet a 
hatvanhárom vármegyés, alig félévszázadot 
megélt kiegyezés kori Magyarországon igen 
gyorsan Budapest, a fővárosi színházi élet ár-
nyékába került, ami igen plasztikusan tükrö-
ződik Szabó Eszter gazdagon dokumentált 
munkájában. Tőtős Áron a dualizmus kori 
magyarországi „bukott nők” élettörténeteit, 
a prostitúcióra vonatkozó statisztikai, krimi-
nalisztikai források és a sajtóleírások alapján 
bizonyítja, hogy egy-egy társadalom lelki, 

szellemi állapotát gyakran pontosabban fel 
lehet mérni a legelesettebb rétegek tanulmá-
nyozásával, mint az elitek vizsgálatával.

Ismertetésünket azzal szeretnénk zárni, 
hogy az Intelligens háló 2016. évi kötete a 
szerzők, szerkesztők munkájának köszönhe-
tően erőteljes, okos és ezért remélhetően so-
kak által regisztrált felkiáltójel marad a CT 
létjogosultságát megkérdőjelező vitákban. 
Mert, amint az általában a határon túli prog-
ramok jelentős részére jellemző, a CT eddigi 
rövid fennállása alatt is sok volt a bizonytalan-
ság és a változás. 2016 tavaszán a felelős mi-
niszterelnök-helyettes bejelente, a programot 
radikálisan átalakítják, és elsősorban a Sapi-
entia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, 
valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskolával együttműködve kívánják 
működtetni. Csak remélni lehet, hogy a ki-
sebbségi körülmények közt zajló tehetség-
gondozásban különösen fontos magyarorszá-
gi kutatói, intézményi, személyi kapcsolatok, 
együttműködési lehetőségek a változott ke-
retek közt is fennmaradnak. (B. Varga Judit 
szerkesztő: Intelligens háló 2015. Határon túli 
fiatal kutatók tanulmánya. Tatabánya: Edutus 
Főiskola, 2016)

Nagy Melinda 
Selye János Egyetem, Komárom

Szarka László 
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

Törté nettud. Intézet, Selye János Egyetem, Komárom

Az Óperenciás tengeren túl: 
magyar identitás a diaszpórában
Aki olvassa az észak-amerikai magyarokkal 
kapcsolatos szakirodalmat, némi óvatossággal 
veheti kézbe Bába Szilvia könyvét. Jó esetben 
arra gondolhat, hogy talán a Puskás Julianna, 
Albert Tezla vagy a Vázsonyi Endre‒Dégh 

Linda házaspár által írt alapvető munkák sora 
gyarapodott. Rossz esetben viszont ez a könyv 
a finoman szólva vegyes fogadtatású művek 
újabb darabja lehet. Ilyen volt például a Papp 
Z. Attila szerkesztette Beszédből világ: elemzé-
sek, adatok amerikai magyarokról (Papp Z. A., 
2008), amiről Papp László (2009) egyebek 
mellett azt írta kritikájában, hogy „Éppen a 

közölt valótlanságok és nem igazolt állítások 
miatt, tudomásom szerint, a kiadó a könyvet 
levette honlapjáról, és a terjesztést leállította.” 
De óvatosságra int a Bur dosház Amerikából ‒ 
Balogh Balázs néprajzkutató nyomában c. 50 
perces film is (Du natáj Alapítvány, 2015), 
amiről Kürti László bírálatában töb bek közt 
megállapította, hogy „antropológus számára 
kimondottan kínos” alkotás (Kürti, 2016). 

Szerencsénkre Bába Szilvia könyve a meg-
bízható, alapvető munkák közé tartozik. A 
szerző a Pécsi Tudományegyetem Interdisz-
ciplináris Doktori Iskolája Politikatudomá-
nyi Programjában megvédett PhD-disszertá-
cióját tette közzé. A könyvben jól hasznosítot-
ta korábbi tapasztalatait: 2002 és 2011 között 
a Magyar Kultúra Alapítvány tengeren túli 
programjának felelőse volt, számos külföldi 
tanulmányúton végzett terepmunkát (Auszt-
rália, Új-Zéland, USA, Kanada), és közremű-
ködött több projektben, például „ReConnect 
Hungary” – Magyar Birthright Program, 
Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ.

