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Előszó 

Nem tudni pontosan, hányan voltak. Nem tudni azt sem, hol laktak, mit ettek, miből 

éltek a magyarok százai, akiket egykor nap-nap után tettek partra az Európából érke-

ző hajók Brazíliában. Sápadtak és betegek voltak, szemükből a nyugodt élet utáni 

vágy volt kiolvasható. Ha megkérdezték őket, hogy mit várnak, milyen életet remél-

nek, mind bizakodva szólt a biztos boldogulásról, melyet meg kellett találniuk Dél-

Brazíliában: számukra ez jelentette az Ígéret Földjét.  

Az emigrációs barakkok zsúfolt termeiből naponta egyre lankadó hittel indultak az 

új, még meg nem hódított területek felé, hogy hazát, földet foglaljanak a jobb élet 

reményében. Német, olasz, lengyel és magyar földdé kellett, hogy váljon az idegen 

táj. Nem egészen száz éve még éltek azok a gyarmatosítók, akik fejszével, fűrésszel 

vágtak neki az őserdőnek és azután hosszú évekig a dombvidék távoli zugában, 

kunyhókban éltek. A második generáció már a tőlük megöröklött földön kezdhette 

életét - védetten, biztonságban. Az azt követő nemzedékek pedig már várost építet-

tek a fák helyén és elérték az emigráns európaiak végső célját: - a „polgári” életfor-

mát. Ezeknek az új hazába szakadt emigránsoknak és utódaiknak a történetéről és 

identitáskereséséről szól az értekezés.  

Helyszín: a déli félteke - pontosabban Dél-Brazília Santa Catarina államában Jaraguá 

do Sul városa. 



A JARAGUÁ DO SULI MAGYAR KOLÓNIA: IDENTITÁS ÉS TÖRTÉNELEM 3 
 

  

Köszönetnyilvánítás 

A dolgozat ezen fejezetének keretei között szeretnék köszönetet mondani mind-

azoknak, akik segítették, támogatták munkámat. A kutatóutak megszervezése igen 

hosszadalmas és akadályoktól sem mentes előkészítést igényelt. Az anyagi és tárgyi 

feltételeket alapítványok, cégek és magánszervezetek biztosították. A Brazília terüle-

tén folytatott kutatásokat a são paulói Magyar Ház vezetősége és a magyar kolónia 

aktív tagjai segítették. Külön meg kell említenem a Piller családot, Szabó Lászlót, dr. 

Tóth Lászlót és dr. Kapos Lászlót, akik a kezdetektől fogva részt vettek a munkában. 

A kutatás helyszínén Jaraguá do Sulban a kulturális titkár Raulíno Baldúino, a város 

történészei és közművelődési intézményei nyújtottak felbecsülhetetlen segítséget. Az 

1996-ban megalakult jaraguái Brazil-Magyar Társulás, elnökük Hilário Scheuer és 

Jaraguá 84. vidékének közössége türelmes, fáradhatatlan kitartással követték végig 

velem a kutatás állomásait.  

A helyi fiatalokból 1995-ben alakult Dunántúl tánccsoport1 immár 10 éves működé-

sének a ténye megerősítette azt az elképzelésemet, hogy egy történeti-antropológiai 

vizsgálat nem csak a kívülállóknak ad fontos információt egy „másfajta” közösségről, 

hanem saját életük tudatosításában, ismeretében, megélésében is segíti a megfigyelt 

közösség tagjait. 

Külön köszönet illeti Dr. Anderle Ádámot, aki jótanácsaival irányított munkám so-

rán, s mindvégig bízott annak sikeres elvégzésében. 

A közel egy évtizednyi munka töretlen bizalmáért, lehetőségeiért, vitáiért és minden 

tudásért a 2004-ben elhunyt Boglár Lajos professzornak, a brazíliai kultúrák egyik 

nemzetközi szinten is jelentős életművet hátrahagyó nagy szakértőjének, tanárom-

nak, mesteremnek tartozom köszönni azt, hogy együtt dolgozhattam vele.2 Közös 

munkánk egyik eredménye a Búvópatak felszínre tört című dokumentumfilm, amelyet a 

Jaraguá do Sulban készített interjúkból és felvett anyagokból állítottunk össze. A film 

egy DVD melléklet formájában az értekezésben is megtalálható.   

                                                 
1 Melléklet 59. kép (185.o.) 
2 Terepmunkám kezdeti szakaszában – 1997-ben, illetve 1998-99-ben – Boglár Lajos professzorral dolgoz-
tam. Ezt követően egyedül folytattam a kutatást. Attól függően, hogy közösen, vagy egyedül végzett mun-
káról van-e szó, a szövegben egyes, illetve többes számot használok.  
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Bevezetés 

A XIX. század 90-es éveiben, javarészt a svábok lakta Veszprém megyei falvakból3 

több mint hétszázan vándoroltak ki Brazíliába, és telepedtek le a déli Santa Catarina 

állambeli Jaraguá do Sulban. 1995. áprilisában a város kulturális titkárának, R. 

Baldúinónak a kezdeményezésére többen összefogtak, hogy megismerkedjenek a 

magyar kultúrával. Soha nem szabad azonban szem elől téveszteni azt a tényt, hogy 

Jaraguá soknemzetiségű város. A helyiek – igen hosszú ideig a magyarok kivételével 

– aktívan ápolják bevándorló őseik hagyományait. Így a németek, olaszok és lengye-

lek is rendszeresen tartanak összejöveteleket, kulturális rendezvényeket. 

 

A kolonizáció során Dél-Brazíliában letelepedett magyarok leszármazottai napjaink-

ban is azon a vidéken élnek, amelyet őseik birtokba vettek. A befogadó kultúra lát-

szólag teljesen asszimilálta őket. A legutóbbi időkig a magyar földről érkezettek utó-

dai nem foglalkoztak megörökölt kultúrájukkal. Az emigráns életnek megvannak a 

maga kérlelhetetlen törvényei. Az első és legfontosabb, hogy mindent elölről kell 

kezdeni.4 Ez a szellemiség uralkodott a legutóbbi időkig. 

1995-ben Jaraguá külvárosában egy lelkes közösség elhatározta, hogy megpróbálják 

újjáéleszteni az elfelejtett örökséget. Úgy gondolták, első lépésként gyermekeik is-

merjék meg a magyar táncokat. Azzal a kéréssel fordultak a São Paulóban működő 

Magyar Főkonzulátushoz és a Magyar Házhoz, hogy küldjenek a városukba egy koreog-

ráfust.5 A são paulói támogatók szervezésnek köszönhetően ettől az időtől kezdve 

kéthetenként két magyar néptáncos utazott Jaraguába, hogy néptánckurzust tartsanak 

az ottani magyar származású fiataloknak. Azóta is, mind a mai napig folyamatos az 

oktatás, amely szinte kizárólagosan a közösség által szentesített magyaros koreográfi-

ára épül.6 

 

                                                 
3 A kivándorlók többségükben Nagyvázsony, Tótvázsony, Devecser, Tósok, Ajka, Rendek, Pápa és 
Nagyganna településekről származtak.  
4 Lenárd, Alexander: Völgy a világ végén. 1967, Budapest, Magvető, 21.p. 
5 São Paulóban három magyar néptáncegyüttes működik: a fiatalokból álló „Pántlika” és „Zrínyi”, vala-
mint az idősebb generációkat összefogó „Ropogós”. 
6 1997-től jelen dolgozat szerzője volt a Dunántúl hivatalos koreográfusa. Az együttes utolsó jelentősebb 
fellépése Budapesten, jelen dolgozat szerzőjének szervezésében, 2007. augusztus 20-án volt.  
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Nagyon fontosnak tartom annak hangsúlyozását, hogy a kultúrát közvetítő szemé-

lyek szerepe és hitelessége nagy jelentőséggel bír a kulturális értékek közlésénél, át-

adásánál, mivel az általa közvetített információk azok, amiket a befogadó közösség 

feltétel nélkül elfogad.7  

  

Már 1997-ben, az első személyes találkozás alkalmával kiderült, hogy a jaraguá do suli 

sváb-magyar leszármazottak régóta szeretnék megismerni és megtanulni a magyar 

néptánc és népzene mellett a népszokásokat és a tipikus magyar ételeket, amelyek 

apáik-nagyapáik szülőföldjét jellemezték. 1995. júliusában Magyar napot rendeztek 

Jaraguán, amelyre meghívták a são paulói kolónia vezetőit is. Előtte azonban meg 

akartak ismerkedni a magyar konyha már emlékeikben sem élő ízeivel, ezért ugyan-

csak São Paulóból sütő-főző asszonyokat is hívattak, akik kéttucatnyi helybéli asz-

szonyt avattak be a gulyásfőzés és rétessütés rejtelmeibe.8 A városi kulturális titkár, 

Raulíno Baldúino ekképp emlékezett vissza erre az időszakra: 

„Amikor a mozgalom elindult, jelentkeztek a Gácsérok, Harangozók, 

Pintérek, hogy ők is magyarok. Akkor valaki azt mondta: lassan elfogy-

nak a németek... Nemcsak a népi táncot, de a konyhaművészetet is vissza-

szereztük!”9 

A mozgalom kezdeményezői annyit tudtak, hogy őseik Magyarországról származtak, 

ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy ha már az identitáskeresés gondolata vetődött fel, 

akkor annak magyarnak kell lennie. De valóban, mit tudhatnak Magyarországról és 

arról, hogy mi a magyar hagyomány? Az 1998-as vizsgálat, amit a szerző a közösség-

ben végzett, igazolta az előzetes feltételezést a hagyományok kérdéséről: bátran el-

mondható, nincskitapintható „magyar” hagyomány, és az E. Shils által körvonalazott 

legelemibb traditum10 fogalma sem található meg. Amikor telefonon São Paulóból 

koreográfust kértek, amögött azt az egyszerű tényt kell feltételeznünk, hogy a körü-

löttük élő nemzeteknek voltak táncos ünnepségeik (Oktoberfest, Schützenfest), míg ne-

                                                 
7 Melléklet 61. kép (185.o.) A jaraguái magyar közösség által a szerző részére kiállított igazolás, melyben a 
kulturális, kultúraközvetítő tevékenységét méltatják. 
8 Melléklet 53-54. kép (183.o.) 
9 R. Baldúino visszaemlékezése alapján 
10 „A hagyomány számtalan dolgot jelenthet. A legelemibb és legegyszerűbb jelentése a traditum - vagyis 
valami, amit a múlt a jelennek átad. Azt nem adja meg ez a definíció, hogy pontosan mi is ez a valami, 
hogy milyen összetételben kerül átadásra, s hogy tárgy-e vagy kulturális szerkezet.” – Shils, Edward: A 
Hagyomány. Bevezetés. In: Hofer Tamás - Niedermüller Péter (szerk.): Nemzeti kultúrák antropológiai 
nézetben. Budapest, 1988, MTA Néprajzi Kutató Csoport, 30.p. 
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kik nem. Ez a gondolat azonban hosszú ideig nem érett cselekvéssé, inkább egy 

meghatározhatatlan érzelem maradt.11 Felmerül a kérdés, hogy a jobbára sváb le-

származottak miért nem a meglevő német csoportokhoz közeledtek? Hiszen eredeti 

nyelvük is egy német dialektus.  

A jaraguá do suli közösség pozícionálása is rendkívül problematikus. Az idő múlásá-

val, a környezeti tényezők és saját identitásuk változásával többféle névvel azonosí-

tották őket, illetve nevezték meg saját magukat. Magyarországon egyértelműen a sváb 

nemzeti kisebbség tagjai közé tartoztak, tehát a sváb megnevezéssel illették a közös-

séget. Az Osztrák-Magyar Monarchia német és magyar anyanyelvű állampolgáraiként 

a bevándorlás során történő lajstromozásokkor hol német, hol magyar kötődésüket 

vették figyelembe. A letelepedés erős német befolyás alatt álló helyszínén (Blumenau, 

Jaraguá, Pomerode) hol a németekhez, hol a magyarokhoz számították, s eszerint is 

nevezték meg őket. A két világháború között egyértelműen magyarnak, míg ezt kö-

vetően németnek, illetve egyre gyakrabban brazilnak hívták ezt a csoportot. Napja-

inkban pedig ismét a magyar elnevezés a leggyakoribb.12  

1996-ban megalakult a jaraguái Brazil–Magyar Társulás. Az elnök, Hilário Scheuer 

szerint legalább 1500-an vallják magukat magyar származásúnak. A 2004 augusztus 

20-i Magyar napon és az ennek alkalmából rendezett vacsorán, - a néptánccal és bállal 

összekötött ünnepen több, mint hatszázan vettek részt.  

Ezt a nemzeti öntudatra ébredési folyamatot Tóth László  művének címe fejezi ki a 

legszebben: „A búvópatak felszínre tört…”13 A több, mint száz éve Magyarországról 

érkezett jaraguái telepesek unokái úgy kezdik érezni, hogy nekik is közük van annak 

az országnak a kultúrájához, ahonnan őseik eljöttek. 

 

 

                                                 
11 „Egy átélt érzés nem hagyomány - csak egy pillanatnyi érzelmi állapot.” – Shils, Edward: A hagyomány. 
Bevezetés. In: Hofer Tamás - Niedermüller Péter (szerk.): Nemzeti kultúrák antropológiai nézetben. Bu-
dapest, 1988, MTA Néprajzi Kutató Csoport, 59.p. 
12 A dolgozatban követem ezt a sokszínűséget, s ugyanazon kultúra tagjait hol magyarnak, hol svábnak, 
illetve sváb-magyarnak nevezem. Részben kapcsolódva az éppen tárgyalt időszak saját közösségbeli és külső 
megítélésbeli identitásához, részben hangsúlyozva az önazonosságban ilyen módon is megjelenő bizonyta-
lanságot. Önmagukat is többféle elnevezéssel illetik: hungaréze, ungaréze, bugre. 
13 Tóth László: A búvópatak felszínre tör. Brazíliai Magyar Hírlap. São Paulo, 1995. 
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Módszertan 

Célkitűzés 

A kutatómunka megkezdésekor céljaim többirányúak voltak. Egyik részről szerettem 

volna a térségben élő magyar, illetve magyarországi leszármazottak történetét feltárni 

és rögzíteni. A kutatás tudományos szempontból megfogalmazott célja volt az is, 

hogy kimutassa és dokumentálja a kulturális örökségnek tekintett jelenségcsoportok 

továbbélését (survival), vagy újjáéledését (revival), olyan társadalmi helyzetben, 

amelyben az etnikai identitáskeresés és az össznemzeti integráció nem egymást kizá-

ró, hanem kiegészítő tendenciák. Erre pedig kiváló terepnek bizonyult Brazília, az 

évszázadok alatt kialakult „félvérország”. 

A kutatás a történelmi előzmények feltárása mellett választ keresett az etnikai identi-

tás-keresés és a túlélési stratégiák viszonyára, elsősorban a migrációk következtében 

létrejött új adaptációkra. Külön figyelmet érdemelt az a kérdés, hogy vajon a mitoló-

giákban is expliciten megjelenő tolerancia szabályozhatta-e a viselkedést, kódexszé 

válhatott-e. Ezenkívül az is vizsgálat tárgyát képezte, hogy milyen gyökerei lehettek a 

toleráns viselkedési módnak. Elsősorban nem a történelem „nagy hagyomány” felfo-

gás szerinti vetülete érdekelt, hanem az egyes emberek, családok, kisközösségek 

szintjén megjelenő magántörténelem, a „kis hagyomány”.14 Ebben a rendszerben a 

„kicsi” a lokálist jelképezi, a „nagy” pedig a nemzetit, a „nagy történetet”, mint ami-

lyen a brazíliai magyarság históriája is. Emellett az is alátámasztja a megközelítés ilyen 

típusú fókuszálását, hogy bár a brazíliai magyarság kutatása közel sem mondható 

teljesnek, és főleg befejezettnek nem, a magyar kolonizáció általános története azon-

ban több színvonalas publikációnak köszönhetően jól kutatottnak minősíthető.15 

                                                 
14 „A civilizációkban létezik a reflektáló kevesek nagy hagyománya, s létezik a jórészt nem reflektáló sokak 
kis hagyománya. Míg a nagy hagyományt iskolákban és templomokban ápolják, addig a kis hagyomány a 
betűvetésben járatlan emberek mindennapi életében, faluközösségeikben alakul ki és fejlődik. Míg a filozó-
fus, a teológus és az írástudó ember hagyománya tudatosan ápolt és továbbadott hagyomány, addig a 
kisembereké döntően magától értetődőnek számít, s nem vizsgálják meg közelebbről, nem finomítgatják, 
nem javítgatnak óvatosan rajta.” Redfield, Robert: Peasant Society and Culture. Chicago, 1956, University 
of Chicago Press. 41.p.; A felfogás gyakorlati alkalmazásáról lásd továbbá: Redfield, Robert: Tepoztlán, a 
Mexican Village. A Study of Folk Life. Chicago, 1930, University of Chicago Press.  
15 Anderle Ádám: Latin-Amerika történetének kutatása Magyarországon (1967-1997). Századok, Budapest, 
1999. 5. szám. 1087-1106.p. 
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Ezzel szemben a lokális megközelítések - mint amilyenre az értekezés keretei között 

jómagam is vállalkoztam - napjainkban is olyan alapkutatásnak minősülnek, amelyek 

nagyban hozzájárulhatnak az általános kép árnyalásához, egyes esetekben módosítá-

sához. A hagyományos magyar betelepülő életmód, és az ezt kísérő tárgyi és kulturá-

lis környezet maradványai is behódoltak a földrajzi és társadalmi hatások kényszerítő 

erejének. Pontosan ez az az időszak, amikor akár értékmentő, akár alkalmazott társa-

dalomtudományi célzattal a legnagyobb szükség mutatkozik az empírikus, jelen álla-

potokat feltáró kutatások folytatására. 

A vizsgált közösséget nem csupán a múltja, történetisége felől kíséreltem megközelí-

teni. Életmódjukat, illetve az életmódjukban tettenérhető azonosságtudatukat a je-

lenben is fel kívántam vázolni. Ennek a két idősíknak, a múltnak és a jelennek az 

egymásravetítésével, akartam feltárni egyes történések, viszonyulások motivációit, 

mozgatórugóit. Ezenkívül fontosnak tartottam az események szerepelőinek és le-

származottainak a múlthoz való viszonyát, saját történetükről vallott véleményét is 

rögzíteni, elemezni.  

Bizonyos esetekben munkám során az értékmentés problematikája is felmerült. Min-

den olyan helyzetben, amikor olyan jelenséggel találtam szemben magam, amelynek 

feljegyzése, további gondozása szükségesnek mutatkozott - pusztán a feledésbe me-

rülés elkerülése érdekében - úgy döntöttem, hogy tevékeny részese leszek ezeknek a 

megmentésében, kibontakoztatásában. Abban a mikrokulturális régióban ugyanis, 

ahol a közösséget az akulturáció fenyegeti, ahol a hagyományok folyamatossága meg-

szakadt, ahol az identitás megőrzése gyakorta egyet jelent az identitás konstruálásával 

és rekonstruálásával, ott ez a hozzáállás a kutató erkölcsi kötelessége.  

Nem titkolt motivációja volt a munkának az a tágabb, jelen dolgozat keretein túlmu-

tató kutatói érdeklődés is, amely a brazil példán keresztül saját nemzetünket, illetve a 

kelet-európai régió fejlődési sajátosságait kívánja a jövőben megfogalmazni. Ahogyan 

azt Anderle Ádám professzor találóan megjegyezte: „...a magyar és a kelet-európai 

fejlődés története szintén zsákutcák története, ahol minden új modernizációs straté-

gia, vagy modell új kudarcot eredményezett a XIX-XX. században – ahogy Latin-
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Amerikában is. A két régió történetének összehasonlító kutatása már ezért is nélkü-

lözhetetlen és szükséges feladat lehetne.”16 

 

Hipotézis 

Hipotézisem szerint az a tény, hogy az 1995-ben indult identitás-visszaszerző és te-

remtő mozgalom egy gyökereszakadt hagyományra épült, egyértelműen revival jelen-

ségre utal. Amikor maga az idea megszületett, az az identitás keresésének egy mítikus 

vetületét jelentette, amely sokkal inkább egy kreált, megálmodott önképhez állt közel, 

mint a valósághoz. Ez a két sík – a valóság és a vágy17 – identitásukban mind a mai 

napig meghatározzák a vizsgált körzetben élő magyar származásúakat. 

Ebben a folyamatban meghatározó szerepe van a közösség által elfogadott magyaros 

etnikai szimbólumoknak és az újonnan megjelenő, „hungarézék vagyunk”-típusú 

öndeklarációnak. Ezen felül jelentős funkcióval bírnak az új szokások, a  táncok és 

ételek, illetve az ünnepek adaptálása.  

További felvetésem volt az is, hogy maga a folyamat kettős hatás alatt áll. Annak 

ellenére, hogy egyértelműen belső indíttatású, fejlődésében jelentős szerepe van a 

külső hatásoknak is. Így például azoknak a kulturális brókereknek,18 akik mind a kolo-

nizáció kezdetén, mind pedig a revival-jelenség elindulásakor meghatározták az esemé-

nyeket, irányt adtak az elképzeléseknek, illetve a külvilág felé kifejezték a közösség új 

arcát. Míg a kezdeti időszak egy ilyen kulturális bróker, Fischer Ferenc nevével fémje-

lezhető, addig a kortárs folyamatokra a paulista értelmiség nyomta rá a bélyegét, hi-

szen a são paulói magyar kolónia is sajátos mitikus, romantikus koncepciókkal ren-

delkezik Magyarországról, a magyar kultúráról. Ennek alapján lehetett feltételezni, 

hogy kulturális brókerek is közreműködtek, ami azt is jelentette, hogy egy konkrét eset 

kapcsán vizsgálni lehetett a ritualizálódás egy alapkritériumát, az intern és extern 

dominancia viszonyát.  

                                                 
16 Anderle Ádám: Elmaradottság-tudat és modernizációs ambíciók Latin-Amerikában a 19-20. században. 
Világtörténet. 1990. őszi-téli szám, 64.p. 
17 Amit a Dunántúl együttes tagjai például úgy fogalmaztak meg, hogy „magyarrá akarnak válni”. 
18 A kulturális bróker definíciója részletesen a következő fejezetben olvasható (ld. Elméleti alapvetések) 
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Az információk összevetése alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az etnikai 

identitáskeresés egy kézzelfogható esetével állunk szemben. Ez egy igen komplex 

folyamat volt, amit az a tény is mutat, hogy survival jelenségek is szerepet kaptak 

benne, különösen annak figyelembevételével, hogy a mozgalom kibontakozásában 

részt vettek a são paulói magyar kolónia tagjai is, akik nagy létszámukra való tekintet-

tel és intézményeik – Magyar Ház, Magyar Segélyegylet, Szabadegyetem stb. – révén igen 

nagy befolyással voltak a helyi közéletre.19  

Ezt a  folyamatot a kontinuitást mutató és az újjáélesztett hagyományok sajátos keve-

redése jellemzi, hiszen az egyik félnek, a jaraguái magyarságnak csak sejtése lehetett a 

kulturális revival folyamat mikéntjéről, amihez hozzájárult a magyar kolónia néhány 

értelmiségi tagja által kreált survival koncepció is. Ez viszont inkább érzelmi alapokon 

nyugszik, nem lehet tényszerűen kezelni a megállapításokat.  

Elméleti alapvetések 

A hosszas terepmunka több olyan tanulsággal is járt, ami elsősorban a munkavégzés 

elméleti oldalát árnyalta. Tudjuk, hogy a terepmunka során az antropológus redukált 

modellekhez20 jut, azaz egy adott embercsoport vizsgálatából olyan következtetéseket 

tud levonni, amelyek – implicit módon  – az egész csoportra vonatkoztatva is alapve-

tő érvényűek. Ez a teoretikus modell azonban gyakran csak a munkahipotézis szint-

jén marad érvényben, a munkavégzés során, illetve azt követően mindenképpen kor-

rigálható. 

A XX. századi kulturális antropológusok csoportja, köztük Claude Lévi-Strauss úgy 

véli, hogy a megfigyelő, miután első benyomása alapján megalkotta az „egyszerű és 

közvetlen” modellt, az megfelel egy „autentikus etnográfiai valóságnak.”21 A tapasz-

talt terepkutató azonban tudja, hogy a kezdeti modell lényegében hipotézisek és be-

nyomások keveréke. Ellentmondásossá válhat a kutató tevékenysége, amikor azt lát-

                                                 
19 Pongrácz Attila: A brazíliai magyarság 1956-képe a Délamerikai Magyar Hírlap 1957-es évkönyvében. 
In: Anderle Ádám (szerk.): A magyar forradalom és a hispán világ. 1956. Szeged, 2007, SZTE BTK 
Hispanisztika Tanszék, 129-136.p. és Torbágyi Péter: Magyarok Latin-Amerikában. Budapest, 2004,  A 
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága 
20 Boglár Lajos: Utóhang Lévi-Strausshoz In: Lévi-Strauss, Claude: Faj és történelem. Budapest, 1999, 
Napvilág Kiadó, 83-102.p. 
21 Lévi-Strauss, Claude: Faj és történelem. Budapest, 1999, Napvilág Kiadó. 
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ja, hogy idealizálják az eredeti, vagy az annak vélt kultúrát. A kérdés komplex jellege 

világossá válik, ha körüljárjuk a tradíció és az etnikum fogalmát, annak fényében, 

amit a kulturális brókerek képviselnek és tesznek. 

Kulturális brókerek azok a személyek, akiket mediátornak is szoktak nevezni. Egyfajta 

modern sámánként hidat próbálnak építeni két különböző intézmény, kultúra vagy 

szubkultúra közé. Klasszikus értelemben azokat nevezik így, akik elősegítik, hogy az 

egyén egy kultúrából egy másikba léphessen át anélkül, hogy az veszítene az általa 

korábban is képviselt értékekből. A brókerek mindkét kultúrával „beszélő” viszony-

ban vannak. 

 A kulturális brókerek egy speciális megnyilvánulási formáját jelentik azok, akik a ha-

gyományokhoz való visszafordulást segítik elő. Kutatásom során ebbe a kategóriába 

soroltam minden olyan személyt, aki egyéni érdekeitől függetlenül olyan kulturális 

javakat közvetít egy közösség felé, amely javak e tevékenység nélkül egyáltalán nem, 

vagy csupán nagyon nehezen volnának számukra elérhetők. A kulturális javak lehet-

nek eltűnt, de feléleszteni kívánt hagyományok, lehetnek idegen minta alapján létre-

hozott kultúra-konstrukciók, de lehetnek a saját kultúra azon makro- vagy mikroele-

mei is, amelyek recens módon léteznek ugyan a közösségben, de a kulturális bróke-

rek nélkül rövid időn belül eltűnnének, kihalnának. Ez utóbbi esetben a közvetítés a 

tudatosításon keresztül elsősorban a meglévő javak megőrzését jelenti. A kulturális 

bróker éppúgy lehet a közösség tagja, mint a közösségen kívüli személy. Motivációja 

lehet önös érdek, saját presztízs emelése, de végezheti tevékenységét csupán a köz 

javára is. A laikus személyek, – így a kulturális brókerek is – hajlamosak arra, hogy bi-

zonyos viselkedési jelenségeket a saját szimbólumrendszerük elemeivel hozzanak 

asszociációs kapcsolatba, összetévesztve azt más kultúrák, szubkultúrák, közösségek 

szimbólumrendszerével. Ha a bróker a hagyományos kultúra aspektusait közvetíti, 

akaratlanul, vagy akarattal, de a többi etnikum megnyilvánulásaival szembeni különb-

séget hangsúlyozza.22 

Amikor a kutatás kezdetekor, 1997-ben a Dunántúl együttest hazakísértük Jaraguára, 

ott a Brazil-Magyar Társulás elnökének házában vendégeskedtünk. Hilário Scheuer, az 

elnök ragaszkodott ahhoz, hogy ő is részt vegyen a kutatásban, hogy megtudja „ho-
                                                 
22 ld. Boglár Lajos – Őry Kovács Katalin: „A búvópatak felszínre tört…” (dolgozathoz mellékelve) című 
filmjét, ahol Tóth László rámutat két európai nép, illetve az európai-brazil környezet közötti eltérésre. 
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gyan kell csinálni”. Így lett tevékeny részese az identitás keresés feltárási munkálatai-

nak és vált közvetve brókerré.  

Az etnicitásról azt írja E. Shils, hogy létezik egy szükséglet, hogy kötődjünk a múlt-

hoz, amely intenzív azoknál, akiknek az ajánlott, közvetlenül adott hitek nem elégsé-

gesek, akik kutatnak a hagyományos hitek után, amelyekhez az értékeiket köthetik, 

hogy megteremtsék a múltat maguknak, hogy életüket oly módon legitimizálják, ame-

lyet csupán a jelenükben nem tudnak megtenni. A rekreált hagyomány forrása vagy 

modellje lehet, hogy sosem létezett abban a formában, ahogyan azt elképzelik, de 

lényeges és fontos, hogy azt higgye, olyan volt, ahogyan elképzeli.23 Bizonyos törté-

neti helyzetben az etnikai specifikum hangsúlyozása megnehezíti az integrációt. A 

hagyományos kulturális értékek tudatosítása azonban a mozgalmakat szolgálhatja az 

öntudatra ébredés vagy identitáskeresés időszakában, amikor minden jelképnek ko-

héziós szerepe lehet. 

Általában elmondható, hogy a brazíliai társadalom és kultúra asszimiláló ereje nem 

hatott egyformán a bevándorlókra, és az is nyilvánvaló, hogy a brazíliai „olvasztóté-

gely”-fogalom nem volt általánosan érvényes a brazíliai társadalom egészére sem. 

Egyes csoportok (németek, olaszok, oroszok, japánok) szívósan kötődtek eredeti 

etnikai jegyeikhez, mások kevésbé.24 A vizsgálatok azt látszanak bizonyítani, hogy az 

emigránsok egy része csak azért alkalmazkodott, hogy az új környezetben biztosítsa 

túlélését. Így az általam vizsgált magyarországi sváb kivándorlók körében a német 

nyelv, azon belül is a sváb dialektus megőrzésének lehetőségét és szükségességét az 

adta, hogy Santa Catarinát döntően németek kolonizálták. Tehát a magyarok megér-

kezése idején a térségben egy német ajkú közösség volt jelen, amelynek a jómódú 

rétege a magyar telepesek nagy részének munkát biztosított. A portugál nyelv mi-

előbbi elsajátítására pedig a brazil társadalomhoz való alkalmazkodás miatt volt szük-

ség. Nem lehet véletlen, hogy Jaraguá 84 környékén az első portugál nyelvű iskola 

megalapítását éppen a magyarok szorgalmazták.  

Az antropológusok általában egyetértenek abban, hogy a befogadó társadalom mű-

ködése megköveteli a közös intézmények részbeni elfogadását, az azokhoz szükséges 
                                                 
23 Shils, Edward: Mass society and its culture. In: Rosenberg, Bernard –Manning White, David (szerk.): 
Mass culture revisited. New York, 1971, Van Nostrand, Reinhold 133.p. 
24 Pereira, J. B. Borges: Italianos no mundo paulista. São Paulo, 1974, USP ; Seyferth, Giralda: Imigração, 
colonização e identidade étnica. Revista de Antropologia 29. São Paulo, 1986, USP. 57-71.p. 



A JARAGUÁ DO SULI MAGYAR KOLÓNIA: IDENTITÁS ÉS TÖRTÉNELEM 13 
 

  

viselkedési mintákkal együtt. Számos példa bizonyítja, hogy nem minden bevándorló 

követi az asszimiláció útját. Sokan ragaszkodnak megkülönböztető jegyeikhez, és 

nemzeti eredetük újra-igazolására etnikai alapokon szerveződő társulásokat hoznak 

létre, például klubokat, templomokat, egyleteket. J. M. Clyde szerint a szociálantro-

pológiában az alapfeltevések egyike az, hogy a társadalmi kapcsolatok egy közösség-

ben rendszert alkotnak. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolatok, amelyek összefogják az 

embereket egy közösségben, az antropológiai tudományokban nem függetlenek 

egymástól.25 Az emberi viselkedés az antropológus számára az összeilleszkedés egyik 

eszköze a rengeteg rendszer között; azok összessége, amelyek körülveszik mind a 

kulturális, mind pedig a nem-kulturális jelenségeket. Trueblood megállapítása az 

amerikai társadalomról szólva a következő tényeket említi, amelyek részben a brazil 

társadalomra is érvényesek: „Két párhuzamos és egymást kiegészítő folyamat figyel-

hető meg szimultán módon az amerikai társadalomban: a bevándorlók akkulturációja 

és az etnikai kötelékek szorosabbá válása.”26 

A forrásfeltárás módszerei 

A kutatás egyszerre igényelte az antropológia, az etnohistória és a történettudomány 

módszereinek alkalmazását is. A primer források (levéltár, sajtó, visszaemlékezések) 

feltárása a múlt rekonstrukciójához volt nélkülözhetetlen. Emellett azonban a tágabb 

környezet (német, olasz, lengyel bevándorlók) történelmének megismerésére is szük-

ség volt. Ehhez a források mellett a kivándorlásra vonatkozó magyar, német, lengyel 

történeti szakirodalmat is áttekintettem. 

A tények feltárásánál a hagyományos kulturális antropológiai terepmunka módszereit  

alkalmaztam. Fontosnak tartottam, hogy ne csupán a történelemtudomány által el-

sődlegesen kezelt és felhasznált tényszerű, hanem az empirikus úton megszerzett 

adatokat is bevonjam a vizsgálati módszerek hatókörébe.27 A hagyományos kutatói 

munkamódszerek, mint a különféle interjútechnikák (életút-, genealógiai- és témaori-

                                                 
25 Clyde, J. M.: On qualification in social anthropology. In: Epstein, A. L. (Ed.): The craft of the social 
anthropology. London, 1967, Tavistock, 33.p. 
26 Trueblood, Harilyn A.: The melting pot and ethnic revitalization. In: Hicks, G. L. – Ph. L. Leis (Eds.): 
Ethnic encounters. North Sciutate, 1977, Duxbury Press, 153.p. 
27 Hasonló módszerrel dolgozott Martin Nicoulin is a nova friburgói svájci telepesek kutatásakor – 
Nicoulin, M.: La genèse de Nova Friburgo. Fribourg, 1973, k.n.   
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entált interjúk), a rögzítés klasszikus módjai (fotográfia, videofilm), a tárgyi rendsze-

rek feltérképezése – nem elzárkózva, igaz nem is főcélul kitűzve az esetleges begyűj-

tést – ötvözve a számítógépes analízis naprakész módszereivel, megfelelő hátteret 

adott a munka elvégzéséhez.  

A kutatás mellett – a helyiek felkérését is teljesítve – bekapcsolódtam a „Dunántúl” 

néptáncegyüttes munkájába. Hosszabb ottartózkodásom alkalmával hetente több 

alkalommal tartottam néptánc próbákat az együtessel. Az akcióantropológia útjára 

léptem, ami természetesen nem merült ki csupán az oktatásban. 

Meggyőződésem, hogy éppen ezekben a témakörökben (úgymint: az identitás-

történet, identitás-válság, identitás-teremtés) elengedhetetlen a közösség tagjaival 

való személyes viszony kialakítása. Akár azért, hogy első kézből szerezhessük meg az 

értesüléseket, akár pedig azért a többletért, ami egy-egy társadalomtudományi kutatás 

során az átélt „élményen”28 keresztül segít alaposabban értelmezni a témát.  

Mindehhez természetesen a levéltári anyagok mélyreható feltárása és elemzése  is 

szükségeltetett, amelyek részben a brazíliai kisközösségi, múzeumi gyűjteményekben, 

részben a hazai levéltárakban voltak elérhetők. Emellett erősen támaszkodtam id. 

Boglár Lajos, Boglár Lajos, Fischer Ferenc magán- és hivatalos levelezésére is, akik 

vagy kutatói, vagy részesei voltak a feltárandó és vizsgált eseményeknek és jelensé-

geknek.  

A Szent Imre Kollégium, amelyet évtizedekkel ezelőtt bencés atyák alapítottak, São 

Paulo egyik legfontosabb iskolája. Páratlanul gazdag könyvtárral és múzeummal ren-

delkezik, ahol valamennyi régi és jelenleg is megjelenő dél-amerikai magyar nyelvű 

újság megtalálható. Jaraguá do Sul könyvtára, archívuma és múzeuma is sok adalék-

kal szolgált a kutatás során. A könyvtárban felleltük az alapvető, Santa Catarinára, 

konkrétan Jaraguá do Sulra vonatkozó történeti, földrajzi és antropológiai munkákat 

(E. Silva, W. F. Piazza, A. Pichetti, C. Santos stb.). Különösen E. Silva, aki egyébként 

magyar származásúnak tartotta magát, közölt felbecsülthetetlen értékű dokumentu-

mokat a magyar bevándorlókról. Ezen lehetőségek kapcsán az mondható el, hogy az 

említett könyvtárban szinte valamennyi magyar vonatkozású információhoz hozzáju-

                                                 
28 A módszer és az elmélet bővebb értelmezését lásd: Gadamer, Hans-Georg: Az „élmény” szó történeté-
hez és az élmény fogalma. In: Igazság és módszer. Budapest, 1984, Gondolat, 62-69.p. 
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tottunk. A helyi Emílio da Silva Múzeumban folytatott vizsgálatunk is sikeres volt, ahol 

rábukkantunk a gazdag Fischer Ferenc hagyatékra.29 Ő az 1940-es években a 

magyországi hivatalos szervek és a jaraguá do suli magyarság közötti hivatalos ma-

gyar megbízottként műkdött. 1940-ben és 1941-ben ő szervezte a magyarországról 

érkező diplomaták látogatását, de ennél még jelentőségteljesebb az a tény, hogy 

szenvedélyesen gyűjtötte a Jaraguára vonatkozó bárminemű dokumentumokat. Több 

mint 60 dosszié, amelyekben lapkivágások, levelek, fotók találhatók bizonyos témák-

ról, - mint például iskolaavatás, nemzeti ünnepek, látogatások. A fent említett dosszi-

éban az 1941-es magyar nagyköveti látogatás teljes fotóanyaga is előkerült.30 A mú-

zeum fotóarchívumában 400 dokumentumot találtunk, köztük az első csoportképet a 

magyar emigránsokról, 1922-ből. Számos fotót reprodukáltunk az etnohistóriai hát-

tér rekonstruálása érdekében. Különös figyelmet szenteltünk Jaraguá do Sul történe-

tére, illetve ezen belül a magyar kolónia kialakulására, etnohistóriájára, az abban részt 

vállaló jeles személyiségek szerepére.  

A kutatás kiindulási pontjaként a már publikált történeti, leíró munkákat, ezen kívül a 

korabeli sajtóorgánumok írásait használtam, amelyek a témakört akárcsak érintőele-

gesen is megemlítik. Túlnyomórészt portugál és magyar nyelvűeket, jelentős részben 

német nyelven írtakat, kisebbrészt angol, lengyel, spanyol nyelvű források kerültek 

elemzésre.  

Történeti írások csak az elmúlt évtizedektől, pontosabban 1970-től jelentek meg a 

kutatott térségről.  Szerencsére a helyi, jaraguá do suli könyvtárban a teljes anyag 

fellelhetőnek bizonyult. A legtöbb, magyarokra vonatkozó adatot id. Boglár Lajos 

Magyar világ Brazíliában című könyvén31 kívül E. Silva jelen témával foglalkozó köte-

tében (1975)32  és E. V. Schmöckel cikkeiben (1987)33 találtuk. Utóbbi szerzővel sze-

mélyesen is találkozhattam.  

                                                 
29 Francisco Fischer, azaz Fischer Ferenc amatőr történészként gyűjtötte össze a jaraguái magyarság do-
kumentumait. Bővebben lásd a Melléklet „A jaraguá do suli magyar közösség meghatározó személyei”-ről 
szóló 2. fejezetében. (147-150.o.) 
30 Lásd a Melléklet ide vonatkozó képeit (29-32. képek) (177-178.o.) 
31 Id. Boglár Lajos: Magyar Világ Brazíliában. A múlt századtól 1942-ig. Budapest, 1997,  Szimbiózis 
32 Silva, Emílio da: Jaraguá do Sul. II. livro. Um capítulo na povocao do Vale do Itapocú. Stulzer, 1975, 
Frei Aurélio 
33 Schmöckel, Eugénio Victor: A presenca húngara em Jaraguá do Sul. Correio do Povo (VII/25-31, VIII/1-
8, 8-14, 15-21, 22-28). Jaraguá do Sul, 1987 
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Korábbi tapasztalataik alapján többen is állították, hogy óvatosan kell kezelnünk a 

különböző, iskolák számára összeállított köteteket, így W. F. Piazza vagy A. Pichetti 

munkáit.34 Ezt a nehézséget úgy sikerült áthidalni, hogy két alaposan felkészült törté-

nésszel, Egon Jagnowval és Eugénio Schmöckellel konzultálhattunk. Ők hívták fel a 

figyelmünket a korábban már említett amatőr történészek által összeállított forrás-

munkák gyenge pontjaira. Jelen kutatás szempontjából a legnagyobb haszonnal a 

jaraguá do suli Emilió da Silva Múzeum publikálatlan anyagainak a tanulmányozása járt. 

Coelho dos Santos antropológus professzor, A. Pissetti tanárnő, és a botokudo indi-

án törzs több tagja, úgymint Marcus B. Simas és Nelly B. Simas is segítették mun-

kánkat.  

A Brazília ezen területére irányuló magyar emigráció vizsgálatával Magyarországon is 

foglalkozott néhány kutató,35 a magyar szakirodalom leginkább a nemzettudat és 

identitás kérdéskörére szorítkozik. Azt is hozzá kell ehhez tenni, hogy az elmúlt 6-8 

évben a prágai Károly Egyetem Latin-Amerika Intézete ad otthont az AHILA (Eu-

rópai Latinamerikanista Történészek Társasága) emigrációtörténeti munkabizottsága 

(vezetője J. Opatrny) konferenciáinak, amelyek a Latin-Amerikába irányuló közép-

európai emigráció történetének kérdéseivel foglalkoznak. E konferenciák anyagát az 

„Emigráción Centroeuropea a América Latina” című kötetekben adták közre (I. kö-

tet 2000., II. kötet 2003., III. kötet 2005.). Különösen a harmadik kötet tartalmaz 

témánk szempontjából fontos tanulmányokat. 

Az értekezés alapjául szolgáló kutatás Dél-Brazíliában 1997-ben egy előzetes terep-

felméréssel indult, majd 1998-ban és 1999-ben terepmunkával és levéltári kutatással 

                                                 
34 „Az amatőr történészek többnyire egymás hibáit másolják.” Coelho dos Santos antropológia profesz-
szorszóbeli közlése 
35 Többek között: Pongrácz Attila: A brazíliai magyarság 1956-képe a Délamerikai Magyar Hírlap 1957-es 
évkönyvében. In: Anderle Ádám (szerk.): A magyar forradalom és a hispán világ. 1956. Szeged, 2007, 
SZTE BTK Hispanisztika Tanszék, 129-136.p.; Torbágyi Péter: Magyarok Latin-Amerikában. Budapest, 
2004, A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága.; Szilágyi Ágnes Judit: A brazil Estado Novo 
nemzetiségi politikája. In: Anderle Ádám (szerk.): Azonosság és másság - Tanulmányok Latin-Amerika 
történetéből. Z-füzetek 39, 1992. 50-56.p.  
Ezeket megelőzően említést és méltatást érdemel Varga Ilona több munkája is. – Adalékok az Argentíná-
ba kivándorló magyarok életének alakulásához a két világháború között. Acta Historica, 46., 1972, 45-
60.p.; Magyarország kereskedelme a latin-amerikai országokkal a két világháború között. Szeged, 1972, 
kn.; Magyar kivándorlás Latin-Amerikába a két világháború között. Kandidátusi értekezés. Szeged, 1977, 
Szegedi Egyetem. 
Ezenkívül Boglár Lajos: Pau Brasil. Budapest, 2000. Masszi Kiadó, és tanítványai - Thomázy Tímea: A 
hagyományőrzés sajátosságai a são paulói magyar kolóniában. Miskolc, 2001, ME BTK KVAT [egyetemi 
szakdolgozat] és Paulics Petra: „Újra-magyarok” között Brazíliában. In: A. Gergely – Papp – Prónai 
(szerk.): Kultúrák között. Hommage á Boglár Lajos. Budapest, 2006, Nyitott Könyvműhely, 71-75.p. 
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folytatódott, ami összesen három és fél hónapig tartott. 2000 és 2001 között egy esz-

tendőt, 2002-ben, 2003-ban, illetve 2004 és 2006 között három kéthónapos perió-

dust sikerült a brazil helyszíneken kutatással eltölteni. 2001-ben, illetve 2007-ben 

pedig a Magyarországra látogató jaraguái Dunántúl tánccsoport tagjait sikerült őseik 

szülőhelyén szituatív kutatásba vonni. 1997 és 2007 között több alkalommal is folyt 

terep-, illetve levéltári kutatás a kivándorló elődök eredeti, Veszprém megyei telepü-

lésein, illetve a helyi megyei- és a Magyar Országos Levéltárban.  