A szerző egyik érdeme, hogy a magyar 
diaszpórát szinte teljes földrajzi kiterjedésében 
vizsgálja: egy könyvben olvashatunk az észak-
amerikai, dél-amerikai, ausztráliai (s új-zélan-
di) magyarokról; ha az izraeli diaszpórát is 
módjában állt volna tanulmányozni, akkor 
e tekintetben szinte hiánytalan munkát tett 
volna le az asztalra. Feldolgozott adatainak 
egy része 150 kitöltött kérdőívből származik 
(ebből 107 magyar, 43 angol nyelvű), más 
adatok strukturált mélyinterjúkból származ-
nak, ezeket magyar intézmények tisztségvise-
lőivel és a diaszpóra régi, tapasztalt tagjaival 
készítette (ötven ilyen interjú hangfelvételei 
húsz órát tesznek ki). Természetesen a vonat-
kozó történeti, szociológiai stb. szakmunká-
kat szinte kivétel nélkül hasznosította az 
elem zésekben, átkutatott számos évkönyvet, 

jubileumi kiadványt, újságot és – ami ritka 
az ilyen munkákban ‒ jól hasznosította a 
vo natkozó szépirodalmi alkotások egy részét, 
főleg Oravecz Imre Kaliforniai fürj című re-
gényét (2012). Dicséretes az is, hogy a magyar 
diaszpórákban élők történetét, identitásának 
alakulását bő másfél évszázadon át, 1849-től 
2015-ig tanulmányozza.

A könyv elején Bába Szilvia gondosan 
körüljárja, meghatározza elemzéseinek kulcs-
fogalmait – migráció, kivándorlás, emigráció, 
diaszpóra, identitás, etnicitás, asszimiláció 
(25‒33.). Amit hiányolhatunk innen, az az 
integráció definiálása, és az erőszak szerepé-
nek szisztematikus tárgyalása, bemutatása a 
folyamatokban. Bába többször is említi az 
erőszakos asszimilációt (60., 71., 72.), de ezzel 
nem kompatibilis az, amit a 73. oldalon ol-
vasunk: „A kivándorló integrálódik, a máso-
dik és a további generáció asszimilálódik.” 

A könyv három nagy fejezete közül az első 
a diaszpóra történetével, a kivándorlási hul-
lámokkal foglalkozik (35‒54.). Az első hul-
lámban, a világosi fegyverletétel és a kiegyezés 
között „megközelítőleg 3–4 ezer magyar 
menekült el hazájából” (37.), a hetedikben (a 
rendszerváltástól napjainkig) a célországok 
módosultak a jó száz évvel ezelőtti kivándor-
lási hullámhoz képest: „a tengerentúl helyett 
az Európai Uniót választják, ám a külföldi 
munkavállalás okai hasonlóak: az elhúzódó 
gazdasági válság és visszaesés, a fiatalok nehéz 
munkába állása, a munkahelyek bizonytalan-
sága” (53.).

A következő nagyobb fejezet a magyar 
etnikai identitás alakulásáról szól (55‒97.). Itt 
szó esik egyebek közt Magyarország és az 
Egyesült Államok kulturális különbségeiről 
(Amerikában kisebb a tekintélytisztelet, amit 
a magyarok hamar megszoknak); arról, hogy 
egy korábbi são paulói magyar konzul beszá-
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molója szerint a brazil hatóságok nagyra ér-
tékelték, hogy a magyarok taníttattak iskolá-
jukban először portugál nyelvet; s arról is, 
hogy az USA-ban vagy Kanadában született 
nemzedék „már szégyellte szülei idegenségét, 
lenézett mivoltát és hiányos nyelvtudását” 
(68.). A korábbi, erősen asszimiláló „olvasztó-
tégely”-politikát az USA-ban az 1970-es évek-
ben felváltotta az ethnic revival, a multikul-
turalizmus, ami a magyaroknak is kedvezett, 
pontosabban: kedvezhetett volna, ha addig-
ra az amerikai acélipari válság nem kezdte 
volna erősen sorvasztani a régi magyar negye-
deket Chicago környékén, Pittsburghben és 
másutt. Fontos, amit Bába 39. számú interjú-
alanyától idéz: „Két ország között úgy jövök 
és megyek, hogy ott van az otthonom, de itt 
van a hazám, ezt mondom Magyarországon. 
Ez vagyok én. Magyar vagyok, amikor ott 
vagyok, amerikai vagyok, amikor itt vagyok” 
(88.). Sokatmondó a 7. számú interjúalany 
véleménye is: „A Kárpát-medencében nyelvé-
ben él a nemzet. De ugyanezeket nem lehet 
állítani egy amerikaira. Teljesen más életvitel. 
Ötödgenerációs, nem beszél magyarul, és 
magyar érzésű. […] Nem függ össze a nem-
zeti öntudat a nyelvtudással” (89.). Más 
adatok, így a „ReConnect Hungary” képzés 
résztvevői által írt esszék is megerősítik a 
szerző azon kutatási eredményét, hogy „a 
magyar nyelv nem elsődleges az identitás 
megjelölésében, magyar nyelvtudás nélkül is 
van magyar identitás” (97.).