A munka több egymásra épülő szakaszban az egyes helyszíneken párhuzamosan zaj-

lott. Az első kutatóút előkészítésekor id. Boglár Lajos, volt brazíliai magyar konzul 

hagyatékára támaszkodtunk, mely különféle írásos dokumentumokat és fotográfiákat 

tartalmazott. Ez az anyag jó kiindulási pontnak bizonyult a kutatásánál, emellett 

azonban a közvetlen munkában is segített minket, hiszen a Jaraguá do Sul területén 

készült század eleji fényképeket azonosíthatták a sváb-magyar utódok.36 

A felmérés első szakasza São Paulóban zajlott. Interjúk készültek a são paulói magyar 

kolónia vezetőivel és azokkal, akik közreműködtek a jaraguái események és szerve-

ződések támogatásában. Ők részletesen tájékoztattak a három évvel azelőtt megkez-

dett eseményekről.37 A Szent Imre Kollégium könyvtárában, archívumában és múzeu-

mában a brazíliai magyar településekre vonatkozó dokumentumokat vizsgáltuk át.  

Miután az egyes települések közötti vizsgálati szelekció szempontok kiválasztása 

megtörtént, kezdetét vette az empirikus adatgyűjtés, illetve párhuzamosan a könyvtá-

ri- és levéltári kutatás. Mivel a munka minden aspektusra való kiterjedését sem a tér-

ség kiterjedt volta, viszonylagosan magas lélekszáma, sem az anyagi körülmények 

nem tették lehetővé, a vizsgálat csupán részlegesen tekinthető reprezentatívnak. Leg-

fontosabb célkitűzésem azoknak a személyeknek a megtalálása volt, akik életkoruk-

nál és élettapasztalatuknál fogva tudnak, személyiségüknél fogva pedig képesek vála-

szolni kérdéseimre. A későbbiekben ezeknek az interjúalanyoknak a segítségével tud-

tam a magyarok-lakta telepek más, hasonló beállítottságú és életszituációjú lakosai-

hoz eljutni. A beszélgetőpartnerek kiválasztásakor meghatározó szempont volt az 

illető közösséghez, saját múltjához való viszonya. A következő lépés a Jaraguán és 

                                                 
36 Melléklet  14-17. képek (174.o.) 
37 „Kezdetben 40-60 gyerek is jelentkezett a táncoktatásra, ebből 30 állandó taggal megalakult a Dunántúl 
táncegyüttes, első próbáikat videóra rögzítettük.” (ifj. Piller Gedeon) 
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vidékén élő magyar leszármazottak szubjektív történelmének egyéni életutakon, sor-

sokon keresztüli megismerése volt.38  Mindez magában foglalta a családok történeté-

nek, a magyar kolónia és az egyének kapcsolatának, a foglakozásoknak, a családon 

belüli viszonyoknak, a múlt és a jelen összevetésének, a túlélési stratégiáknak és az 

élettapasztalatoknak a megfigyelését és feljegyzését.  

A jaraguái Brazil–Magyar Társulás39 elnökének, Hilário Scheuernek a segítségével fel-

kerestünk idős embereket, akiknek szüleik, nagyszüleik, dédszüleik Magyarországról 

származtak. A legidősebb (azóta - hét másik interjúalanyomhoz hasonlóan - elhunyt) 

beszélgetőtársam 1909-ben, míg a legfiatalabb 1986-ban született. Minden megszóla-

lót figyelembe véve a megkérdezettek átlagéletkora 69 év volt.40 

A sváb-magyar közösség vizsgálatánál a több szempontú megközelítésre próbáltam 

törekedni. Nem terveztem azonban forradalmian új módszereket alkalmazni, csupán 

az eddig beváltakat ötvözni, s megkísérelni a kolóniákat történelmi, etnográfiai, etno-

lógiai, illetve etnohistóriai szemléletmód szerint leírni. A munka során igyekeztem a 

felkeresett egyének, családok, háztartások vizuális és magánlevéltári anyagát is (csalá-

di fényképek, levelek, okiratok, naplók, az életmódról valló tárgyegyüttesek) meg-

vizsgálni és az azokból levonható következtetéseket a kutatás anyagába beépíteni.  

A megkérdezettek életkorából adódóan a mentális régészet paradigmájának megfele-

lően a vizsgált közösségek történelmének egészét le lehetett fedni. Mivel ezek a tele-

pek a XIX. század legvégén alakultak, a visszaemlékezők szüleik elbeszéléseit is to-

vább tudták adni a kutatónak. Természetesen ezekben az esetekben elkerülhetetlen 

volt a forráskritika szokásosnál is intenzívebb alkalmazása, hiszen a visszaemlékezé-

sek közvetettségéből, a kontextusból való kikerülésükből, a szövegek modellszerűvé 

válásából s a többszöri átértelmezésből adódóan ezeket a narratívákat nem lehetett 

primer információként kezelni. Ilyen esetekben csakis a mások által is megerősített, 

más források segítségével is igazolt adatokkal dolgoztam. Illetve ha ezen kritériumok 

nem teljesültek, a fellelt szöveg által emblematikusan közvetített meglévő életmód-

elemet, esetleg hangulatot fogadtam el prioritásként. 

                                                 
38 Az oral-history eredményeinek felhasználásával.  
39 A Társulás szervezi a hétközi („kávéház”, „kártyaklub”, „bingó” stb.) összejöveteleket, és az ünnepsége-
ket, amik a magukat magyar felmenőktől származtatóknak a találkozási lehetőségeit jelentik. 
40 Bővebben lásd a Melléklet 3. Interjúk „A kutatás során készült, a dolgozatban idézett interjúk” táblázatot 
(3.1.) (156.o.) 
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Annak ellenére, hogy egyrészről az így nyert adatok, másrészről a gyermekkori visz-

szaemlékezések anyagai önmagukban is értékelhető minőséget és mennyiséget jelen-

tettek, a legtöbb és legpontosabb, az elemzés céljainak leginkább megfelelő informá-

ciót az 1930-as, 1940-es évektől napjainkig tartó időszakra vonatkozóan lehetett 

gyűjteni.  

A kutatás során kirajzolódó brazíliai-jaraguái magyar identitás annak ellenére hiteles 

képet nyújt, hogy nem volt szándékom az élet minden területét feltárni, így a szöveg-

ben sem megjeleníteni. Az életmód egyes, a vizsgálat folyamán hangsúlyosabbnak 

tűnő területeire több, míg a kutatás számára nem relevánsakra kevesebb figyelmet 

fordítottam. Kevésbé lényegesnek, s ebből adódóan a kutatás fontossági sorrendjé-

ben hátul szereplőnek, illetve elhagyhatónak kezeltem minden olyan életmódelemet, 

amelyek az emberi életre a vizsgált idő- és térkorlátok keretei között általánosságban 

jellemzőek voltak. Ezek közül csak azokat vontam be a vizsgálatba, amelyek szignifi-

káns eltérést mutattak.  

A mintavételkor szem előtt tartottam azt az általános szabályt, hogy egy mintából 

akkor vonhatók le használható következtetések a teljesre vonatkozóan, ha a mintá-

nak lényegében ugyanolyan az összetétele, mint az alapsokaságnak. A megkérdezett 

személyek kiválasztásakor kevert mintavétellel dolgoztam. Az első időszakban az 

interjúalanyok megkeresése valószínűségi, azaz véletlen kiválasztással történő minta-

vétel alapján történt, úgynevezett SRS-mintavétellel41. A valószínűségi mintavétel egyik 

alapvető törvényét figyelembe véve ugyanis ha egy populáció minden egyedének egy-

forma az esélye, hogy a mintába bekerüljön, akkor ez a minta reprezentatív lesz erre 

a populációra nézve.42 A kellő helyismeret megszerezése után azonban a közösségi 

kapcsolatháló már a kutatás számára is nyilvánvalóvá vált, ezért áttérhettem a repre-

zentatív, úgynevezett görgetett mintavételre. Egyes kiemelt esetekben, főleg a kutatás 

befejezéshez közeledve szakértői mintavétel alapján kerestem meg azokat az interjúala-

nyokat, akik az előzetes adatok ismeretében kihagyhatatlannak tűntek. Minden eset-

ben a mintába kerülés kritériumai között a kolóniához fűződő kapcsolat volt az el-

sődleges szempont.  

                                                 
41 Single Random Sampling = egyszerű véletlen mintavétel 
42 Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, 1995, Balassi Kiadó, 311-313.p. 
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Figyelmet fordítottunk a magyar kolóniának, mint közösségnek a vizsgálatára is. A 

társulási formák mellett a szimbolikus térhasználatra és a kollektív terek szerepére is 

figyeltünk. Feltérképeztük a csoportok közötti kapcsolatokat, annak tisztázására, 

hogy létezik-e hierarchia, mi a szerepe a „nagy családnak” az autoritás szervezésében. 

Részt vettünk a jaraguáiak hétköznapi összejövetelein, amelyeket az egykori Emigrán-

sok Barakkja helyén felépült Salãoban tartottak. A kugli- és kártyapartik, kávéházi es-

tek mind az összetartozás megnyilvánulásai voltak. 1997-ben augusztus 20-án első 

alkalommal szerveztek Magyar napot, amit azóta is évente megrendeznek .43 Jó alka-

lom volt ez arra, hogy megfigyeljük, hogy a régi és új szórakozások, időtöltési alkal-

mak miként formálják a hagyományalkotást, a megszokott „táncos vacsora”44 miként 

válik egyes jelképek olyan szimbólumrendszerévé, amelyek az etnikai illúziót erősítik. 

Az első-, írott anyagokra, kimutatásokra, hivatali adatokra alapozott részkutatásnak 

köszönhetően a helyi életmód és identitás számos területére vonatkozóan nyertem 

kvantitatív adatokat. A helyszíneken az előzetes terepfelmérés során megismert és 

kiválasztott beszélgetőtársakkal különböző interjútechnikák segítségével folytak to-

vább az információs beszélgetések. Összesen 81 személlyel készült diktafonnal, illet-

ve videokamerával rögzített, mintegy 180 óra időtartamú interjú. Egy-egy szabad-

beszélgetéses, a klasszikus életútinterjú45 szabályai szerint strukturálódó, de foglalko-

zási- és genealógiai interjúk témáit is magába foglaló sorozat keretein belül tettem fel 

partnereimnek a kérdéseket. Az így nyert adatok feldolgozása az Anthropac antropo-

lógiai elemző-analizáló rendszerrel történt. Sok esetben szó szerint idéztem beszélge-

tőtársaim szavait, bízva abban, hogy így nem csupán az elemzés alapjául szolgáló 

lényegi adatok, hanem a hely, a szituáció szellemiségét méltóképpen jellemző hangu-

lati miliő is megjeleníthetővé válik. Az interjúk - pár ritka kivételtől eltekintve – por-

tugál nyelven folytak, de igyekeztem a fordítás során a beszélgetések hangulatiságát 

megőrizni.  

                                                 
43 Melléklet 51-52. kép (182-183.o.) 
44 „A táncház divatjának idején az odajárók kötelességszerűen valamilyen parasztblúzt öltöttek magukra a 
farmer mellé. […] …viselőik tisztában voltak azzal, hogy az illető ruhadarabok hordásával nemcsak öltöz-
ködtek, hanem demonstrálták a népi kultúrához való ragaszkodásukat és abbeli hitüket is, hogy a folklór 
olyan érték, amelyet a belőle kiemelt ruhadarab hordozásával ápolhatnak.” – ld. Bodó Julianna: Jelképeink 
szerepváltása In: Bíró Z. - Gagyi J. - Péntek J. (szerk.): Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok 
a folklorizmus köréből. Bukarest, 1987, Kriterion Könyvkiadó, 57.p. 
45 Saját kutatási céljaimra a Bán – Forgács – Kenedi-féle interjú-vezérfonalat használtam fel. [R. Nagy 
József (szerk.): Családi album. Vizuális antropológiai szöveggyűjtemény I., Miskolc, 2000, Miskolci Egye-
temi Kiadó, 213-216.p.] 
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Mivel a jaraguá do suli magyar leszármazottak ősei főleg Veszprém megye települése-

iről vándoroltak ki, fontos volt egy Magyarországon végzett kutatás elvégzése is. Eb-

ben az esetben célkitűzésünk azoknak a tényezőknek a feltárása és dokumentálása 

volt, amelyek a XX. század elején tömeges kivándorlásra késztették a Brazíliában és 

másutt új hazát kereső magyarokat. Az élő hozzátartozók felkutatása és annak vizs-

gálata, hogy maradt-e az egyéni-, illetve a település kollektív emlékezetében valamifé-

le nyoma a kivándorlóknak, vagy a kivándorlás tényének, fontos adalékot szolgálta-

tott volna a dolgozathoz. A már használt és bevált mentális régészet módszerével 

kívántunk dolgozni, ezzel teljessé téve a Brazíliában végzett kutatást. Sajnos már a 

munka kezdetekor bizonyossá vált, hogy a kitelepülők falvaiban nyoma sincs annak a 

közösségi- vagy magánemlékezetnek, ami megőrizte volna az emigránsok nyomait. 

Egyrészt a sokkal nagyobb mértékű és fontosságú észak-amerikai kivándorlási hul-

lám mellett elhanyagolható jelentőséggel bírt a brazíliai emigráció, másrészt a XX. 

század sorsfordító eseményei – a két világháború, a svábokkal kapcsolatos II. világ-

háború utáni események, a rendszerváltás, 1956 stb. – halványították el az emléke-

zést. A kivándorlókat kibocsátó falvakban a hozzátartozók után kutatva egyedül a 

Nagyvázsonyban élő Kitzbergerek emlékeztek arra, hogy egyik dédnagyapjuk Brazíli-

ába vándorolt. Erről azonban sem mélyebb tudásuk, sem tárgyi emlékük nem ma-

radt. A kapcsolat itt is, a többi helyen is már a kezdet kezdetén megszakadt a kiván-

dorlókkal. A Veszprém megyei terepkutatás 2001-ben azzal egészült ki, hogy a Ma-

gyarországra látogató jaraguái néptáncosokkal együtt meglátogattuk az elődök szülő-

helyét, felkerestük a névazonosság okán feltehetően rokoni kapcsolatban álló szemé-

lyeket. A sikert azonban csak az jelentette, hogy néhány temetőben felleltünk olyan 

sírokat, amelyekben bizonyíthatóan a kivándorlók ősei nyugszanak. A Veszprém 

megyei kutatás így kizárólagosan csak az írott anyagokra támaszkodhatott - a megyei 

levéltár sajnálatos módon elég szegényes számú irataira, illetve a korabeli sajtó kiván-

dorlással foglakozó írásaira.46 

A kutatás másik, kevés sikert hozó része a Jaraguá do Sul környéki térségekben zaj-

lott. Egyrészről a helyszín európai szemmel speciális helyzetének szemléltetése céljá-

ból, másrészről pedig arra számítottunk, hogy a letelepedő magyaroknak a letelepe-

dés utáni történetéhez valamiféle adalékokat találunk. Ezért kérdeztünk meg számos, 

                                                 
46  Melléklet Levéltári anyyagok fejezete és 5. kép (169.o.) 
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a környéken élő őslakos, botokudo törzsbe tartozó indiánt is. Bebizonyosodott, hogy 

a közösségi- és egyéni emlékezet náluk nem tart számon a magyar bevándorlókkal 

kapcsolatos emlékeket. Egyrészt nem rendelkeznek írásbeliséggel, mert ha tudnak is 

írni-olvasni, ritka, hogy ezen tudásukat az események rögzítésére használnák. Más-

részt – s ebben a tekintetben ez a nagyobb jelentőséggel bíró tény – számukra a be-

vándorlók homogén embertömeget jelentettek, amiben nem különböztették meg a 

magyarokat más etnikumoktól. Főleg nem a magyarországi sváb-magyarokat. 

Az interjúk rögzítése, illetve az értekezés megfogalmazása során külön figyelmet kel-

lett szentelnem a beszélgetőtársak személyiségi jogai tiszteletben tartásának. Emiatt a 

szövegben csupán a megkérdezettek nemét, életkorát, illetve foglalkozását közlöm. A 

magyar kolóniák különféle szervezeteinek vezetőit, tisztségviselőit, illetve a hivatalból 

nyilatkozókat azonban név szerint említem meg és idézem.47 

* * * 

Az a közeg, amelyben dolgoztam, nem a „nagy beszélők” közössége volt. A na-

gyobbrészt paraszti származású, másod- és harmadgenerációs beszélgetőtársak, in-

formátorok soha nem írtak életrajzot, és nem is mindig tudtak a saját életükről össze-

függően beszélni. Ez abban a tekintetben okozott problémát, hogy hiába kérdeztem 

a közösség képviselőit, nem mindig voltak képesek kellőképpen reprezentálni saját 

kultúrájukat, saját véleményüket, viszonyukat. Nem voltak képesek saját identitásukat 

szavakban megfogalmazni. Ezért a klasszikus terepmunkáktól eltérően sokkal na-

gyobb figyelmet kellett fordítanom az elhallgatott véleményekre, a másodlagos jelek-

re, és a csupán jelzésszerű megnyilvánulásokra. Mindehhez hozzáadódott a portugál-

magyar fordításból adódó szükségszerű tartalomvesztés is, hiszen beszélgetőtársaim 

javarésze kizárólag portugál nyelven értett. Mindezeket figyelembe kellett vennem, 

amikor a szóbeli adatokat feldolgoztam és azokból következtetéseket, általánosításo-

kat vontam le. Sok esetben nagyban befolyásolta az elérhető adatok tartalmát az, 

hogy milyen technikai háttérrel próbáltuk azokat rögzíteni. Sok segédeszköz haszta-

lannak bizonyult, míg másokat sikerrel alkalmaztunk. Az interjúk elkészítésénél két 

típusú mikrofont használtunk, változó sikerrel. A csíptetős mikrofont gyakorlott és 
                                                 
47 Így például R. Baldúino (tanár), A. Henn (kereskedő), E. Jagnow (történész-tanár), G. Krause (tanító), 
I. Lennert (gazdálkodó), S. Pinter (újságírónő), G. Scheuer (gazdálkodó), E. Schmöckel (szerkesztő), M. 
Stengel (gazdálkodó), I. Wolf (bankár), M. Scheuer (háziasszony), illetve ezen túl a São paulói magyar 
kolónia vezetőségének tagjai. Bővebben lásd a Melléklet 3. Interjúk fejezetének 3.1. táblázatát (156.o.) 
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elsősorban városi adatközlőinknél vettünk igénybe. A vidéki informátorainknál 

azonban nemigen használtuk, nem is beszélve a megkérdezett indiánokról. A 

videófelvétel önmagában is feszélyezte az embereket. Volt, aki szerepjátszásba kez-

dett, még a hangsúlya is dallamosabbá vált. Volt azonban – mint gyakorlott adatköz-

lő -, aki elkérte a mikrofont, hogy maga vegye fel a beszélgetést. Csoportos beszélge-

téseknél a puskamikrofont használtuk. Amikor videós interjúkat készítettünk, a ka-

merára rögzített mikrofon mellett diktafonra is felvettük a szövegeket, a könnyebb 

lejegyzési lehetőség érdekében.  

A korábbi terepmunkák jól bevált módszereként, az első út során készített fotókat 

visszavittünk és odaajándékoztuk a fotókon szereplő egyéneknek. Ez azon túl, hogy 

örömet okozott az interjúalanyoknak, sok lényeges pontjára rá is világított a képek 

tartalmához való viszonyára. Több esetben ez volt az a katalizátor, ami megindította 

az amúgy nehézkes beszélgetést és segített az adatok gyűjtésében. Ettől függetlenül 

zavartalanul fotózhattunk, fotózhattam minden kutatóutam alatt. Régi, archív fotók 

bemutatásával kezdtünk meg több interjút. Az 1997-es képanyagból például diavetí-

tést rendeztünk a Dunántúl együttes tagjainak, illetve a Magyar Társulás vezetőinek. A 

vetítést a botokudo indiánok között is megismételtük, jelentős sikerrel: akik felismer-

ték magukat, másolatot kértek a képekről. 

Városi és falusi környezetben senkit sem zavart, hogy kis vagy nagy kamerával törté-

nik-e a felvétel. Ezzel szemben a megkérdezett indiánok szerint nagy kamerával nem 

lehet filmezni a faluban, csak a kicsivel.48 A feed-back, a rögzített anyag visszavitele 

és kommentáltatása ebben az esetben is szerencsés megoldásnak bizonyult. Szíve-

sebben álltak kameránk elé a megkérdezettek, miután az interjúk végén újra ellen-

őrizhették annak minőségét.  

                                                 
48 A vizsgált térségben élő indiánok jelentős része számít a turisták, illetve kutatók által fizetett fényképe-
zési, videózási díjakra. A kamera mérete nagyban meghatározza az elkérhető pénzösszeg nagyságát.  
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Múlt és jelen: Történelmi-társadalmi dimenziók 

Jaraguá do Sul múltja 

Jaraguá falut 1876-ban alapították ott, ahol két folyó, az Itapocú és a Jaraguá folyók 

találkoznak. Ezek a nevek olvashatók a Hamburgi Kolonizációs Társaság térképén, ame-

lyet a Társaság hivatalos mérnöke, Wunderwald készített, aki a vidéket feltáró két ex-

pedícióban 1855-ben és 1866-ban részt vett. Azt azonban, hogy a folyók honnan kap-

ták a nevüket, pontosan nem tudjuk. 

Auguste Saint-Hilaire francia természettudós, aki az 1820-as években végigutazta 

Dél-Brazília tengerparti zónáját, említi az Itapicu49 („horpadt kő”) nevet. Lucas 

Boiteux, Theodoro Sampaio és Christovam de Mauricea Itapocút50 ír, ez pedig a tupi 

indiánok nyelvén annyit jelent, hogy „hosszú kő”. 

Létezik egy korábbi említés is. A Paraguayba kinevezett spanyol kormányzó, Alvaro 

Nuñez Cabeza de Vaca, aki 1540-ben kötött ki São Franciscóban, 1541-ben 25 ap-

róddal és 250 megkeresztelt indiánnal végighaladt három folyó, az Itapocú, a Negro 

és az Iguassú völgyein, hogy átkelve a Paraná folyón eljusson Asunción városába.51 

Ami a Jaraguá nevet illeti, a legelfogadottabb változat szerint az indián „iara-guá”, 

azaz a „mező ura” vagy a „völgy ura” elnevezésből ered.52 Ezzel a névvel vélhetően a 

város fölé emelkedő Morro da Boa Vista hegyet illették az indiánok. Mások szerint, 

mivel São Paulo közelében is van egy Jaraguá hegy, az onnan érkező első felfedezők 

adhatták ezt a nevet. Saint-Hilaire szerint a szó „sistergő víznek” fordítható,53 és arra 

utal, hogy a hegyből fakad a Jaraguá folyó. Amikor a belga katonai mérnök, Emílio 

                                                 
49 Saint-Hilaire, Auguste de: Histoire des plantes les plus remarquables du Brésil et du Paraguay. Paris, 
1824, Imprimeur-Libraire, 34.p. 
50 Garcia, Rodolfo Augusto de Amorim: História das explorações científicas. In: Dicionário histórico, 
geográfico e etnográfico do Brasil. vol. I. cap. XXV, Rio de Janeiro, Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, 891. p. 
51 Cabeza de Vaca, Alvar Nunez: Relation of Nunez Cabeza de Vaca. Facsimile reprint. March of America 
Facsimile Series 9. Ann Arbor, 1966, MI University. 
52 Diefenthaler, E.M.R. – Jagnow, E.L. – Canuto, A.M.: Crescendo com a nossa história. Jaraguá do Sul, 
2000, Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 15.p. 
53 Saint-Hilaire, Auguste de: Histoire des plantes les plus remarquables du Brésil et du Paraguay. Paris, 
1824, Imprimeur-Libraire, 35.p. 
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Carlos Jourdan 1876-ban 6 fehér- és 54 színesbőrű munkásával ideérkezett,54 hogy 

megkezdje a földméréseket, egy 430 hektárnyi területen cukornádültetvényt és cu-

korüzemet létesített, és azt Jaraguá Vállalkozásnak nevezte el. 

A földek, amelyeknek a felmérését Jourdanra bízták, Izabella hercegnő tulajdonát 

képezték. Izabella hercegnő Pedro brazil császár elsőszülött leánya volt, így egyben a 

trón örököse is. 1864-ben ment férjhez d’Eu grófjához, és szokás szerint hozomány-

ként birtokot kapott.55 Az 1870. október 17-i törvényerejű rendelet a hercegnő föld-

jeit Santa Catarina Provinciában jelölte ki. A földek egy részének kimérésére a tarto-

mány déli részén került volna sor, a többire pedig az Itapocú folyótól északra, a Rio 

Negro, azaz Paraná közelében. A földeket többször is felmérték, de a királyi udvar a 

méréseket nem mindig hagyta jóvá. Ezért azt a feladatot kapta Jourdan, aki d’Eu gróf 

egykori katonatársa és barátja is volt, hogy az Itapocú két partján földet parcellázzon.  

Jourdan 1876-ban aláírt egy szerződést, majd nekifogott a munkának: harminc embe-

rével bevetette magát az atlanti erdőségbe, majd elérve az Itapocú jobb partját, dél 

felé haladt, amíg addig az ösvényig jutott, amely összekötötte Blumenaut és a Don 

Francisco Kolóniát, a mai Joinvillet. 49 napig tartó kemény harc volt ez számtalan 

akadállyal, amint ezt Carlos Ficker történész lejegyezte: „49 napig tartott az út. 30 

ember 20 öszvérrel 117 kilométer hosszú ösvényt vágott, és az éhhalál küszöbén tért 

vissza az expedíció Joinvillebe, a bátorság és szenvedés valóságos Odisszeiája 

után.”56 

Jourdan szerződése azt is tartalmazta, hogy Jaraguá közelében 15 éven keresztül bé-

relhet négyszázharminc hektár földet, emellett a gróf eladott volna neki további két-

ezer hektárt. Ez utóbbi földterület megvásárlása esetén nem kellett volna bért fizet-

nie a másik területért. Jourdan így megszerezte a jogot arra, hogy betelepítse a helyet, 

fát vágjon, mate teát termesszen, és ásványokat termeljen ki. 

Magáról az egész vállalkozásról Jourdan is írt, amint visszatért Rio de Janeiróba. A 

Globo című újság 1876. május 14-i számában tudósított a földmérésről. Eközben kí-

sérletet tett arra, hogy meggyőzze az agrárminisztériumot az út- és vasútépítés straté-

                                                 
54 Melléklet 1. kép (168.o.) 
55 Melléklet 2. kép (168.o.) 
56 Ficker, Carlos: História de Joinville, subsídios para a crônica da colônia D. Francisca. Joinville-SC, 1973, 
Impressora Ipiranga, 105.p. 
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giai fontosságáról, hiszen az Itapocú völgyén keresztül össze lehetett volna kötni az 

Atlanti-óceánt Paraguay határával. 

Ahhoz, hogy megkezdje vállalkozását, felépítsék a cukorüzemet és elkészítsék a cu-

kornád ültetvényt, Jourdan kovácsokat, ácsokat, kőműveseket, pékeket és földműve-

seket szerződtetett. Egy 1878-ban kelt levélben Jourdan leírja a grófnak, hogy sike-

rült egy cukorüzemet és egy gőzzel működő fűrésztelepet létrehoznia, amelynek ho-

zama évi 100 ezer reis volt, és 211 embernek adott munkát. Eredményei közé sorol-

ta, hogy hajózhatóvá tette az Itapocú folyót, megteremtve a kapcsolatot São Francis-

cóval, és egy 30 km-es utat vágott az erdőben … már csak 20 km hiányzott, hogy 

kijussanak a Rio Negróhoz. 57 

Bár látszólag sikeres volt a munkája, nehézségek is jelentkeztek. Ugyanabban a levél-

ben arról panaszkodik, hogy kéréseit nem veszik figyelembe. Az ösvények helyett 

jobb utakra lenne szükség, mert akkor könnyebb lenne idehozatni a telepeseket, és 

templomot, iskolát, kórházat is kellene építeni. Jourdannak egy sor politikai ellenfele 

volt, akik újabb és újabb akadályokkal gátolták munkáját. 

Miután vállalkozása kudarcot vallott, a mérnök 1888-ban visszatért Rio de Janeiróba. 

Az Itapocú és a Jaraguá közötti terület lakatlan maradt egészen 1895-ig, amikor 

Jourdan ismét megjelent, hogy a kormány engedélyével 10 ezer hektárt parcellázzon 

és telepítsen be, megalapítva a Jaraguá Kolóniát. Ezt később, 1900-ban eladta a Pechre 

Társaságnak. 

Jaraguá do Sulért két város harcolt keményen: Paraty (ma Araquari) és Joinville. Így a 

régió először Paratyhoz, később pedig Joinville kerülethez tartozott. Az emigránsok 

folyamatos érkezésével, - elsősorban németekkel -, igen gyorsan fejlődésnek indult a 

település. Főként iparával, földművelésével – amelyben kiemelkedő jelentősége volt a 

rizstermesztésnek és az állattartásnak –  a santa catarinai közösségek között jelentős 

helyet foglalt el. 

A kolónia névadásában közrejátszott d’Eu grófjának levele is, amelyben közli, hogy 

amennyiben e folyó partján alakítják ki a kolóniát, viselje annak nevét. Mai nevét – 

                                                 
57 Piazza, Walter - Hübener, Laura Machado: Santa Catarina: história da gente. Florianópolis, 1983, 
Lunardelli, 62.p. 
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Jaraguá do Sul – csak 1943-ban kapta a város, tekintettel arra, hogy Goiás államban is 

található egy Jaraguá nevű helység. Jourdannak, mint a város alapítójának a mellszob-

ra ma is látható Jaraguá főterén, a régi prefektúrával szemben. E. Jagnow helytörté-

nész szerint azonban inkább többszereplős, többszempontú kolonizációs kezdemé-

nyezésekről kellene beszélni, hiszen különböző származású bevándorlók más-más 

időszakokban telepedtek le a jelenlegi Jaraguá Municípium különböző vidékein.58 

1890 tájékán az Itapocú folyó bal partját a Dona Francisco Kolónia emberei telepí-

tették be. Ugyanakkor német telepesek rendezkedtek be a Rio da Luz és a Rio do 

Cerro vidékén. Ekkor érkeztek Magyarországról is az első emigránsok, hogy Rio Ga-

ribaldi és Jaraguázinho kormányzati földjein megtelepedjenek. A Rio Cerro környé-

két 1893-tól olasz telepesek foglalták el. A Hansa Kolonizációs Társaság 1897-től vitt az 

Itapocú kerületbe bevándorlókat, központja Hansa-Humboldt, a mai Corupa volt. 

A letelepedést sajátos módon megelőzték az adminisztrációs gondok - mintha a ko-

lonizáció papírügyei fontosabbak lennének a haladás eseményeinél. A Hamburgi Kolo-

nizációs Társaság kezdeményezésére a kormánnyal 1895-ben aláírtak egy szerződést, 

megerősítve egy korábbi koncessziót. A Társaság elvállalta, hogy 15 esztendőn keresz-

tül évente 6.000 bevándorlót hoznak Brazíliába. Ennek eredményeképpen alapítot-

ták, alapíthatták meg Jaraguát az Itapocú folyó partján. Két évvel később a szerző-

dést átvette a Hansa Kolonizációs Társaság, akkor 170.000 hektár földet mértek ki, és 

három kolonizációs övezetet hoztak létre: Itapocú, Pirai, és Itajaí-Hercilio néven. 

Ezeket együttesen Hansának hívták.59 

Míg zajlott a vég nélküli vita arról, hogy Jaraguá közigazgatásilag hová tartozzon, a 

vidék gyorsan benépesült. Bár az utak szempontjából érthető lett volna, ha a gazda-

ságilag vonzó központ, Joinville felől érkeztek volna az emigránsok, de 1890 után 

más utakon is jöttek. A Luz folyó völgye felől a németek, a Garibaldi folyó felől a 

magyarok érkeztek, az olaszok pedig a Cedros folyótól jutottak el Jaraguáig.60 A csa-

tározások Jaraguáért tovább folytak - 1898. augusztus 16-án ismét Joinvillehez csa-

tolták, egészen 1934-ig oda is tartozott, akkor önálló municipium lett. 

                                                 
58 Egon Jagnow szóbeli közlése 
59 Pichetti, Antonio: História de Santa Catarina. Curitiba, 1970, k.n., 113.p. 
60 Egon Jagnow szóbeli közlése 
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Jaraguá do Sul jelene 

Az egész mostani Jaraguá do Sul dombos vidék, kivéve az Itapocú és a Jaraguá völ-

gyét. Egy 1930-as években készült térkép tanulságai szerint a Garibaldi hegység vidé-

kén a betelepítés kívülről befelé haladt, a jelenlegi kerületben az Ada és a Rodeio 

folyón át, illetve az akkori Itapocú terület folyói mentén. Ezen a területen a régi tér-

kép tizenhat, bővizű, néhol hajózható folyót és patakot jelöl, többek között a 

Húngaros („Magyarok”) patakját.61 

Jaraguá do Sul lakosai azonban azt vallják, kitüntetett helyzetben vannak a környező 

városokhoz képest, hiszen ezer patak és hegy védelmezi a völgyben fekvő várost. 

A megyék megalapítása és eredeti hovatartozása62 

Megye Létrehozása Eredeti megye 

Barra Velha 1956 Araquari 

Corupá 1958 Joinville 

Guaramirim 1949 Joinville 

Jaraguá do Sul 1934 Joinville 

Massaranduba 1961 Blumenau 

 

Politikai – adminisztratív felosztás63 

 
Megye 

 
Terület (km2) 

Lakosság 
száma 

1995-ben 
Barra Velha 120,8 12.060 

Corupá 407,9 11.043 

Guaramirim 243,2 21.036 

Jaraguá do Sul 539,9 91.019 

Massaranduba 394,5 10.955 

 

                                                 
61 Santos, Coelho: Memoria Visual. Florianópolis, 1997, UFSC, 41.p. 
62 Vieira, P. A. Evangelista: Plano básico de desenvolvimento ecológico-econômico. G.D., 1995, Santa 
Catarina., 66.p. 
63 Vieira, P. A. Evangelista: Plano básico de desenvolvimento ecológico-econômico. G.D., 1995, Santa 
Catarina., 67.p. 
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Népsűrűség (fő km2)64 

Megye Terület 1970 1980 1991 

Barra Velha 272,8 40,8 42,9 48,5 

Corupá 407,5 20,4 21,6 25,5 

Guaramirim 242,9 41,6 44,7 72,5 

Jaraguá do Sul 539,9 56,1 89,9 142,6 

 

A népesség nemek közötti eloszlása Jaraguá do Sulban (fő)65 

Férfi Nő Összesen Arányszám (RM) 

38.911 38.057 76.968 1,022 

 

A népesség eloszlása Jaraguá do Sul városaiban és falvaiban66 

1970 1980 1991 

összes város falu összes város falu összes város falu 

30.246 14.752 15.494 48.534 32.281 16.253 76.968 62.565 14.403 

 

A népesség eloszlása korcsoportonként Jaraguá do Sulban (év)67 

0-1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65- Össz. 

1.622 6.359 8.203 7.874 7.238 16.127 12.689 7.290 6.213 3.353 76.968 

 

Lakások és lakók száma Jaraguá do Sulban (fő)68 

Összes lakás Lakószám  
lakásonként 

Városi lakások Lakószám 
lakásonként 

Falusi lakások Lakószám 
lakásonként 

20.884 3,65 17.249 3,63 3.635 3,97 

 

A földművelés helyi története egyben a kolonizáció történetét is tükrözi. A telepesek 

először a tengerpartot népesítették be és folyamatosan foglalták el a középső-, észa-

ki- és nyugati területeket. Minél távolabb található valamely népesség a tengerparti 

övezettől, az annál későbbi érkezésére utal.  

                                                 
64 Vieira, P. A. Evangelista: Plano básico de desenvolvimento ecológico-econômico. G.D., 1995, Santa 
Catarina., 82.p. 
65 Vieira, P. A. Evangelista: Plano básico de desenvolvimento ecológico-econômico. G.D., 1995, Santa 
Catarina., 74.p. 
66 Vieira, P. A. Evangelista: Plano básico de desenvolvimento ecológico-econômico. G.D., 1995, Santa 
Catarina., 68.p. 
67 Vieira, P. A. Evangelista: Plano básico de desenvolvimento ecológico-econômico. G.D., 1995, Santa 
Catarina., 69.p. 
68 Vieira, P. A. Evangelista: Plano básico de desenvolvimento ecológico-econômico. G.D., 1995, Santa 
Catarina., 75.p. 
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Fontosabb termesztett növények Jaraguá do Sulban69 

Növény Terület (Ha) Mennyiség (tonna) 
 

kukorica 1.500 5.400 

banán 1.800 4.500 

rizs 1.800 9.900 

cukornád 200 8.000 

dohány 35 70 

manioka 700 10.500 

 

A 120 ezres lakossággú Jarguá do Sul város ma ipari központ Santa Catarinában. 

Hatalmas gyapjúfeldolgozó gyárai és kötött felsőruházati termékei Brazília-szerte 

híresek. A látogató számára Jaraguá do Sul egy kis darab Németország. A jaraguái 

utcákat járva európai komfortérzése támad a vendégnek. A német nyelvű reklámfel-

iratok, épületformák, a gondosan megtervezett autóforgalom az európai kontinenst 

idézik. Egyedül a klíma és a flóra figyelmezteti az idegent, hogy nem Németország-

ban van. Nagyméretű királypálmák és banánligetek öltöztetik a várost buja zöldbe. 

Brazíliának ez a része a mérsékelt-meditterrán típusú égövben húzódik. Ami a klímát 

illeti, „...a brazilok szerint Santa Catarina az örök tavasz földje.”70 Közép-Brazíliához 

képest feltűnő a rend, a tervezettség, a tisztaság, a nyugalom és a gazdagság. Jaraguá 

do Sulban ma az ipari hatalom főleg németek és olaszok kezében összpontosul. Bár a 

látszat csalóka lehet, hiszen ottlétünk alatt is mentek tönkre vállalkozások, a helyi 

sajtó több üzletember öngyilkosságáról is hírt adott. Munkanélküliség nincs. A teljes-

ség igénye nélküli felsorolásban megemlíthetjük a Brazília-szerte ismert WEG kis-

gépgyárat, a Malwee és Marisol gyapjúfeldolgozó üzemeket, a bútorgyártó manufak-

túrákat, a környező banánültetvényeket és marhalegelőket, amelyek számtalan mun-

kalehetőséget biztosítanak a jaraguáiak és a környéken élők számára.  

                                                 
69 Vieira, P. A. Evangelista: Plano básico de desenvolvimento ecológico-econômico. G.D., 1995, Santa 
Catarina., 93.p. 
70 Breitenbach, Wilhelm: A Imigracáo e a questáo da colonizacáo alemá no sul do Brasil. Leipzig, 1887, Duncker u. 
Humboldt. Blumenau em Cadernos, XXX (10) 294-303., 301.p. 



A JARAGUÁ DO SULI MAGYAR KOLÓNIA: IDENTITÁS ÉS TÖRTÉNELEM 31 
 

  

A két legfontosabb gazdasági tevékenység alakulása 
 Jaraguá do Sulban (az összbevételek %-ában)71 

 
Tevékenység 1995 1996 1997 

Elektromotor gyártás 24,9% 25,8% 23,7% 

Kötöttáruk 23,7% 23,7% 24,8% 

 

A legtöbb alkalmazottat foglalkoztató iparágak 
Jaraguá do Sulban (fő)72 

Iparág 1995 1996 1997 

Elektromotor gyártás 6.582 5.811 5.416 

Konfekcióipar 4.173 4.437 4.808 

Ruházati kiegészítők 1.600 1.447 1.615 

Fonal, szövés 958 725 714 

Gépgyártás 918 842 644 

Elelmiszeripar 786 820 988 

Szupermarketek — — 700 

 

* * * 

Jaraguá centrumától kb. 20 km-nyire véget ér a kövesút és egy erősen kitaposott 

földút vezet Jaraguá 84, Santo Estevão és Alto Garibaldi kerületek felé. Ez a vidék a 

mezőgazdaság és a banánültetvények birodalma. Az utat a Jaraguá folyó kíséri he-

lyenként patakká zsugorodva, hogy aztán újból zuhataggá duzzadjon. Néhány desz-

kaépítmény jelzi, hogy a birtokok tulajdonosai itt élnek „kint, a világ végén”.73 Az 

utazó csak elvétve találkozik kőházzal. Egy-egy bozótosabb liget mélyén, az út porá-

tól védettebb területen barakkszerű építmények bújnak meg. Ezekben a házakban 

laknak a Dunántúl néptánccsoport tagjai, családjaikkal. 

Mintha egy évszázadot ugranánk vissza a múltba.74 Bár Jaraguá külső kerületeiből, 

falvaiból sokan bejárnak a város gyáraiba dolgozni, a legtöbben mégis a terület me-

                                                 
71 Vieira, P. A. Evangelista: Plano básico de desenvolvimento ecológico-econômico. G.D., 1995, Santa 
Catarina., 21.p. 
72 Vieira, P. A. Evangelista: Plano básico de desenvolvimento ecológico-econômico. G.D., 1995, Santa 
Catarina., 24.p. 
73 férfi, 45 éves, banktisztviselő 
74 Melléklet 20-21, 22-23, 24-25 képek (175-176.o.) 
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zőgazdaságában tevékenykednek, többnyire saját birtokaikon.75 Fokhagyma-, rizs-, 

banán- és hagymatermesztésben Santa Catarina állama ma Brazíliában az első helyen 

szerepel. Vannak azonban olyan családok is, akik bérmunkát vállalnak a banán- és a 

cukornád ültetvényeken. 

Mindezek a földműves és ipari tevékenységek egyértelműen ártottak az ökológiai 

egységnek, ami attól kezdve nyilvánvalóvá vált, amint a civilizáció megjelent. Erdőt 

kellett irtani, ezzel a folyók forrásvidékében is kárt okoztak. Az erőteljes erózió kö-

vetkeztében a folyók völgye megváltozott. Egyrészt csökkent a folyók vízállománya, 

így a korábban hajózható folyók vízszintje lényegesen leapadt. Az ipar tönkretette a 

víz minőségét, amely nem csak az állatokra, hanem az emberekre is veszélyessé vált.  

Az itt lakó, többnyire egyszerű életmódot folytató, kiskeresetű parasztemberek tisz-

tességes, kemény munkával tartják fenn családjuk megélhetését. Házaik szerények, 

egyszerű berendezésűek. Az európai kényelemhez szokott vendég számára talán túl-

ságosan is puritánok. A mindennapjaikhoz azonban hozzátartoznak a telekommuni-

kációs eszközök (TV, telefon, rádió, műholdvevő) és az is előfordul, hogy a gazdasá-

gi épület modern gépparkkal van ellátva.  

Az iskoláskorúak a közeli tanintézetekbe járnak. Akik felsőbb osztályokat szeretné-

nek végezni, a városban folytatják tanulmányaikat. Ezt azonban legtöbbször csak 

munka mellett tudják megvalósítani.  

A lányok 17-18 éves korukban férjhez mennek, többnyire közeli szomszéd, vagy a 

területen élő rokonok köréből kerül ki a házastárs. Így látszik biztosítottnak a család 

együvé tartozása és folytonossága. 

A kutatás középpontjában a bevándorlók, telepesek állnak, akiknek a túlnyomó több-

sége földművelésből él. A letelepedett sváb-magyarok között ezeknek aránya kiemel-

                                                 
75 A nemzeti termesztés szempontjából a növények sorrendje: I. alma, fokhagyma, burgonya, hagyma II. 
dohány III. szőlő, bab IV. rizs, banán V. burgonya félék, búza, kukorica. VIII. paradicsom IX. manióka és 
a szója. 
Santa Catarina ezeket a pozíciókat foglalja el egész Brazília növénytermesztésében. A csirkék tenyésztésé-
ben és feldolgozásában is kiemelkedő helyen áll országos viszonylatban a maga 28%-ával. Az egyik legna-
gyobb sertés állománnyal rendelkezik, kb. 35 millió példánnyal  Vieira, P. A. Evangelista: Plano básico de 
desenvolvimento ecológico-econômico. G.D., 1995, Santa Catarina., Melléklet 27. kép (177.o.) 
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ten magas volt, s magas mind a mai napig.76 Szükségszerű tisztázni, hogy a jellemző 

termelési formák hogyan jelennek meg a vizsgált közösségben, illetve azok mennyi-

ben befolyásolják az identitást.  