A könyv legnagyobb fejezetének címe A 
magyar etnikai identitás megnyilvánulási 
színterei (99‒240.). Itt részletesen olvashatunk 
a magyar kolóniákról; városnegyedekről, ahol 
sok magyar élt, templomokat, iskolákat, biz-
tosítótársaságokat stb. építve maguknak. 
Ezek a kolóniák jellemzően az 1900‒1920-as 
években jöttek létre, a két világháború között 

volt a virágkoruk, de a II. világháború után 
bevándorlók közül már kevesen költöztek a 
magyar negyedekbe. Érdekes, amit a 111. 
oldalon ír a szerző: „Az erdélyi és a délvidéki 
magyaroknál később és napjainkban is erős 
regionális és etnikai identitás figyelhető meg. 
Ők jellemzően egymást segítve, egymás köze-
lében telepednek le Ausztráliában és Kanadá-
ban egyaránt. Például a délszláv háború alatt 
Horvátországból és Szerbiából Ausztráliába 
menekült magyarok is blokkokban teleped-
tek le, kisebb kolóniát alkotva.”   

Elsősorban az Egyesült Államokban szá-
mos magyar egyesület működött s működik, 
ezek egykori jelentőségét az is megmutatja, 
hogy a Verhovay Segélyegyletnek 1944-ben 
több mint 52 000 tagja, 364 fiókegyesülete 
és 7 millió dollárt meghaladó vagyona volt. 
A különféle magyar szervezetek áttekintésé-
nek egyik tanulsága, hogy a két világháború 
között azok az elsőgenerációs bevándorlók, 
akik a különböző intézményekben tisztségvi-
selők voltak, felismerték, hogy az Ameriká-
ban született generáció magyar etnikai tuda-
tának fenntartásához elengedhetetlen a szer-
vezeti életben a magyar mellé az angol hasz-
nálatának bevezetése. 

Ebből a fejezetből megtudhatjuk egyebek 
mellett, hogy (1) a két világháború között a 
legtöbb magyar sportegyesületet Latin-Ame-
rikában alapították (1934-ben brazíliai magyar 
futballbajnokságot is rendeztek), (2) az USA-
ba 1945 után bevándorlók lenézték az „öreg-
amerikásokat”, de az 1947-ben bevándorlók 
is szemben álltak a negyvenötösök kel, (3) az 
56-os menekültek jelentős része szinte azonnal 
beolvadt, (4) az 1990 óta bevándorolt fiatalok-
ra nem jellemző, hogy magyar szervezetekbe 
tömörülnek, döntően az interneten és szóra-
kozóhelyeken találkoznak („a technika meg-
öli a közösségeket” ‒ mondja egy interjúalany, 

130.), és (5) az országos szervezetek akkor le-
hetnének valóban hatékonyak, ha megszűnne 
a széthúzás, meg osztottság.

Az egyházak szerepének történetei a 
templomépítésektől (az első magyar reformá-
tus templomot 1892-ben építették Pittsburgh-
ben), a felekezeti különbségeken át (a római 
katolikus papok az asszimilációra törekedtek) 
a mai leépülésekig terjednek (sok-sok nagy 
múltú, értékes magyar templomot zárnak be, 
adnak el vagy dózerolnak le immár évtizedek 
óta). Bába Szilvia érzékletesen és tényszerűen 
beszámol olyan istentiszteletekről és misékről 
is, amelyeken részt vett Észak-Amerikában 

– esetenként vele együtt nyolcan voltak a részt-
vevők. Egyik interjúalanya elmondja, hogy 

„Az 1960-as években még több száz magyar 
katolikus pap volt az USA-ban, napjainkban 
már csak egy tucat” (153.). S kiderül az is, hogy 
Ausztráliában „a hatalmas távolságok miatt, 
a vidéki szórványban élőknek a református 
lelkész skype-on is kiszolgáltatja az úrvacsorát” 
(155.).   