Egy adott paraszti közösség definiálásának kritériumai a szerzők és az adott konkrét 

esetek szerint változnak. Van azonban néhány általános jellegzetesség, amely csak-

nem minden tipológiában megtalálható, így például az, hogy a paraszt elsősorban 

kistermelő földműves. G. Foster szerint a definíció kritériuma legyen strukturális és 

viszonyítható, semmint foglalkozáshoz köthető, mivel több paraszti közösségben az 

emberek nemcsak földművelésből élnek. Nem az a fontos, hogy a paraszt mit termel, 

hanem az, hogy a termékei felett hogyan és miként rendelkezik.77 

R. Firth meghatározása szerint a paraszti gazdaság a kistermelés olyan rendszere, 

amely egyszerű technológiával és eszközökkel, többnyire saját szükségleteinek kielé-

gítésére használja fel termékeit. Firth meghatározása nem csak a földművesekre vo-

natkozik, hanem magában foglalja a halászokat és a vidéki kézműveseket is. Szerinte 

a gazdasági viszonyok fontosabbak egy paraszti gazdaság azonosításában, mint a 

termelés típusa. A paraszt nem csak a saját családja fogyasztására termel, hanem cse-

rére vagy eladásra, amiből az következik, hogy ez a közösség nem lehet teljesen füg-

getlen78 

A termelésen alapuló kritériumok mellett a szerzők nagy hangsúlyt fektetnek a pa-

raszti közösség és a város (állam) viszonyára. A. Kroeber a paraszti közösségeket úgy 

határozza meg, mint „rész-társadalmakat rész-kultúrákkal”,79 R. Redfield viszont a 

parasztságról azt mondja, hogy az „kis hagyományt” alkot egy „nagy hagyományon” 

belül, azaz a paraszti társadalmat egy nagyobb társadalom részének tekinti.80 G. 

Foster hangsúlyt fektet a város és a paraszti közösség viszonyára. Utóbbit a 

preindusztriális civilizáció vidéki kifejeződésének tekinti.81 Összegezve azt mondhat-

                                                 
76 Bővebben lásd a Melléklet „Az emigránsokra vonatkozó adatok”című 1. fejezetében az 1.1. táblázatot 
(137.o.) 
77 Foster, George: Tzintzuntzan: Mexican Peasants in a Changing World. Boston, 1967, Little Brown, 6.p. 
78 Firth, Raymond: Capital, Saving and Credit in Peasant Societies In: Firth, Raymond - B.S.Yamey (szerk.) 
Capital, Saving and Credit in Peasant Societies. London, 1964, George Allen and Unwin, 16.p. 
79 Kroeber, Alfred L.: Configurations of culture growth. Los Angeles, 1944, The University of California 
Press, 66.p. 
80 Redfield, Robert: Peasant society and Culture. Chicago & London, 1956, University of Chicago Press, 
56.p. 
81 Foster, George: Tzintzuntzan: Mexican Peasants in a Changing World. Boston, 1967, Little Brown. 5.p. 
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juk el, hogy a parasztság nem létezhet város nélkül, és ki van szolgáltatva folyamatai 

alakulásának és esetleges szankcióinak. 

Erről a kérdésről igen sok elképzelés látott napvilágot, ezért ki kell választanunk azt, 

amely alkalmazható a vizsgált területre. Úgy gondolom, egy olyan általános típust kell 

alapul vennünk, amelyben a paraszti családgazdaság fogalma alatt a termelésnek, a 

fogyasztásnak és a társadalmi életnek az alapegységét értjük és amely a következő 

jellegzetességeket mutatja: 

• A fogyasztási szükségletek jelentős részét a földművelés biztosítja. A paraszti 

munkának és a családi életnek az éves ciklusát a földhöz való viszony és a 

földművelési termelés sajátos jellege határozza meg. 

• Hagyományos kultúra, amely kötődik a közösségek életmódjához.  

• Az underdog position (hátrányos helyzet), az alárendeltség jellemzi a paraszt-

ságot, mivel ki van téve valamilyen kívülről jövő és a közösségtől független 

„nyomásnak”. Ez lehet kulturális, politikai vagy kereskedelmi hatás, amely 

hátrányosan érinti a parasztokat. 

 

Ezen kritériumok alapján a parasztgazdaság rendszerét vizsgálhatjuk a termelés alap-

egységéből, azaz a családi koloniális – nagyjából 25 hektáros – földszelvényből kiin-

dulva. A kolóniákban ez jelentette a termelés és fogyasztás egységét. Kolóniának ne-

vezték a kisgazdaságok (koloniális parcellák) együttesét. A közelében levő falu, mint 

faluközösség fogta össze ezeket a kisgazdaságokat olyan tömörülésbe, amelyet „ko-

loniális társadalomnak” nevezhetünk.82  

Egy másik szempontra is figyelnünk kell a paraszti társadalom azonosításakor, még-

pedig azokra a kereskedelmi kapcsolatokra, amelyek a telepesek (kis birtokosok) és a 

falusi boltosok között alakultak ki - figyelembe véve a tőkeakkumulációt is, ami evi-

denssé tette a telepesek alárendeltségét. A kolónia, a falu és a kereskedelem összefo-

nódása volt jellemző a XIX. században az Itajaí-Mirim völgyének gazdasági rendsze-

rére. 

                                                 
82 Seyferth, Giralda: A colonização alemã no vale do Itajaí-Mirim. Porto Alegre, 1974, Movimento, 13.p. 
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Santa Catarinában a kormány sikeres emigrációs és kolonizációs politikát folytatott; 

ezzel megnőtt a megművelt földterület, amelyben a kis családi vállalkozások változa-

tos és intenzív földművelést folytattak. A kolonizált területekről exportálni tudták a 

termés egy részét, sőt később kézműves és ipari termékeket is. A bevándorlók pedig 

– bár különböző nemzetekhez tartoztak, kitűnően alkalmazkodtak az új termelési 

viszonyokhoz. Európában az alacsony keresetű rétegekhez tartoztak: napszámosok, 

kézművesek, kisparasztok voltak. Itt viszont birtokolták földjüket, ráadásul a telepe-

sek egyéb gazdasági és kulturális tevékenységeket fejtettek ki, ezzel biztosítva a terü-

let kolonizálását. Például hajózhatóvá tették a folyókat, európai mintára építettek 

városokat (templomokat, iskolákat, kézműves műhelyeket). Megszervezték az expor-

tot, és üzletházakat alapítottak, hogy iparcikkeket importáljanak, végül új iparágakat 

hoztak létre a helyi nyersanyagok feldolgozására. Így részben az importot is csökken-

tették.83  

Így egy atipikus gazdasági rendszer alakult ki, legalábbis a latin-amerikai sajátossá-

gokhoz képest, amit a viszonylag magasfokú munkamegosztás jellemzett. Az emig-

ránsok egy teljesen új társadalmi csoportot alkottak, egységes bevétellel és tulajdonvi-

szonyokkal, megtartva azokat a fogyasztási szokásokat és kulturális viselkedési for-

mákat, amelyeket az Óvilágból hoztak magukkal. 

                                                 
83 Delhaes-Guenther, Dietrich von: La influencia de la inmigración en el desarrollo y composición étnica 
de la población de Rio Grande do Sul. In: Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
Lateinamerikas. Köln, 1976, Böhlau Verlag, 101-103.p. 
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Santa Catarina kolonizálása84 

A sváb-magyarok által napjainkban lakott térség sohasem volt lakatlan, emberi kultú-

ráktól érintetlen. A magyarországi kivándorlók, – nem az első kolonizátorok lévén –, 

más nemzeti csoportokkal kellett, hogy együtt éljenek. Akár az őslakos indiánokkal, 

akár a magyarokénál a térségben jóval nagyobb tömegben jelenlevő németekkel, ola-

szokkal, vagy lengyelekkel.  Ez hol a kulturális értékek és -javak cseréjében, gazdasági 

együttműködésben,85 hol konfrontációban nyilvánult meg.  Mindenféleképpen létre-

jöttek olyan kulturális interferenciák, amelyek nagyban befolyásolták a sváb-

magyarok életét, s ezáltal identitását is. Ezért szükséges alaposabban megismerni a 

magyar telepesek környezetét alkotó népeket, mind történetiségükben, mind kulturá-

lis jellemvonásaikban. Fontos az indiánokkal kapcsolatos események vizsgálata is, 

mivel a földjük elfoglalása így klasszikus mítikus kezdettörténetté alakult. Másrészt 

viszont a természettel való megbirkózás, a természetben való életmód rengeteg ele-

mét az őslakosoktól lesték el. Mindenképpen említést érdemel a németek helytörté-

nete is, hiszen sváb eredetüknek köszönhetően a „magyar” telepesek sokáig ennek a 

kultúrának az árnyékában éltek. Ezenkívül az olasz és lengyel kultúráról sem feled-

kezhetünk meg, hiszen az identitáskeresés indulásakor a tőlük való különbözés igé-

nye késztette saját kulturális másságuk megfogalmazására a magyarokat. 

A portugálok erősen rányomták bélyegüket a vizsgált térség kultúrájára, amit nem-

csak a pompás jezsuita-barokk építészet jelez, hanem az etnikai szimbiózis is. „Kor-

mányozni annyi, mint telepíteni” vallotta Alberdi a múlt század közepén. Brazília a 

többi latin-amerikai államhoz hasonlóan a bevándorlás ösztönzésével igyekezett saját 

gazdaságának lendületet adni.86 A portugálok, más hódítókkal (például a spanyolok-

kal) ellentétben, nem karddal hódítottak, hanem a fajták keveredésével. A portugál 

telepes ágyasává tette az őshonos indiánok, de a behurcolt afrikaiak asszonyait is.87 

Olyan etnikai, vallási szimbiózisban éltek és élnek ma is, amely a világ egyik legna-

gyobb félvér társadalmát és kultúráját alakította ki. A városi-udvari kultúra portugál 

                                                 
84 Többen is - Piazza-Hübener, Pichetti, Silva - részletesen írnak a dél-brazíliai kolonizációs folyamatról, 
amelyek akkor váltak kifejezetten intenzívvé, miután Brazília elszakadt az anyaországtól, Portugáliától. 
85 Vicenzi, P. Victor: Fontes históricas. Blumenau em Cadernos, XVI (3), 67.p. 
86 Anderle Ádám: Latin-Amerikai utakon. Szeged, 2002, Hispánia, 31.p. 
87 Boglár Lajos: Pau Brasil. Budapest, Masszi, 2000, 101.p. 
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örökségét jelentik a már említett barokk építészeti emlékek, de tudni kell, hogy azok 

árnyékában tovább élnek az afrikai kultuszok (macumba, candomblé), s ahogyan az 

arannyal díszített oltárokon fekete szobrok láthatók, az afrikai eredetű rítusokban 

fehér emberek is részt vesznek. De a vallási jelenségeken túl ez a sajátosság kitapint-

ható a hétköznapok világában is. Nemcsak a lakóházak csempés falai, de a bennük 

élő emberek ételei-italai is utalnak a korábbi századokra, más tájakra. Az Azori-

szigetekről származó földműves-halászok magukkal hozták vallási elképzeléseiket, 

rítusaikat, ünnepeiket (mint például az Isten és Szentlélek, a bandeira és a királyok 

koronázásának rítusait), azonkívül bizonyos hímzési technikákat is meghonosítottak. 

A német csoportok elsősorban nyelvileg járultak hozzá a terület formálásához, nem-

csak a városok nevei (Blumenau, Pomerode, Brusce) éreztetik a német jelenlétet, de a 

hétköznapi nyelv szavai és a különböző mértékek elnevezései is német eredetűek. 

Santa Catarina államban a német nyelv ma is élő. Nagyon lényegesek a német ha-

gyományos ünnepek, amelyeket bevezettek Santa Catarinában is. Ilyen például a lö-

vészegyletek ünnepe (Schützenfest), vagy a sör ünnepe, amelyet ugyanúgy, ahogy né-

met területeken, októberben szerveznek (Oktoberfest).  

Azok az emigránsok, akik odahaza kézművességgel foglalkoztak, magukkal hozták 

szakismereteiket. Lényegében ők képviselték a különböző közösségek ipari alapjait, 

mint például a szövést, a mechanikát és a gazdaság más szektorait.88 

Az olasz anyanyelvűek, tekintettel a nyelv hasonlóságára, könnyebben vették át a 

portugál-brazil kultúrát. Vallási téren igen egyszerű volt alkalmazkodniuk, minthogy 

odahaza is földműves hagyományok szerint éltek. A santa catarinai területeken ők 

honosították meg a kukorica művelését, ami nagyon fontos volt az olasz táplálkozás-

ban, hiszen a kukoricalisztből készített polenta és a puliszka mondható az olasz 

emigránsok fő eledelének. Ezen kívül az öntözéses rizs elterjesztése, illetve a selyem-

hernyó tenyésztése is az olaszok nevéhez kötődik. Az új földművelési és ipari techni-

kák bevezetése erőteljes nyomot hagyott Santa Catarina gazdasági életében. 

Nem érdemes viszont az 1910-es évektől jelenlévő japánok89 és a magyarok kölcsön-

hatását vizsgálni, mivel az olyannyira elhanyagolható, hogy mérhető hatása nincs a 

vizsgált közösségre.  
                                                 
88 Melléklet 28. kép (177.o.) 
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*  *  * 

Brazília felfedezését követően Portugália és Spanyolország között vita folyt a déli 

területekről. Portugália, hogy biztosítsa magának a terület feletti uralmat, telepeseket 

hozatott az Azori-szigetekről és Madeiráról, ahol egyébként túlnépesedés mutatko-

zott. A jövevények a tengerpart mentén néhány falut alapítottak, ahol élelmüket 

földműveléssel és halászattal biztosították: ez a telepes-rendszer azonban nem volt 

kellőképpen életképes, így valójában csak a XVIII. században vált lakottá a tenger-

parti sáv. Portugáliában már 1885-ben általánossá vált a felfogás, miszerint már nem éri 

meg kivándorolni Amerikába.90 A következő és eredményeiben igen jelentős emig-

ráns hullámok a XIX. századtól kezdve érkeztek, ekkor jöttek a németek, majd az 

olaszok.91  

Egyes bevándorlási hullámok etnikumokhoz köthetők: 1824-74 volt a német kor-

szak, utána jött az olasz korszak, majd 1890 és 1914 között elsősorban lengyelek jöt-

tek.92 

Az emigrációnak belső (a kivándorló) és külső (bevándorló) kritériumai voltak és van-

nak: utóbbiakról, azaz az emigráció indítékairól elsők között a francia Aubé írt: „A 

rabszolga-kereskedelem felszámolása igen sok emberben azt a gondolatot kelti, hogy 

csak a külföldi kolonizáció oldhatja meg a munkaerőhiányt, amire már régen volt 

esély, körülbelül negyven évvel később több ilyen jellegű kísérlet történt Rio de Jane-

iro környékén. [...] Topográfiai helyzeténél fogva - talajának termékenysége és klímája 

miatt, nem beszélve nagy kiterjedésű, a tenger közelében levő földjeiről, - Santa 

Catarina Provinciája természetesen felkeltette a kormány és a külföldiek érdeklődé-

sét. Harminc éven át számos kísérlet történt, hogy kolóniákat alapítsanak - egyeseket 

sikerrel, másokat sikertelenül. Amikor e sorokat írom, még létezik néhány ezekből az 

intézményekből.”93 

                                                                                                                                          
89 Schneider, Adolfo Bernardo: Povoamento - Imigracao - Colonizacao. Joinville, 1983, São Francisco 
Xavier, 96.p. 
90 Serrão, Joel: A emigração portuguesa para o Brasil na segunda metade do século XIX (esboço de 
problematização). In: Temas oitocentistas. Lisboa, Livros Horizonte, 100.p. 
91 Pichetti, Antonio: História de Sta Catarina. IV. kötet. Curitiba, 1970, 52-54.p. 
92 Delhaes-Guenther, Dietrich von: La influencia de la inmigración en el desarrollo y composición étnica 
de la población de Rio Grande do Sul. In: Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
Lateinamerikas. Köln, 1976, Böhlau, 77.p. 
93 Aube, Leonce: Notice sur la province de Ste. Catherine (Bresil). Paris, 1847, Imprimerie Royale, 48.p. 
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A függetlenség kikiáltásával Brazília kormánya kolonizációs politikába kezdett. 1824-

ben egy sor brazil területen külföldi családok telepedtek meg. A déli tartományokban 

nagy erőkkel folyt az európai bevándorlók letelepítése, egy sor hivatalos kolónia ke-

letkezett. Koncessziókat hoztak létre magánvállalkozások számára, amelyek kézbe-

vették az emigránsok elhelyezését.  

Santa Catarina kolonizációja 1829-ben, a Florianópolis közelében lévő São Pedro de 

Alcantara városában kezdődött. Paranában a telepesek a Rio Negrónál jelentek meg 

először. Rio Grande do Sulban az első emigránsok német nemzetiségűek voltak. A 

tartományi közigazgatásoknak és a birodalmi kormánynak az volt az érdeke, hogy a 

kolonisták a tengerpartot és a fennsík területeit foglalják el. A tengerparti völgyek, 

amelyeket kiterjedt erdőség borított, illetve a fennsík hegyoldalai, addig teljesen isme-

retlenek voltak. A vidéket lakatlannak minősítették, bár mindenki sejtette, hogy indi-

ánok élnek az erdők mélyén. Ugyanakkor a telepeseknek is megvolt a saját problémá-

ja, hiszen igen nehezen tudtak alkalmazkodni az új környezethez. Sok esetben a föl-

dek mélyen a vadonban voltak, s hogy termékennyé tegyék, igen áldozatos munkát 

kívánt. Jó néhány kolóniának nem volt megfelelő az infrastruktúrája, nem tudták 

megoldani a termények szállítását. A klíma is gondot okozott, nagy volt a hőség és a 

nedvesség. Azonkívül nem ismerték az új földművelési eljárásokat sem. Igen sokan 

tönkrementek, mások elhagyták a kolóniákat, a városokban kerestek megélhetést. 

Őslakosok: az indiánok 

Amikor Emílio Carlos Jourdan 1876 áprilisában csónakjával felevezett az Itapocú 

folyón, azzal a céllal szállt partra az Itapocú és a Jaraguá folyó találkozásánál, hogy 

felmérje az Izabella hercegnő hozományként kapott földjeit. A mérnök a környéken 

két férfit talált, akik Paranából menekültek a völgybe, ahol akkoriban sokleng indiá-

nok éltek, vadásztak és gyűjtögettek az őserdőben, halásztak a bővizű folyókban.94 

A terület jóval a kolonizáció előtt az indiánok élelemszerzési, pontosabban zsákmá-

nyolási territóriuma volt. Az is bizonyos, hogy nem léteztek állandó településeik, 

falvaik, hiszen a sokleng népesség vándorló csoportokból állt, amelyek – miután föl-

                                                 
94 Melléklet 4 és 19. kép (168 és 175.o.) 
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det nem műveltek – egy-egy terület javainak kimerítése után tovább álltak újabb va-

dászterületeket keresve. Az indiánok alkalmi szállásaira utaltak tűzhelynyomok és a 

kőből pattintott nyílhegyek, amint ezt a Jaraguában működő Arquívo Historico vezető-

je, Egon Jagnow is megállapította.95 Ő hozzáteszi, hogy az őslakók a mai São Bento 

do Sul hegyvidékén és mezőn éltek, és kóborlásuk során eljutottak egészen az 

Itapocú völgyéig.96 

A kolonizáció kezdetétől szaporodtak a beszámolók az indiánokkal való találkozá-

sokról. Mivel a soklengek törzsi jelként alsó ajkukon átszúrva egy hegyes csontdara-

bot viseltek, a telepesek elnevezték őket botokudoknak. 97 

Az első telepesek rendszeresen láttak meztelen, hosszú vörös hajú embereket, akik az 

erdőt járták, fára másztak, és „futottak az ösvényeken”,98 átkeltek folyókon, hogy 

vadásszanak és halásszanak. Egy-két erőszakos, feltehetően a félreértésen alapuló 

atrocitástól eltekintve egy ideig a legkritikusabban fogadott viselkedésük az volt, 

hogy „folyamatosan rejtőzködve leselkedtek”,99 érdeklődéssel figyelték, mit csinálnak 

a telepesek. Minthogy azonban a bennszülöttek táplálkozási szükségleteiket egyre 

nehezebben tudták kielégíteni, elkezdték a telepesek birtokait támadni.100 Egyre nö-

vekedett az erőszak. A földet az indiánoktól erővel vették el, ez volt az érdeke a kor-

mánynak és a települést szervező társaságoknak. Kétségtelen hát, hogy az indián és a 

telepes is áldozat volt ebben a heyzetben. A sokleng indiánok ősi földje egy sziszte-

matikus és visszafordíthatatlan hódítási terv része volt. A kormány és a telepítési 

társaságok egyetértettek abban, hogy minimalizálni kell az őslakosok jelenlétét. A 

telepesek között az a hír járta, hogy az indiánok egy távoli vidéken élnek és csak rit-

kán jönnek az ültetvényre, az erdőkbe és a tengerparti völgyekbe. A telepesek számá-

ra meglepetés volt az indiánok jelenléte. Tulajdonképpen egy olyan tényező, amely 

bizonytalanságot jelentett számukra. Természetesen tragikus események színterévé 

vált a terület és nyilvánvaló, hogy elsősorban az indiánok számára. 

                                                 
95 Jagnow, Egon Lotário. O Arquivo Histórico de Jaraguá do Sul. Anais do VI, VII e VIII Encontro 
Catarinense de Arquivos. Florianópolis, 2000, SEA-DAPD, 204-205.p. 
96 Egon Jagnow szóbeli közlése 
97 botoque -  ajakdísz portugálul - Boglár Lajos: Pau Brasil. Budapest, Masszi, 2000, 158. 
98 Vicenzi, P. Victor: Fontes históricas. Blumenau em Cadernos, XVI (3), 70.p. 
99 Vicenzi, P. Victor: Fontes históricas. Blumenau em Cadernos, XVI (3), 70.p. 
100 Legtöbbször útközben támadták meg őket vagy a munkahelyeiken. 
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Azt mondták nekik [az interjúalany nagyszüleinek], mindenki azt mondta, hogy itt 

egyedül vannak. Itt nincsenek indiánok. Így is tudták. Nem számítottak arra, hogy 

megjelennek. Akkor meg már ragaszkodtak ahhoz, ami az övék volt101.  

Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a telepesek életét alaposan megzavarja az indiánok 

jelenléte, miután hivatalos védelmet kértek a kormányzattól. Egy az 1880-as évek 

elejéről származó levél beszámol az indiánok egyik támadásáról: „Egy bizonyos na-

pon, amikor a telepesek a földeken dolgoztak, az indiánok támadást indítottak. Miu-

tán szétverték Pedro Santos kunyhóját, Marcos Mariano cukornádüzeméhez vonul-

tak, agyontaposták a férfit és megölték a leányát.”102 

1883-ban fordultak a telepesek ismét Santa Catarina kormányához, hogy tegyenek 

valamit védelmük biztosítására: „Minthogy utóbbi időben több alkalommal megtá-

madták a bugrék103 azt a földet, amely a Császári Nagyságok, d’Eu gróf és grófné 

hozománya, pontosan ott, ahol az Itapocú és a Jaraguá folyók találkoznak, és ahol 

több telepes berendezkedett. Ugyanazon urak kérték, hogy könyörögve szólítsam 

meg! Méltóságod, járjon el Santa Catarina Provincia Elnökénél: adjon parancsot, 

hogy biztosítsák a telepesek életét és nyugalmát, hogy ne legyenek kényszerítve hajlé-

kaik elhagyására.”104 

A terület, ahol a kolonusok földjeiket kapták, a botokudo indiánok hagyományos 

életterét ölelte fel. A hivatalos döntést az úgynevezett „demográfiai hézag” elmélete 

szentesítette. Az őslakosokat fokozatosan és folyamatosan, de egyre erősebben szorí-

tották a kolonizációs frontok mögé. Így túlélési lehetőségeik veszélybe kerültek. 

Nagyjából arra az időszakra, a XIX. század végére, amikor a sváb-magyar telepesek 

megjelentek Jaraguá do Sul környékén, az indiánok összlakosságon belüli aránya már 

jóval 7-8% alá esett.105  

A botokudok mellett tupi, guarani és zsé indián csoportok is éltek a környéken. An-

nak ellenére, hogy nem volt mindig békésnek mondható a viszony a betelepülők és 

                                                 
101 férfi, 73 éves, gazdálkodó 
102 Állami Levéltár, Blumenau – SC/m1-1881/347-2/a. 
103 A bugre fogalom leírását ld. a 44. oldalon. 
104 Állami Levéltár, Blumenau – Jg G2-1883/5 n7. 
105 Delhaes-Guenther, Dietrich von: La influencia de la inmigración en el desarrollo y composición étnica 
de la población de Rio Grande do Sul. In: Jahrbuch für Geschichte von Staat,Wirtschaft und Gesellschaft 
Lateinamerikas. Köln, 1976, Böhlau Verlag, 54.p.; Melléklet 3. kép (168.o.) 
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az őslakosok között, az indiánok sok mindent átadtak a saját kultúrájukból az emig-

ránsoknak. Elsősorban szavakat, túlélési technikákat és az őserdő kihasználásának 

módszereit. Az indián nevek ma is tovább élnek a földrajzi elnevezésekben: Itapéma, 

Itajai, Cajacanga, vagy például a növények neveiben úgy, mint a manióka. Az őslako-

soktól tanulták meg a telepesek és leszármazottaik, a caboclók (a parasztok) azt, hogy 

milyen fákat lehet felhasználni, milyen növényeket lehet enni vagy gyógyításra alkal-

mazni. Elsajátították a maniókaliszt készítésének műveletét is. 

Az Osztrák-Magyar Konzulátus beadványából képet kaphatunk arról, hogy a jaraguá do 

suli földek elfoglalása nem mindig történt békésen: 

Joinville, 1911 augusztus 16. 

Excellenciás Őrnagy Úr, 

Santa Catarina Állam Kormányzója106 

 

Ez év május 14-én az indiánok támadást intéztek Jaraguá (Garibaldi) kerületben, 

aminek során, teljesen megsemmisültek Carlos Burger és Daniel Harangozó magyar 

telepesek, Ausztria-Magyarország alattvalóinak javai. E támadás révén ezek a csa-

ládok nyomorba dőltek, ezért a Konzuli Hivatal kéri Excellenciádat, tegyen lépéseket, 

hogy említett telepesek megfelelő kártérítést kapjanak, hogy folytathassák eddigi mun-

kájukat. 

Az első telepest, Carlos Burgert, egy nagy létszámú család fejét, május 14-én támad-

ták meg otthonában, és halálos fenyegetés mellett kénytelen volt elmenekülni, hiszen 

olyan óriási létszámfölényben voltak az indiánok, hogy Burger nem is gondolhatott ja-

vai védelmére. Amikor néhány óra elteltével Burger több szomszédja társaságában 

visszatért, házát teljesen kifosztva és lerombolva találta. Burger kárát felbecsültük 

titkárom és két tanú jelenlétében, és 1.000 réis-ben állapítottuk meg. Figyelembe kell 

venni, hogy a család nem érzi biztonságosnak a helyet, ahol egyik napról a másikra 

újabb támadásnak lehet ki téve…”  

                                                 
106 Az események idején az állam kormányzója a Lagesből származó Idal José de Oliveira Jr. őrnagy volt. 
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Alig telt el nyolc nap és a Konzulátus újabb híreket kapott: az indiánok ismét fenye-

gették a kerület lakóit. A másik telepes, Daniel Harangozó, miután megtudta, mi 

történt szomszédja, Burger házában, bezárta a magáét és családjával lakottabb helyre 

menekült. Néhány nap elteltével ruhákért tért vissza, amikor házában összetörve ta-

lált mindent, amit az indiánok nem vittek magukkal. A kárt én becsültem meg, és 

600 réis-ben állapítottam meg. 

Nyilvánvaló, hogy ezek a telepesek nem veszthetik el azt, amit rendkívüli takarékos-

sággal megszereztek, és mivel természetes, hogy segíteni kell rajtuk, ismételten kérem 

Excellenciádat, tegyen lépéseket ebben az értelemben.A telepesek nem szívesen marad-

nak a veszélyes helyen, ahol állandó a fenyegetettség, és nem csak a javaikat, hanem 

az életüket is elveszthetik. Így történt, hogy a Bíró névre hallgató család már e hó 8-án 

elhagyta a földjét, és visszatért Európába. Úgy tájékoztattak, hogy rövidesen több csa-

lád is követi őket, ha a Kormányzat nem tesz lépéseket a telepesek nagyobb biztonsá-

ga érdekében. 

Konzuli hivatalunk lehetőség szerint igyekezett megnyugtatni a telepeseket, biztosítot-

tuk őket, hogy az állam kormánya megteszi a szükséges lépéseket, hogy garantálja 

biztonságukat.  

       Fritz von Jaraguá107 

Ugyancsak ebből az időből való egy másik, mára már mesélnivaló narratívává szelí-

dült történet is. Azon konfliktusok között, amelyek a letelepedett sváb-magyarokat 

érték, ez volt az egyik legkomolyabb, s ennek okán az utókorra maradt történetek 

közül a leginkább erőteljes. Mindeközben látható, hogy ezek a történések, az úgyne-

vezett „indián támadások” sem létükben, sem egzisztenciájukban nem veszélyeztet-

ték a telepeseket. További kutatásokat igényelne az indiánokkal szembeni cselekmé-

nyek bemutatása, de hipotetikus szinten sejthető, hogy inkább szolgálta az erkölcsileg 

megkérdőjelezhető, eredetileg indián területek elfoglalásának legitimizációját, mint a 

valós helyzet megörökítését.  

                                                 
107 Állami Levéltár, Blumenau – WD11-1911/675., idézi Boglár Lajos: Pau Brasil. Budapest, 2000. Masszi, 
160-161.p. 
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Anyósom mesélte, hogy 1910 május 10-én történt az utolsó indián támadás. Kissé fel-

jebb történt, a Riberirão Rodrigueznél az indiánok rátörtek a házunkra. Éppen ke-

resztelőt tartottak, amikor már ebéd előtt hallották, hogy kavicsokat dobálnak a ház-

tetőre. A bentiek azt hitték, a gyerekek szórakoznak. Délután, amikor a kávéhoz 

készülődtek, az indiánok betörtek és elfogták őket. Aki tudott menekült, de a nagy 

sietségben ott felejtették az alig két hetes csecsemőt a bölcsőben. Valaki, Francisco 

Pintér visszaszaladt a házba, a gyerekért. Alig lépett be az épületbe, az indiánok rá-

vetették magukat. Francisco kiszabadította magát, felkapta az asztalon levő forró 

kávéval tele kannát és hozzávágta az egyik indiánhoz, majd elmenekült. Az indiá-

nok minden ágyneműt szétvágtak, a tollat otthagyták és csak a kockás anyagot vitték 

el. Ezenkívül még elvittek egy puskát, és egy borjút, amelyet ott helyben levágtak. 

Mást nem vittek el. A családtagok később felkérték a bugreirokat, az indián-

vadászokat, hogy keressék meg őket. Majd fegyvereket vásároltak, kétcsövű belga 

puskákat. De utána már soha többé nem jöttek indiánok.108 

A telepesek és az indiánok közötti konfliktus nemcsak a magyar kolonusokat érintet-

te, bőven van bizonyítékunk a más etnikumokkal történő összecsapásokról is. A vá-

rosalapító Emílio Carlos Jourdan leánya, Heléna mesélte a történész Emílio 

Silvának,109 hogy apja a földmérés során találkozott egy némettel, akit a rendőrség 

valamilyen bűncselekmény miatt üldözött, és az illető az őserdei indiánok között 

keresett és talált menedéket. Úgy hívták „o bugre alemao”. A pejoratív portugál bugre 

szóval illették a „vad” indiánokat. A kifejezést - Buger formában - a németek is átvet-

ték.110 Az illető alkalmazkodott az indiánok életformájához, sőt maga is aktívan részt 

vett azokban a támadásokban, amelyeket a botokudok a telepesek ellen intéztek. 

Nincs hát semmi meglepő abban, hogy a felbérelt indiánölőket bugreiróknak nevez-

ték el.111 

Nem feladatom, hogy jelen dolgozat keretei között az indiánok további történetével 

foglalkozzam, annyit azonban szükséges még megemlíteni, hogy az 1870-es évektől a 

helyi kormányzat pisztolyosokat, bugre-vadászokat, azaz bugreirókat bérelt fel, akik-

nek az volt a feladata, hogy megöljenek minden indián férfit. A nőket és gyerekeket 

                                                 
108 férfi, 76 éves, kereskedő 
109 Egon Jagnow szóbeli közlése 
110 Bugerbach = az indiánok patakja; Bugervaternek hívták azt, aki indiánt adoptált. 
111 Melléklet 18. kép (175.o.) 
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pedig fogják el és városi missziókban helyezzék „civilizálás” céljából. Néhány csodával 

határos módon megmaradt csoport „pacifikálása” 1914-ben történt, az akkori Indián 

Védelmi Szolgálat (SPI) odaadó és elkötelezett tisztviselője, az indiánbarát Eduardo 

Hoerhannak köszönhetően. Az ő leszármazottaik ma az Ibirama körzetében levő 

Duque de Caxias rezervátum lakói.112 

Santa Catarina gyarmatosításának erősödésével, az olyan kolóniák létrehozása mint 

Blumenau 1850-ben, vagy Joinville 1851-ben, egyre több földet vett el az indiánok-

tól. 1870-től olaszok érkeztek a területre, számos új kolóniát hozva létre Santa 

Catarina déli részén. Ekkor alapították Urussangát és Nova Veneziát is. Az őserdő 

helyén városok épültek, országutak létesültek, a telepesek birtokai nagy kiterjedésű 

mezőkkel és legelőkkel bővültek. Sokan fakitermeléssel kezdtek el foglalkozni. Az 

erdő által kínált vadállomány egyre jobban csökkent. Az indiánok számára igen fon-

tos palmito és pinea fafajok az új jövevények számára értékes nyersanaygul szolgál-

tak. 

Jobban meg lehet érteni a kolonisták cselekedeteit, ha Santa Catarinában, egészen 

pontosan az Itajai völgyében megvizsgáljuk ezeknek a vállalkozásoknak a gazdasági 

motivációit. Ha egy ifjú házaspár megszerzett egy bizonyos földterületet - általában 

25 hektárnyit - elkezdte az erdő irtását. Lassan gyarapodott a ház, érkeztek a gyere-

kek és ezzel párhuzamosan a termelésnek is növekednie kellett. A család minden 

tagja kivette részét a munkából. Amikor az első fiú abba a korba lépett, hogy saját 

maga is családot alapítson, szükségessé vált egy újabb, nagyobb földterület megszer-

zése. Ez volt az a pillanat, amikor a földműves front (család) tovább haladt a földfog-

lalásban, a ciklus újból elkezdődött. Blumenaut113 1850-ben, Timbót, Indaialt, 

Pomerodét kb. 1870-ben, Ibirámát az 1890-es években alapították. Teljesen világos, 

hogy minden 20 évben, vagy inkább minden nemzedéket követően szükség volt új 

kolóniák telepítésére, hogy az ifjak megfelelő területekhez jussanak. Ugyanakkor az 

új emigránsok számára is földet kellett biztosítani.  

                                                 
112 Boglár Lajos: Pau Brasil. Budapest, Masszi, 2000, 164-167.p. 
113 A kolónia erősödésével a kormány meggyőzte dr. Blumenaut, - ami nem volt nehéz - , hogy maradjon, 
mint hivatalnok évi 4.000 mil reisért. Húsz évvel alapítása után Blumenau városnak 6.000 lakosa volt, 92 
gyára működött, legelőin 27.000 szarvasmarha legelt. Mintegy 30 kilométernyi út kötötte össze területeit. – 
Pichetti, Antonio: História de Santa Catarina. Curitiba, 1970, k.n., 113-114.p.   
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Arról van tehát szó, hogy egy kis gazdaságon alapuló kolonizációs modell alakult ki. 

Ennek a modellnek a bevezetése egy, a földek biztosítására irányuló folyamatos ex-

panziót jelentett. 

A német kolonizáció 

Santa Catarina német kolonizálásának történetét sokkal pontosabban meg tudjuk 

rajzolni, mint bármely más etnikumét. Elsősorban annak köszönhető ez, hogy a né-

met emigráció dokumentumait mind a mai napig kitűnően működő archívumok őr-

zik. A dokumentumok megléte pedig annak következménye, hogy a német kivándor-

lók között nem csak földművesek, kétkezi munkások, hanem írástudó értelmiségiek 

is szép számmal voltak. S nemcsak leveleket, naplókat hagytak hátra, hanem különfé-

le sajtótermékeket is kiadtak, amelyek az 1800-as évek közepétől részletes adatokat 

közöltek a telepesekről és a kolóniák életéről.114  

Arról, hogy kik voltak ezek az értelmiségiek, Herkenhoff így ír: „Az Óvilág dolgaiban 

csalódott emberek, akiket 1848 kudarca után üldöztek. A 48-asok közül sokan Ame-

rikában kerestek menedéket. Brazíliát is sokan választották, voltak, akik a nagyobb 

biztonságot ígérő városokat, Rio de Janeirót vagy São Paulót keresték fel, de volt, aki 

a kisebb kolóniákban, a déli Blumenauban vagy Joinvilleben telepedett le, még ha 

csak ideiglenesen is.”115 Kulturális téren jelentős munkát végeztek, többek között 

sajtótermékek kiadásával. 

1852-ben egyszerre három újság is megjelent, a szerény Der Kolonist, amely csak egy 

évet élt, és a helyi írnok jóvoltából két kéziratos lapocska, az Observador és a Morgens 

do Rio Matheus. A következő lap az 1853-as Der Deutsche Einwandwerer volt, ezt követte 

még két kiadvány a Der Deutsche Beobachter és a Brasilia, végül 1862-ben a legfonto-

sabb, egy jogász által megalapított Kolonie-Zeitung. Ezt kiegészítette még egy csaknem 

napilapnak tekinthető újság, a Der Urwaldsbote.116 Ezen kiadványok tanulmányozásá-

nak egyik fontos tanulsága, hogy nyomon lehetett követni egyes fogalmak átértéke-

                                                 
114 Melléklet 26-27. kép (177.o.) 
115 Herkenhoff, Elly: Era uma vez um simples caminho: fragmentos da história de Joinville. Joinville, 
1987, Fundação Cultural, 1987, 211.p. 
116 Mann dos Santos, Lilian: Kolonie-Zeitung, uma história. A viagem pelas oito décadas do primeiro 
jornal alemão de Santa Catarina. Florianópolis, 2004. 
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lődését, ugyanis társadalomtörténeti és politikai kényszerűség hatására az emigráció 

céljai is megváltoztak. 

Paradox módon a német és a brazil állam közötti 1917-es hadüzenet még inkább 

gyarapította az archívumok adatállományát. Brazília 1917. október 24-én lépett had-

ba a Német Birodalommal. A rendfenntartás érdekében a brazil kormány már októ-

ber 31-én rendeletet hozott, amelynek következtében bezárták a német társaságokat, 

megtiltották a németek fegyvervásárlását és tartását, az utazásokat engedélyhez kötöt-

ték, és rendeletileg írták elő, hogy minden németet vegyenek lajstromba.117 Szinte 

minden német nemzetiségű személyről született egy jegyzőkönyv.118 

Az emigráns kezdetben telepes (colonus) volt, akinek talán kényszerűségből kellett 

elhagynia sanyarúbb hazai környezetét. Az idő múltával a colonus a kolonizációt 

szolgálta, a „Kolonie” kiépítése, azaz a gyarmatosítás érdekében. A sajtótermékekből 

kiolvasható ez a folyamat, amelynek során az emigráció alanya, a telepes fokozatosan 

vált kolonistává, azaz a kolonizáció végrehajtójává, végül pedig a gyarmatosítás cse-

lekvő vagy szenvedő tagjává. 

Santa Catarina első német kolonizációjáról Jean Rul írt, aki szerint a kormány kezde-

ményezésére 1829. márciusában 146 német emigráns családdal megalapították São 

Pedro de Alcantara kolóniát. A következő híradás német telepesekről 1835-ből való, 

miszerint egy ismeretlen német - csak négy hónappal a földtörvény kihirdetése után - 

már tulajdonosa volt a földnek az Itajaí-Mirim folyó vidékén.119 

A kormány kezdeményezésére 146 emigráns családdal 1829. március elsején alapítot-

ták meg a São Pedro de Alcantara kolóniát.120 Ennek a ténynek ellentmondani látszik 

Rul egy másik írásában: itt ugyanis arról tesz említést, hogy az első német emigráns 

csoport 1828 novemberében szállt partra Santa Catarinában, és 1829 március 29-én 

indultak São Pedro de Alcantarába. Ugyanitt azt olvashatjuk, az Itajaí völgyben az 

emigráció kollektív módon történt, a családok csoportokba verődtek, rokoni vagy 

                                                 
117 A jegyzőkönyvekben a német származásúaknak a következő adatai szerepeltek: név, szülők neve, szüle-
tési hely és idő, eredeti- és mai lakhely, foglalkozás, családi állapot, házastárs és gyerekek neve, előbbiek 
kora és állampolgársága, egyéb. 
118 Balhana, Altiva Pilatti – Westphalen, Cecilia Maria: O censo dos alemaes do Paraná em 1917. Colonia, 
1976, Bohlau Verlag, 33.p. 
119 Rul, Jean R.: Os colonizadores do Vale do Itajaí. Blumenau em Cadernos, XV, 7, jul/1977, 206-212.p. 
120 Rul, Jean R.: Os colonizadores do Vale do Itajaí. In: Blumenau em Cadernos, XV, (7), jul/1977, 206-212.p. 
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baráti szálak fűzték őket össze. A német kolonizációnak ezek a pionírjai egyszer már 

átélték a kudarcot, és nem akartak vakon belevágni az új élet alapításába.121 

Az biztos, hogy több férfi, - valószínűleg jórészt nőtlen legények - már korábban 

terepszemlét tartottezen a területen. Akkoriban arról szólt a fáma, hogy a „föld mi-

nősége rendkívüli”! Meggyőződtek arról, hogy ami a földet illeti, a hírek igazak, de az 

is kiderült, hogy komoly gondot okoz az indiánok jelenléte, hiszen azok nem voltak 

készek arra, hogy békésen átadják földjeiket, létfenntartásukat biztosító vadászterüle-

teket, ahol öröktől fogva szabadon és boldogan éltek.122 

Alcantarában sosem volt gond az őslakókkal, a földek azonban értéktelenek voltak. 

Itt viszont kitűnő volt a föld, de felmerült a kérdés, érdemes-e életüket kockáztatni a 

földek megszerzéséért? A telepesek heves vitákat folytattak, mivel többen ellenezték 

az idejövetelt, mások viszont élénken védelmezték a völgyet, a maradásra bíztatva 

azokat, akik féltették az asszonyaikat és a gyermekeiket az indiánok nyilaitól. Bár a 

kormányzat katonákat vezényelt a vidékre, csak kevesen vállalkoztak a kalandra, és 

sokan visszatértek São Pedro de Alcantarába, tudtul adni mindenkinek, hogy az Itajaí 

völgye korántsem nyugodt és békés hely. Több német telepes, akik az első csoporttal 

érkeztek, az indiánok támadásai miatt 1843-ban elhagyták a vidéket.  

Nem minden telepes volt elégedett sorsával. Visszafordulni azonban már késő volt. 

Néhány család elmenekült ugyan, a fiatalabb férfiak a városokban kerestek menedé-

ket – így zsákmányolták ki és csapták be őket a kolonizációs ügynökök. Ha helyi ha-

jókra szálltak, éheztették őket, a legénység szemtelenül bánt az asszonyokkal és gyer-

mekekkel. Emiatt többször tört ki „lázadás” a hajókon. 