A magyar iskolákról és a magyar nyelv 
használatáról (158‒206.) szóló fejezet sok 
hasznos adatot, elemzést tartalmaz. Régebben 
előfordult (ma már, remélem, nem), hogy 

„Több katolikus pap a vasárnapi szentmisén 
kiprédikálta – név nélkül – azokat, akik nem 
magyar iskolába járatták gyermekeiket” (159.). 
Többször fölvetődött s fölvetődik a kérdés, 
hogy használhatóak-e az amerikai magyar 
gyermekek tanítására a magyarországi tan-
könyvek?  A pedagógiailag megfontolt válasz 
nyilván a „nem”. Jó, hogy a szerző a rövid 
életű hétvégi iskoláktól kezdve igyekszik átte-
kinteni mindent, az egyetemi szintű magyar-
ságtudományi programokig. Helyes, hogy 
Bába Szilvia idézi (185.) Nagy Károlyt (1934‒ 
2011), aki 1984-ben a New York-i Püski Ki-
adónál megjelent könyvében ezt írta: „A két-

nyelvűség nem csak mennyiségileg, hanem 
minőségileg is különbözik az egynyelvűségtől 
[…] Külföldön nem magyart, hanem tulaj-
donképpen kétnyelvűséget kell tanítanunk. 
Olyan gyakorlati folyamatokat, amelyek ál-
landó közlekedést képesek fenntartani a két 
nyelv között.”  Sokan beszámolnak a család 
és a külvilág nyelvi konfliktusairól, egy mont-
reali férfi például így: „nem egyszer előfordult, 
hogy a fiam azt mondja, apu, ezt nem értem, 
hogy az iskolában angolnak néznek, kanadai-
nak, itthon pedig magyarnak, nem értem. Mi 
vagyok én? Nem tudom, mi vagyok!” (193‒ 
194.) Mások esetleg az elmagyarosított spa-
nyol szavakról ejtenek szót, például „a jelző-
lámpa gyakran csak szemafor, a számítógép 
computadora” (197.). Ehhez a recenzens 
hoz záfűzi, hogy a szemafor szót ’közlekedési 
lámpa’ jelentésben használják a szlovákiai, 
ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi és 
szlovéniai magyarok is, például így: Déván 
visszaszámlálós szemaforok működnek, csakúgy, 
mint jópár romániai városban (lásd URL1).

Részletes ismertetések olvashatók a diasz-
póra sajtótermékeiről, beleértve a regionális 
rádió- és tévéadókat is; megtudjuk, hogy a 
Duna Televízió adása élőben is fogható Auszt-
ráliában, Kanadában és az USA-ban, s persze 
az interneten elérhetők a Kárpát-medencei 
magyar rádiók és televíziók műsorai is.

Ezt a fejezetet az Ünnepek és szokások című 
rész zárja (227–240.). Ebben értően mutatja 
be a szerző, mit jelent a „piknik” Amerikában, 
milyen közösségformáló szerepe volt még 
nemrég a csigatészta-készítésnek Michigan-
ben (Huseby-Darvas Éva kutatásaira utalva, 
lásd URL2), milyen is a „magyar ruha”, s 
miként zajlott a 40th Birmingham Ethnic Fes-
tival az ohiói Toledóban 2014 augusztusában, 
melyre Szegedről érkeztek a díszvendégek.
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Az összegző fejezetben (241‒246.) Bába 
Szilvia számba veszi mindazt, amivel igazolta 
fő hipotézisét: magyarnyelv-tudás nélkül is 
létezik magyar etnikai identitás. A kettős 
identitás egyik aforizmatikus kinyilvánítása 
(„Magyar vagyok, amikor ott vagyok, ameri-
kai vagyok, amikor itt vagyok”, 242.) hason-
lít arra, amit Ditzendy Orsolya (2011, 112.) 
dokumentált egyes horvátországi magyarok 
kapcsán: van, aki számára a haza „az anyaor-
szág és a Drávaszög, [ők] otthon úgy szoktak 
fogalmazni, hogy otthonról (Bajáról) mennek 
haza (Vörösmartra)”.  

Az Utószóban (247‒255.), ami a terjedel-
mes bibliográfia és 30 oldalnyi melléklet 
(sta tisztikák, színes ábrák és fényképek) előtt 
olvasható, a szerző javaslatokat fogalmaz meg 
arról, hogy az illetékes magyar hatóságok és 
nonprofit szervezetek miként segíthetik a 
magyar diaszpóra továbbélését. Ezek mind 
hasznos, esetenként könnyen megvalósítható 
javaslatok. Felsorolásuktól eltekintek, de meg-
említem, hogy ha a címzettek, főleg a magyar 
politikusok megfogadják, hasznosítják Bába 
Szilvia némely javaslatát, akkor nem csak a 
diaszpórának lesznek hasznára, de ő maguk-

ra is jobb fény vetülhet.(Bába Szilvia: Az 
Óperenciás tengeren túl: magyar identitás a 
diaszpórában. Budapest: Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet, 2015. 306 oldal.)
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egyetemi tanár, DSc, 
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