Deeke plasztikus leírást ad a telepesek megérkezéséről: „1856-ban érkeztünk ide, egy kis 

emigráns csoport, ún. ’új németek’, az akkoriban egységesnek egyáltalán nem nevezhető 

német hazából. Többségünk szegény, de becsületes földműves volt. A város egyetlen te-

rén, a főtéren állt egy háznak nevezhető épület. Abban volt a város egyetlen boltja, 

amely egyúttal a kolónia igazgatói irodájaként is szolgált. A többi épület nyomorúsá-

gos vályogfalú kunyhó volt, szalmatetővel. Nem messze attól a ponttól, ahol a Garcia 

                                                 
121 Rul, Jean R: Genealogia: Família Wagner – II. Blumenau em Cadernos, XVII, (9), set/1976,  365-66.p. 
122 Rul, Jean Robert: Os colonizadores do Vale do Itajaí. Blumenau em Cadernos, XV, (7), jul/1977, 206-
208.p. 
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patak az Itajaí folyóba ömlik, állt az emigránsok barakkja, amely sem kívül, sem belül 

nem volt túlságosan lakályos. A hosszú és keskeny építmény belsejét válaszfal osztot-

ta meg, és inkább istállóra emlékeztetett, ahol elkülönítik egymástól a kecskéket a 

baktól. Az egyetlen anyag, amit felhasználtak az építésre, az a palmito volt, amelynek 

leveleivel fedték a tetőt. A falakat valamikor agyag borította, de a gyakori árvizek már 

kimosták azt a falakból - az ablakot az építők feleslegesnek tartották.”123 

Az emigránsok nemcsak a barakkokban, de az őserdőben is azelőtt soha sem tapasz-

talt nehézségekkel kerültek szembe. Panaszt tettek Németországnak, de a bárói, gró-

fi, hercegi birtokok vagy a szabad városok nem válaszoltak, mert a telepesek, azzal, 

hogy emigráltak, elvesztették állampolgárságukat.  

G. Seyferth a déli területek gazdasági fejlődését részletesen elemző könyvének máso-

dik fejezetében aprólékosan foglalkozik a német kolonizáció kezdeti kudarcaival, 

amikor is megalapították az Itajaí-Brusque Kolóniát. Ez az Itajaí-Mirim folyó teljes 

völgyét (az Itajaí-Agú mellékága, az Itajaí völgyének legfontosabb folyója) magában 

foglalta, ami napjainkban több kerületre oszlik, úgymint Brusque, Guabiruba, 

Botiverá és Vidal Ramos. A Brusque-ban és Guabirubában német csoportok teleped-

tek le, míg a többit az olaszok kolonizálták, akárcsak Nova Trentót a Tijucas völgyé-

ben.124 

L. J. Stehling a nagyobb arányú német emigráció pozitív és negatív okait firtatja ta-

nulmányában: „A németek, bár nagy kultúrával rendelkeznek, mindig áldozataivá vál-

tak az idegen kormányok nagyravágyó politikájának, ami megosztotta őket, és a ne-

mesek bábfigurái lettek, azoknak, akik feudális módon élet és halál urai voltak. A 

parasztok koplaltak, de a gyermekszaporulat tekintetében milliomosok voltak. 1815-

ben nagy éhínség söpört végig Németországban, amikor I. Napóleon csapatai az 

egész országot romba döntötték, és ha ez nem lett volna még elég, tetézte a bajokat, 

hogy különböző országok kolonizációs ügynökei vették őket körül, akik mindenféle 

                                                 
123 Deeke, Jósé: A colonizaclo da regiáo do Itajaí. Blumenau em Cadernos  XXIV (2), 75.p. 
124 Seyferth, Giralda: Imigração, colonização e identidade étnica. Revista de Antropologia 29. 57-71., São 
Paulo, 1986, USP., 62.p. 
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ígérettel csábították őket Amerikába. Lesz ott házuk, művelhető földjük, munkaesz-

közük, tejelő tehenük, sertésük, szárnyasuk és mindez ingyen.”125 

Stehling, bár felméri a hazai állapotok sivárságát, mégis ellenzi az emigrációt, mint kí-

nálkozó lehetőséget: „Hittek ezekben a hamis ígéretekben, és amikor ide érkeztek, 

más realitás várt rájuk. Már késő volt visszafordulni, így zsákmányolták ki és csapták 

be őket a kolonizációs ügynökök, többségükben franciák. Miután partra szálltak, 

szembe találva magukat az óriási nehézségekkel, panaszt tettek Németországnak.”126 

Ha nem panaszkodtak volna, talán sosem születik meg az igazi kolonizációs köz-

pont, Blumenau városa. A panaszos levelek hatására érkezett ugyanis 1846 májusában 

Santa Catarinába az ifjú Dr. Hermann Blumenau, akit a Hamburgban 1845-ben meg-

alapított Emigránsok Érdekvédelmi Társasága küldött Brazíliába, hogy utánajárjon a pa-

naszoknak. Az is a céljai között szerepelt, hogy az ország déli részén jelentős földte-

rületeket szerezzen. 1847 végén vezette első expedícióját a Rio Itajaí völgyébe, mivel 

azt a vidéket mindenki egyértelműen igen termékenynek tartotta. Csakhamar hivatalo-

san is engedélyt kért, hogy tíz négyzetlegua127 területet szerezzen, ahova német emig-

ránsokat kívánt telepíteni. 

Dr. Blumenau 17 társával 1850. szeptember 2-án érkezett erre a helyre, hogy meg-

kezdje a német kolonizációt. A település faluként indult, később várossá fejlődött, 

amely alapítójának nevét viselte. Blumenau az egész szervezett emigráció bölcsője volt, 

nemcsak a német, hanem az olasz és más nemzetek esetében is. Az ide érkezőket 

megfelelő barakkokban helyezték el, majd elosztotta őket a Kolónia Igazgatósága. Az 

előre kimért földeket igen olcsón adták, hosszú lejáratú hitelre, és pénz helyett köz-

munkával, például útépítéssel is megválthatták az árát. 

A Blumenau által kezdeményezett „szervezett emigráció” előrevetítette a módszeres 

kolonizáció gondolatát. Nem lehet véletlen, hogy Ferreira da Silva Blumenauról írt 

                                                 
125 Stehling, Luiz José: Juiz de Fora: A Companhia União Indústria e os Alemães,  Juiz de Fora, 1979, 
IHGJF, 52-53.p. 
126 Stehling, Luiz José: Juiz de Fora: A Companhia União Indústria e os Alemães,  Juiz de Fora, 1979, 
IHGJF, 55.p. 
127 1 =7 km 
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művében azt állapítja meg, hogy mindenütt beszélnek németül, az utcákon, a gyárak-

ban, a kereskedelemben, hála a város megalapítójának.128 

A módszerességre utal Seyferth gazdasági fejlődéssel foglalkozó művében is. Arról ír, 

hogy a német telepek kezdetben kevés sikerrel működtek, egészen 1860-ig, amikor 

megalapították az Itajaí-Brusque kolóniát, amely átfogta az Itajaí-Mirim folyó teljes 

völgyét. Seyferth a völgy kolonizálását egy Németországban ismert eljáráshoz hason-

lítja (a rendszer neve Waldhufen, a keleti hegyvidéki területek középkori betelepítése-

kor ezt a formát hasonlóképp nevezték). A nyújtott telekformák emlékeztették a szer-

zőt az említett falutípusra. Ez jellemezte a középkor végén a Fekete Erdőt, 

Odenwaldot, a Német-középhegység keleti részét, és részben az északi német terüle-

tek alföldi erdőségeit.129 

A koloniális föld kihasználását a polikultúra és az irtásos-égetéses technika jellemezte. 

Ily módon annyi kukoricát, cukornádat és dohányt termesztettek, hogy elcserélhet-

ték, vagy eladhatták a boltokban. Igen komoly hasznot hoztak olyan „háziipari” tevé-

kenységek, mint a cukor-előállítás és a nádpálinka-főzés, a kukorica- és manióka liszt-

készítés, a szivargyártás, a borászat, a tejtermékek és zsír előállítása, és gyümölcslekvár főzé-

se. A falu jelenléte ugyancsak döntő faktor volt, a telepes nem szigetelődött el a saját 

földjén, társadalmi és gazdasági kapcsolatait továbbra is megtartotta az övéivel, első-

sorban a faluban létesült társadalmi intézmények révén. Volt ott kápolna, iskola, lö-

vészegylet,130 adminisztrációs központ, kikötő, temető. Ezeket a helyeket a németek 

nem falunak hívták, hanem Stadtplatznak, (városhelynek) - tehát falu és város volt egy-

szerre. 

                                                 
128 Silva, José Ferreira da: Blumenau em Cadernos. I, 1957, 37.p. 
129 Seyferth, Giralda: A colonização alemã no vale do Itajaí-Mirim. Porto Alegre, 1974, Movimento, 42.p. 
130 Igen ősi európai intézmény, de már gyökeret eresztett és részét alkotja a jaraguáiak történelmének is. 
Jelenleg az Itapocú Völgy Vadász- és Lövészklubjainak Egyesülése 25 társaságot foglal magába, ebből 4 
Schroeder, 3 Guaramirim, 2 Massaranduba és 1 Corupá városában. Az egyes társaságok jelentősége, a 
középkori német lövészegyletekhez mérhető.  „A vadász- és lövészkluboknak évezredes hagyománya van. 
Németországban született, ahol a világ legrégebbi, 700 éves klubja ma is működik. Az anyaországban a kis 
falvak lakói, a betörő ellenség ellen próbálták megvédeni magukat, és lövészcsapatokat szerveztek, akik 
vállalták a falu védelmét. Hogy jó lövészek lehessenek, gyakorolniuk kellett. Így egyfajta versengés szüle-
tett, hogy meg tudják, ki lő a legjobban. A győztes, a „lövészkirály” kitüntetést kapta, az egész lakosság 
jelenlétében ünnepelték. Amikor Brazíliába az Itapocú völgyébe érkeztek, a németek megtartották a ha-
gyományt, és megszervezték a lövészegyleteket. Az egyik első volt a „Germánia”, amelyet 1906-ban alapí-
tottak. Ma az egész államban a német kultúra legtipikusabb ünnepe a „Schützenfest” a lövészversennyel. 
Bálokat rendeznek sok étellel és sok sörrel, amelyre más brazíliai államokból is jönnek vendégek. – 
Edelberto Schwarz, az Itapocú Völgy Egyesülés elnökének szóbeli közlése. 
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José Deeke, a német „honfoglalók” egyik legismertebb alakja az Urwaldsbote egyik 

számában a következőket írja: „Dr. Blumenau célja nem az volt, hogy telepesekből 

álló kolóniát alapítson, hanem az általa megszerzett kiterjedt földterületen egy nagy 

agrárvállalkozást tervezett, és az első telepesek, akiket 1850. szeptemberében magá-

val hozott, ennek a dolgozói és funkcionáriusai lettek volna.”131 Deeke azonban fi-

gyelmeztetett: „Ha nem következik be egy nagy migráció, biztosak lehetünk abban, 

előbb vagy utóbb, de legkésőbb 25 év múlva, vége a kolonizációnak.”132 

Európában egyre erősödött az a nézet, hogy nagyobb hangsúlyt kell kapnia Brazília 

kolonizációjának. Két év elteltével a belga Charles van Ledé, egy kolonizációs társa-

ság képviselőjeként beutazta Santa Catarina Provinciát: 400 négyzetlegua földre akart 

koncessziót szerezni, amelyen nagy kiterjedésű kolóniát kívánt szervezni. Második 

brazíliai útján van Ledé az Itajaí jobb partján szerzett kisebb földterületeket, ahová 

egy évre rá több családot vitt, és akiknek átadta a saját földjeit.133 A telepesek család-

tagjai azonban megszegték a szerződés feltételeit, és saját maguk részére vásároltak - 

termékenyebb - földeket.  

A kolonizációs törekvések gyarmati jellegére utalnak Breitenbach sorai, aki 1887-ben 

megjelent könyvében beszámol sajátos propaganda-tevékenységéről. Ő a Berlinben 

székelő Deutsches Kolonialverein (Német Kolonizációs Egylet) megbízásából 1885-86 

telén számos előadást tartott országszerte. Ezeknek az volt a célja, hogy a dél-

brazíliai kolonizáció valódi feltételeit megismertesse. Dél-Brazíliában ugyanis – írja – a 

német sajtó még mindig módszeresen besározza a német kolonizációt. „A gyarmati 

kérdés csak néhány éve vált evidenssé a közéletben, két egymástól jól elkülöníthető és 

a francia, valamint holland kolonizációval ellentétes részből áll. A megoldás ennek kö-

vetkeztében jóval nehezebb, mint a franciáé és a hollandé. A mi esetünkben – írja 

Breitenbach – egy gyors, az ipar szükségletét kielégítő megoldásra van szükség. Egy 

példa: a külkereskedelem részére új befogadó piacokat kell feltárni, azután a termelést 

is józanul kell irányítani és célszerűvé tenni, a nagy német emigrációs áramlatokat pedig 

a nemzet számára kell konzerválni.”134 

                                                 
131 Deeke, José: Blumenau. Der Urwaldsbote. 1926. 33, 2.p. 
132 Deeke, Jósé: A colonizaclo da regiáo do Itajaí. Blumenau em Cadernos XXIV (2), 81.p. 
133 Rul, Jean Robert: Os colonizadores do Vale do Itajaí.  Blumenau em Cadernos, XV, (7), jul/1977, 210.p. 
134 Breitenbach, Wilhelm: Die deutsche Auswanderung und die Frage der deutschen Kolonisation in Süd-
Brasilien.  Schmollers Jb 11(I). 1887, 237-239.p. 
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Úgy vélem, itt fogalmazódik meg a legvilágosabban, hogy ha el is vándorolnak a né-

metek szülőhazájukból, akkor sem hagyják el a nemzetet. Nyilván nem nemzetiségi 

vagy állampolgári kérdésről van itt szó, hanem arról, hogy Dél-Brazíliának, pontosab-

ban Santa Catarinának gyarmati státuszt kell szánni, hogy, aki oda települ, egyben a 

nemzeten belül is maradjon. 

Breitenbach a továbbiakban részletesebben is kifejti, mire van szükség. Minthogy a 

német ipar az elmúlt két évtizedben mind intenzitását, mind pedig extenzív voltát 

illetően minden területen óriási mértékben megnőtt, aminek következtében a kínálat 

messze meghaladja a keresletet, „...találnunk kell új piacokat, elsősorban a tengerentú-

lon - e piacok iparunk és kereskedelmünk túlélési faktorai. Ilyen külföldi piacokat 

évekkel ezelőtt biztosan találhattunk volna, ha követjük Anglia, Franciaország, Hol-

landia, Spanyolország és mások példáját, megalapítva egy saját gyarmatot, azaz elfog-

lalva a tengerentúli üres földeket, ahol számottevő kereskedelmet lehetett volna a 

feleslegből szervezni. Ahol ültetvényeket létesíthettünk volna, vagy ahová áttelepít-

hettük volna emigránsaiknak legalább egy részét, így a föld- és kézműveseket. [...] 

Éveken át reménytelenül kísérleteztünk ezen a téren. Mi – újságokban, pamfletekben 

és könyvekben – csak elméleti gyarmatpolitikát hirdettünk, kárunkra és balszeren-

csénkre a német kivándorlási hullám csaknem kizárólag Észak-Amerikát vette célba. 

[...] Át kell irányítani a német kivándorlási hullámot Észak-Amerikából Dél-Amerika 

felé, ez az emigrációs probléma megoldása, és a legfontosabb része a német gyarmati 

kérdésnek.” A szempontok között sorolja fel a szerző, hogy a „...német emigráns 

fejlődhessen, megőrizhesse német karakterét, nemzetiségét, szokásait, sokkal inkább, 

mint Észak-Amerikában.”135 

A német telepesek száma, Brazíliába érkezésük csúcspontja, az utolsó, 1880-84-es 

nagy folyam után erősen lecsökkent. Bár a német politikusok és vállalkozók a XIX. 

század végén továbbra is szükségesnek tartották, hogy befolyásolják az emigrációt. 

Sokukra ugyanis mély benyomást tettek a dél-brazíliai események, ahol az emigráció 

nyomán számtalan német etnikumú település alakult - elsősorban 1850 után. Néhány 

német vállalkozó abban bízott, hogy a köztársaság kikiáltásával a három déli állam 

elszakad Brazíliától és létrehoz egy teuto-brazil köztársaságot. Carl Fabri, a Hamburgi 

                                                 
135 Breitenbach, Wilhelm: A Imigracáo e a questáo da colonizacáo alemá no sul do Brasil. Leipzig, 1887, Duncker 
u. Humboldt. Blumenau em Cadernos, XXX (10) 294-303., 294.p. 



A JARAGUÁ DO SULI MAGYAR KOLÓNIA: IDENTITÁS ÉS TÖRTÉNELEM 54 
 

  

Kolonizációs Társaság136 igazgatója 1849-ben levelet írt Bismarckhoz, mondván, a né-

met kormánynak támogatnia kellene egy ilyen állam létrejöttét, és a diplomáciai esz-

közökön kívül hadihajók révén katonai nyomást is alkalmazni. „Ha megalakulna a 

déli teuto-brazil köztársaság, központja lehetne minden további nagy méretű expan-

ziónak, a kereskedelem, a befektetés és a német kolonizáció szempontjából.”137 

Ennek a gyarmatpolitikának gyakorlati megvalósítására már korábban is történtek 

lépések: 1875-től megindult ugyanis Santa Catarina nagyarányú benépesítése.138 Egy 

1874-es szerződés értelmében a „nagy kolonizáció” során százezer emigráns érkezett 

Brazíliába. 1891-ben a német külügyminisztérium becslése szerint Dél-Brazíliában 

kb. 200.000 németajkú ember élt.139 

Milyen eredményeket hozott ez a tudatos és nagyarányú kolonizálás? Alaposan meg-

változott a vidék arculata, jelentős földműves központok jöttek létre, és ezeknek a 

társadalmi élete is virágzásnak indult. Santa Catarina földművelése modernizálódott, 

új technikákat, új kereskedelmi eljárásokat vezettek be. A korabeli újságok nem győz-

ték hangsúlyozni a „német karakter” pozitív sajátosságait, a német kolónia jelentős 

kulturális működését. Piazza így ír: „A blumenaui adminisztráció tudatában van an-

                                                 
136 A Hamburgi Kolonizációs Társaság 1849-ben az egyetlen német intézmény volt, amely a telepesek Brazíliá-
ba való szervezésével foglalkozott. Tevékenységének fő korszaka 1850 és 1888 közé esett, ebben az idő-
szakban 17.408 emigránst helyezett el. A santa catarinai Francisca Dona Kolóniát megalapítva, település-
központokat hozott létre, így Joinvillet és São Bento da Sult. 1890 után világossá vált, hogy a Társaság nem 
lesz képes folytatni a kolonizációs programját, hacsak nem szövetkezik egy olyan céggel, amely nagyobb 
tőkével rendelkezik. 
Ezeknek az ügyleteknek a felelőse Carl Fabri volt. 1890. július 30-án aláírt egy szerződést a szövetségi 
kormánnyal, amely biztosította a brazíliai vállalkozások jövőbeli sikerét. Ezen szerződés alapján Fabri 
kapcsolatba lépett egy 1890 októberében megalapított konzorciummal, amelyet olyan Rajna-vidéki és 
berlini gyárosok, bankárok hoztak létre, akiket érdekelt az új vállalkozás. 
De csak 1894 után, a föderalista forradalmat követően teremtődtek meg a kedvező viszonyok, hogy létre-
hozzák az új vállalkozásokat Dél-Brazíliában. Így Carl Fabrit Santa Catarianába küldték, hogy 
Florianópolisban 1895. május 28-án aláírjon egy szerződést Hercílio Pedro da Luz kormányzóval, amely 
szerint az állam kötelezi magát többek között arra is, hogy a születendő Társaságnak hektáronként 2.000 
reisért eladja az Itapocú völgyében levő d' Eu gróf - „ex-patrimônio” földjeit. 
Itt kell megemlítenünk Jaraguá és a Hansa kérdéseit. A Hamburgi Kolonizációs Társaság 1895-ben aláírt a 
kormányzattal egy kolonizációs szerződést, hogy 6000 emigránst hoz be 15 év alatt. Ennek eredménye-
ként alapították meg Jaraguát az Itapocú folyó partjainál. Két évvel később a szerződést átadták a Hansa 
Kolonizációs Társaságnak, amely addig 170.000 hektár földet osztott szét Hercílio Blumenaunak, három 
koloniális területtel, Itapocúval, Piraival és Joinville-vel. Általában mindegyiket Hansának nevezték. – 
Pichetti, Antonio: História de Santa Catarina. Curitiba, 1970, k.n., 2032-37.p. 
137 Pichetti, Antonio: História de Santa Catarina. Curitiba, 1970, k.n., 2040.p. 
138 Piazza, Walter - Hübener, Laura Machado: Santa Catarina: história da gente. Florianópolis, 1983, 
Lunardelli, 52.p. 
139 Egy kézikönyv szerint, amely 1902-ben rögzíteni kívánta, hány német él a birodalom határain kívül, 
350. 000 Brazíliában élő németajkúról szól. E forrás szerint a 350.000 német és leszármazottaik közül 
150.000 él Rio Grande do Sulban (a lakosság 15 %-a), 80.000 Santa Catarinában (a lakosság 20%-a), és 
25.000 Paraná-ban (a lakosság 7 %). – Piazza, Walter - Hübener, Laura Machado: Santa Catarina: história 
da gente. Florianópolis, 1983, Lunardelli. 



A JARAGUÁ DO SULI MAGYAR KOLÓNIA: IDENTITÁS ÉS TÖRTÉNELEM 55 
 

  

nak, hogy szükséges megóvni a közösség értékes hagyományait, amelyeket az úttörő 

alapítók Európából hoztak, ezért minden lehetséges támogatást megad a hagyomá-

nyos társaságoknak, így a lövész-egyleteknek, az ének-, tánc-, és folklór együttesek-

nek, figyelembe véve ezen társaságok folyamatos fejlődését, és beépülését a közösség 

általános életébe...”140 

Vajon ez a tudatos, gazdasági-társadalmi és kulturális hódító politika mennyire ma-

radt visszhangtalan? Nem tudhatjuk, mi történt volna, ha a gyakorlati értékeket tu-

domásul véve a helyi német sajtó nem hangsúlyozza a „német karaktert”. Ennek kö-

vetkezménye ugyanis egy rasszista hangvételű vita lett. 

Az Urwaldsbote 1901-ben cikksorozatot közölt a németek és a „nativisták” közötti 

meglehetősen intoleráns sajtópolémiáról, amelyet brazil oldalról Barbosa Lima, egy 

kormánytisztviselő141 folytatott a lappal. „Egyetlen szóval, a nyers német idiómát 

nemcsak az iskolákból, de az otthonokból is száműzni kellene, és az anyaország 

minden emlékét el kell pusztítani. Ez a nativisták ideálja.” Majd így folytatja: „Rio de 

Janeiro az idegenek városa lesz, fele Róma, fele Berlin.”142 

A német lap válasza igen tömören hangzott: „Az idegen veszélyre hivatkozás hálás 

téma, hogy hazafias szólamokat használjunk, amelyekkel el lehet fedni a gondolatok 

szegénységét.”143 

A sajátos ebben a vitában az, hogy a németek által benépesített Santa Catarina immár 

évtizedek óta jobban prosperált, nem hivatalos német „gyarmat-i” minőségében. A 

brazil patriótákat és a nacionalistákat nyilván zavarta ez a sajátos európai fölény, és 

mivel gazdasági érvekkel nem támadhattak, kénytelenek voltak a politikai kérdésnek 

etnikai tartalmat kölcsönözni. A hagyományos kulturális értékeket kutatók számára 

különösen figyelemreméltó, ahogyan a probléma felvetődött, hogy vajon az etnikai 

értékek megőrzése konfliktusba kerülhet-e az új hazával? 

A koloniális föld kihasználását – mint már említettem – a polikultúra jellemezte. Ku-

koricán, „mérges” maniókán, cukornádon és dohányon kívül más növényeket ter-

                                                 
140 Piazza, Walter. A Colonização de Santa Catarina. Florianópolis, 1974, Lunardelli, 89.p. 
141 Lima, Barbosa Sobrinho: Estudos Nacionalistas. MG, é.n., Armazem do Livro Bh, osz.n. 
142 Imigracáo / Colonizacáo III. Questao racial ou questáo politika? Der Urwaldsbote. 1901. május 4.  
143 Imigracáo / Colonizacáo III. Questao racial ou questáo politika? Der Urwaldsbote. 1901. május 25. 
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meltek, de csak saját fogyasztásra, így fekete babot, édes burgonyát, földi mogyorót, 

édes maniókát, zöldségféléket, és a házak melletti kertben gyümölcsöket. Az állattar-

tás nem volt számottevő. A falvak – kiemelt jelentőséggel bírtak a kerületek gazdál-

kodása szempontjából (jelen esetben Brusque). 

A boltosok kezében volt a kereskedelem és a szállítás. A telepesek a termékeiket el-

adták vagy elcserélték a városi termékekért. A boltosok kizárólagos helyzetben vol-

tak, a telepesek belekényszerültek a függő viszonyba a boltosokkal szemben. Seyferth 

így ír erről a folyamatról: „az emigránsok úgy kezdték az ottani életüket, colonusként 

és kisbirtokosként, hogy adósai lettek a boltosnak.”144 

Nemcsak azért kerültek függő helyzetbe, mert csak a boltosnál tudták leadni az áru-

jukat, hanem egy másik tényező miatt is. A boltosok tevékenysége nem merült ki a 

kereskedelemben, az ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységek feletti (a szállítás és 

ármegállapítás) ellenőrzésük tovább erősítette a telepesek kiszolgáltatottságát. Ezen-

kívül jelentős hatással járt, hogy a kereskedők egy sor olyan tevékenységet monopó-

liumuknak tekintettek, amelyek a növénytermesztéssel voltak kapcsoltosak, ilyen volt 

például az őrlő- és a fűrészgépek beszerzése. A telepesek megtakarított pénze – ke-

vés kivétellel – a bankok módjára működő boltok kezébe került, azzal a sajátos meg-

oldással, hogy a telepes nem kapott kamatot a behelyezett pénzéért, hanem ő fizetett 

a betétért. 

Az olasz kolonizáció 

A nehéz megélhetési körülmények miatt a XIX. század hetvenes éveiben az Osztrák-

Magyar Monarchia kormánya utat engedett a kivándorlásnak, s így tett az olasz kor-

mány is. Az embereket kimerítették a háborúk, elszegényedve belefáradtak a sanyarú 

életkörülményekbe, különösen Olaszország azon hegyes vidékein, ahol kevés volt a 

művelhető talaj, és nagy volt a népsűrűség.145 

Piazzától tudjuk, hogy az első nagyobb település Nova Italia Kolónia volt, amelyet a 

Demaria & Schutel cég kezdeményezésére még 1846-ban alapítottak olyan földeken, 

                                                 
144 Seyferth, Giralda: A colonização alemã no vale do Itajaí-Mirim. Porto Alegre, 1974, Movimento, 102.p. 
145 Schmöckel, Eugénio Victor: A presenca húngara em Jaraguá do Sul. Correio do Povo. 1987/VIII/8-14.p. 
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amelyek ma (az akkori São Miguel kerületben lévő) São João Batista Municipióhoz 

tartoznak. Negyven évre rá követte a „nagy kolonizáció”, amelynek során egy 1874-

es szerződés értelmében 100.000 emigráns érkezett Brazíliába (Rio Grande do Sult 

kivéve). 1875-ben indult meg Santa Catarina nagyarányú betelepítése, akkor érkeztek 

meg az emigránsok Tirolból és Trentóból.146 

Az első csoport a Trentótól 8 km-re levő Matarellből, Pomeranos településen át ér-

kezett. Az odavezető ösvényt az észak-németországi Pomerániából érkezett németek 

nevezték el eredetileg „Pomeránok útjának”, de a köznyelv Pomerstrózként említette az 

eredeti Pomerstrasse helyett.147 A „Pomeránok útjára” való hivatkozás mind a mai na-

pig megmaradt a brazíliai olasz emigránsok folklórjában. 

Triesztből egy gőzhajó egy hónap alatt vitte az emigránsokat Itajaíba, majd kisebb 

hajókkal folytatták útjukat Blumenauig. Az erre a célra kialakított barakkokban he-

lyezték el a jövevényeket. A férfiak családjukat hátrahagyva elindultak az Itajaí felső 

folyása felé, majd a Cedroson át egészen Timbóig mentek. Csónakon haladtak felfelé 

az Itajaí-Açú folyón, egy részük már a mellékágak mentén letelepedett a Benedito és 

Cedros nevű helyeken. Mások tovább folytatták útjukat az Itajaí-Airim felé, és annak 

a völgyében, a forrásvidék irányában szereztek földeket, míg mások, átkelve az Itajaí-

Mirim és a Tijucas vízválasztóján, elfoglalták a Tijucas egyik mellékfolyója, a Rio do 

Braco mellékágainak völgyét.148 

Így jöttek létre a következő olasz települések: Rodeio, Ascurra, Rio dos Cedros, Por-

tó Franco (a mai Botuverá), s végül Novo Trento. Akik Laguna kikötőjében szálltak 

partra, Santa Catarina déli részén telepedtek le, a következő helyeken: Tubarão és 

Urussanga völgye, majd Mae de Luzía és Araranguá. 

Az 1875-ös trentói kolonizáció előtt a Rio dos Cedros hatalmas ismeretlen őserdő 

volt, amelyet rengeteg patak szabdalt - a Cedros mellékágai. A folyó neve 1863-ban 

bukkant fel először, amikor a Blumenau környéki vadon feltárói a tanult és felfedező 

utakban nagy tapasztalatú August Wunderwald irányításával csónakkal feleveztek az 

                                                 
146 Piazza, Walter: A Colonização de Santa Catarina. Florianópolis, 1974, Lunardelli, 87.p. 
147 Vicenzi, P. Victor: Fontes históricas. Blumenau em Cadernos, XVI (3), 62.p. 
148 Berri, Aléssio: A Igreja na colonização italiana no Médio Vale do Itajaí-Açu. Blumenau, 1983, 
Fundação Casa Dr. Blumenau, 33-34.p. 
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Itajaín, majd a Cedros és Benedito folyón.149 A folyó mindkét oldalán cédruserdő 

állt, innen is kapta a nevét. 

Timbót a két folyó találkozásánál hat évvel később, 1869-ben alapították, de a telke-

ket hivatalosan csak 1872-től kezdték árusítani. A megtelepedés menetrendje Victor 

Vicenzi szerint a következő volt: „Mindenki megkapta a maga telkét, az erdőirtás után 

először pálmafából egy kis kunyhót állítottak fel, amelynek oldalát sárral tapasztották 

be, tetejét pedig nagy erdei levelekkel fedték. Utána kis ültetvényt alakítottak ki, majd 

visszatértekek Blumenauba, hogy elhozzák családjaikat. [...] Ezeknek az embereknek 

az élete így kezdődött, minden kényelem, minden támasz nélkül, folyton kitéve a vadál-

latok és az indiánok támadásainak...”150 

Az első ültetvényeken babot, édes burgonyát, kukoricát és szőlőt termesztettek, s 

eleinte, amíg saját élelmiszer alapanyagokkal nem rendelkeztek, elgyalogoltak 

Timbóba, Donner boltjához, hogy kukoricalisztet vásároljanak a polentához.151 

A kormány fizette az emigránsok útját. A telepesek általában 15 napot dolgoztak 

útépítésen, ezért 15.000 reist kaptak, amivel törlesztették telkük árát. A hét többi 

napján földjüket művelték. Gyermekeik egy kunyhóban berendezett iskolába jártak. 

A templomuk építésekor Ausztriából hozattak maguknak szentképet.152 

Az olaszok bejövetele után alaposan megváltozott a vidék arculata, s olyan jelentős 

földműves központok jöttek létre, amelyeknek a társadalmi élete is virágzásnak in-

dult. Ilyen volt Urussanga, Pedras Grandes, Treze de Maio, Nova Beluno (a mai 

Siderópolis), Turvo, Timbó do Sul, Meleiro, Nova Veneza, Criciuma, és más he-

lyek.153 

                                                 
149 Silva, José Ferreira: História de Blumenau. Florianópolis, 1972, Edeme, 20.p. 
150 Vicenzi, Victor: História e imigração italiana de Rio dos Cedros. Blumenau, 1985, Fundação Casa Dr. 
Blumenau, 35.p. 
151 Vicenzi, P. Victor: Fontes históricas. Blumenau em Cadernos, XVI (3), 63.p. 
152 Vicenzi, P. Victor: Fontes históricas. Blumenau em Cadernos, XVI (3), 65.p. 
153 Piazza, Walter Fernando: A Igreja em Santa Catarina: notas para a sua história. Florianópolis, 1977, 
Governo de Santa Catarina, 54.p. 
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Santa Catarina földművelése ekkor modernizálódott új földművelési technikák beve-

zetése által, - az olaszok hozzájárulása a vidék fejlődéséhez elsősorban a földműve-

léshez kapcsolódott.154 

A történész Finardi szerint a régi Blumenau Kolónia olasz betelepítése 1875-ben 

kezdődött, pontosan augusztus 15-én, amikor húsz család érkezett az ausztriai Tirol-

ból. Nemsokára még harmincnégy család, azután újabb hatvan csatlakozott hozzá-

juk. Így összesen 114 család 771 fővel vett részt a kolonizációban.155 A birtokpapíro-

kat Dr. Blumenau 1875. szeptember 18-án adta át a telepeseknek. A következő há-

rom évben felgyorsult a kolonizáció, összesen 2690 olasz nemzetiségű bevándorló 

érkezett, nagyobbrészt Tirolból, kisebbrészt Észak-Olaszországból.156 

Timbo irányából három ösvény mentén osztották el őket, az egyik csapat a Rodeio 

patak jobb partján, a két másik a Fortunata patak torkolatától a Rio dos Cedros vo-

nalát követve indultak útnak. A blumenaui földmérők bozótvágóval vágtak utat ma-

guknak és a telepeseknek. Indiánokon kívül mások nem laktak a Timbótól induló 

észak-déli kiterjedésű 22 km-es földsávon. A vidék ugyanakkor igen kedvező adott-

ságokkal rendelkezett, a hazaírt levelekből ugyanis kiderül, hogy a telepesek „jól érzik 

magukat, meg vannak elégedve az új hazával”.157 Volt azonban, aki azt írta, hogy 

gyalog is hazamenne kedves Trentójába.158 

A lengyel kolonizáció  

A lengyel emigránsok a németekkel együtt érkeztek, és Santa Catarina észak-keleti 

területeit foglalták el az Itajai Açú és Itajai Mirim folyók völgyében.159 Természetesen 

a lengyel név amolyan gyűjtőfogalom volt, amibe más nációk is beletartoztak, úgy-

mint oroszok, ukránok és rutének. Ezeknek a csoportoknak a részvétele igen jelentős 

volt az Észak-Catarina betelepítésben. Főleg a Rio Negro és a Rio Iguaçu mellékfo-

                                                 
154 Savóia, G. Pio di: Italianos no Norte do Estado de S. Catarina. In: Dall´Alba, J. L. (szerk.) Imigração 
italiana em Santa Catarina. Caxias do Sul, 1983, Editora da Universidade de Caxias do Sul, 110.p. 
155 A telepesek között található Domenico Anderle is. 
156 Finardi, José: Colonização italiana de Ascurra 1876-1976. Blumenau, 1976, Gráfica 43, 15-17.p. 
157 Savóia, G. Pio di: Italianos no Norte do Estado de S. Catarina. In: Dall´Alba, J. L. (ed.) Imigração 
italiana em Santa Catarina. Caxias do Sul, 1983, Editora da Universidade de Caxias do Sul, 118.p. 
158 Pereira, J. B. Borges: Italianos no mundo paulista. São Paulo, 1974, USP, 47.p. 
159 Marcin Kula: Polska diaspora w Brazylii 118-130 p. Krakow, 2001,  
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lyói mentén foglaltak el területeket. Ezeket a telepeseket az jellemezte, hogy egy mér-

sékelten hideg klímájú területhez kialakított földművelési tradíciót kezdtek el alkal-

mazni a térségben, ezenkívül szülőföldjükről magukkal hozták jellegzetes építészeti 

stílusukat és egy sor kulturális jelenséget is megőriztek.  

A brazíliai lengyel emigráció 1869-70-ben kezdődött, amikor a mai Santa Catarina 

állam területén, Brusque városában 32 család (164 fő) telepedett le. Ezek az emigrán-

sok csakhamar átköltöztek Paraná állam területére, ahol Curitiba közelében véglege-

sen megállapodtak. Ezt az első csoportot azután tömeges emigráció követte.160  

Kisebb csoportok azonban már korábban is eljutottak Brazíliába, így papok, katonák, 

technikusok, kutatók. Az első úttörők a XVII. sz. közepén érkeztek. A katonák közül 

a legismertebb Arciszewski volt, aki elmenekült hazájából, majd a holland hadsereg 

tisztjeként jutott Brazíliába. 1826 és 1829 között több katonát is említenek a króni-

kák. Az új brazil impériumnak európai tisztekre volt szüksége, miután nem tartották 

megbízhatónak a portugál katonatiszteket. 1832-1840 között legalább 45 fő érkezett 

Lengyelországból. Köztük több mesterember, így kovács, órásmester, könyvkötő, és 

egy muzsikus is. A származási adatok tekintetében a dokumentumok tanulsága sze-

rint poroszok, németek vagy osztrákok voltak. Az a tény szolgál ennek magyarázatá-

ul, hogy az első lengyel hullám a poroszok által elfoglalt területről vándorolt ki. Első-

sorban Paraná államba igyekeztek, ahol a lengyelek jelentik az egyik legerősebb etni-

kai csoportot (a lakosság 10%-a lengyel származású).161 

A tömeges lengyel emigráció a 19. sz. második felében kezdődött. Ekkor a három 

déli államban, Paranában, Santa Catarinában és Rio Grandé do Sulban telepedtek 

le.162 A 95%-ban földművesekből álló legnagyobb tömeg az 1890 és az első világhá-

ború közötti időszakban érkezett, ezt a korszakot egyébiránt „brazil láznak” hívták. 

                                                 
160 Marmilicz, Paulo T.:  A antiga colônia Polonesa de Guarani das Missőes e suas relaçőes atuais. Ijuí, RS, 
1996, Policromia, 15.p. 
161 Dembicz, Andrzej – Kula, Marcin (szerk.): Relacoes entre Polonia e Brasil. Passado e presente. 
Warszawa, 1996, Centro de Estudos Latino-Americanos Universidade de Varsóvia, 37.p. 
162 Stawinski, Alberto Vitor: Primódios da Imigraçăo Polonesa no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1976, 
UCS/EST, 116.p. 
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Ebben az időszakban – egy lengyel diplomata számításai alapján – nagyjából száz-

ezer163 lengyel érkezett a térségbe. 

Az első lengyel emigráns központok Curitiba közelében keletkeztek. A XIX. sz. vé-

gén a lengyeleké volt a legnagyobb csoport Paraná államban. A 300 ezer bevándor-

lóból 80 ezer volt a lengyel. 

A legnagyobb tömeg 1890 és az I. világháború között érkezett. Akkor São Paulo ál-

lam kávéültetvényei vonzották a legtöbb - olasz, spanyol, portugál - telepest, ám a 

lengyeleket ez kevésbé csábította. Élénken élt még bennük milyen keservesen éltek 

az otthoni földbirtokosok uralma alatt. A lengyel emigránsok célja egyszerűen az 

volt, hogy saját földjeiken élhessenek - szabadon. Ezért választották Brazíliában a 

három déli államot, még ha az út oda tovább is tartott, és tovább kellett várakozni az 

átmeneti szállásokon. 

A lengyelek olyan országból vándoroltak ki, ahol nemzeti identitásukat alapjaiban 

fenyegették a megszálló hatalmak. Ez magyarázhatja, hogy brazíliai tartózkodásuk 

első évtizedeiben mindent elkövettek, hogy nemzeti identitásukat megőrizzék. Büsz-

kén használták nyelvüket és szokásaikat. Az elszigetelődés és a tiszta lengyel házassá-

gokhoz való ragaszkodás így hazafias kötelességé vált. Az asszimilációt hazaárulásnak 

tekintették. Odahaza is fontos volt az embereknek, hogy az egyház védelme alatt 

álljanak, ez változatlanul érvényesült Brazíliában is. A földjeiken való berendezkedés 

után a telepesek legfontosabb teendőjüknek azt tekintették, hogy templomot vagy 

kápolnát építsenek.  

Az 1910-es években Brazíliának alig több, mint 30 millió lakosa volt, ebből 300 ezer 

lehetett lengyel származású, azaz a lakosság 1%-a. Nehéz lenne megállapítani, manap-

ság hány lengyel él Brazíliában, talán másfélmillió fővel számolhatunk.164 Azt is figye-

lembe kell venni, hogy már a kolonizáció kezdetén is voltak vegyes házasságok, ez 

gyakori volt a lengyelek és olaszok között. A II. világháborút követő időszakban gya-

                                                 
163 1871 és 1889 között 8.080 fő, 1890 és 1894 között 62.786 fő, (ez volt a tulajdonképpeni „brazil láz” 
időszaka), 1895 és 1900 között 6.060 fő, míg 1900 és 1914 között 24.730 fő. – Dembicz, Andrzej – Kula, 
Marcin (szerk.): Relacoes entre Polonia e Brasil. Passado e presente. Warszawa, 1996, Centro de Estudos 
Latino-Americanos Universidade de Varsóvia, 33.p. 
164 Kula, Marcin: Por que os imigrantes poloneses năo se tornaram operários em São Paulo? In: Del Roio, 
José Luiz (szerk.): Trabalhadores no Brasil Imigraçăo e Industrializaçăo. Săo Paulo, 1990, CONE Edusp, 
109.p. 
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korlatilag megszűnt a lengyel emigráció, ezután még gyakoribbá váltak a vegyes há-

zasságok. 

A XX. század elején, 1904 és 1906 között különböző vallási kongregációk jöttek lét-

re. A II. világháború után, amikor más tekintetben már akadt példa az asszimilációra 

is, újabb kongregációk születtek, mint a például a pálosok, a ferencesek, vagy a Szent 

Család papjai, köztük női rendek is, mint az Istenkirály Misszionáriusai, vagy az Or-

solya-rendiek. Ez a magyarázata annak, hogy a vallásos brazilok jelentős részét a len-

gyel emigránsok leszármazottai alkotják.165 

A Brazíliában megtelepedett lengyelek között kevésnek volt közép- vagy felsőfokú 

végzettsége. Eltekintve a papoktól, nem igen voltak értelmiségiek, akik a közösségek 

élére állhattak volna. Mint említettem, az emigránsok 95%-a többnyire tanulatlan 

földműves volt. Viszont amint berendezkedtek földjükön a telepesek, és megépítet-

ték templomukat, azonnal nekifogtak, hogy megszervezzék a gyermekek iskoláztatá-

sát. A brazil kormánynak annak idején nem volt lehetősége, hogy megszervezzen egy 

vidéki iskolahálózatot.  

A telepesek ezt a kérdést úgy oldották meg, hogy magániskolák hálózatát építették ki, 

méghozzá a kulturális, vagy a kikapcsolódást szolgáló társaságokhoz kapcsolódva. 

Ezek a társaságok összejöveteleket szerveztek a nemzeti ünnepek alkalmából, bálokat 

rendeztek, jeles vendégeket fogadtak, és a fiatalság is ezeken az alkalmakon szórako-

zott. A társaságok székhelye egyidejűleg az iskolák céljainak is megfelelt. Az esetek 

többségében az iskolák kétnyelvűek voltak, ahol lengyelül és portugálul tanították a 

két ország történelmét, földrajzát, alapvető számtani ismereteket és hittant. Kezdet-

ben nem voltak tankönyvek, - akkoriban bármilyen nyomtatvány, imakönyv vagy al-

manach is megtette. Miután nem számíthattak hivatásos tanárra, a kolóniából válasz-

tották ki a legalkalmasabb személyt, azaz aki legalább tudott írni és olvasni. 

Idővel megszaporodtak az iskolák, sőt középiskolák is létrejöttek, s mire Getúlio 

Vargas elnöksége alatt, 1937-38-ban rendeletileg államosították az iskolákat, már há-

romszáznál több lengyel iskola működött szerte Brazíliában. 

                                                 
165 Dembicz, Andrzej – Kula, Marcin (szerk.): Relacoes entre Polonia e Brasil. Passado e presente. 
Warszawa, 1996, Centro de Estudos Latino-Americanos Universidade de Varsóvia, 73.p. 
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Az általános oktatási tevékenység megszervezésével párhuzamosan – legalábbis a 

lengyel származású történetírók véleménye szerint - a lengyelek igen tevékenyek vol-

tak a kultúra, a művészeti- és a sport tevékenységek terén is. Így nagyon érdekes az a 

tény, hogy ezzel szemben Jaraguá do Sulban és környékén minden megkérdezett, 

nemzetiségétől függetlenül a lengyelek általános semmittevéséről számolt be.  

„A lengyelek csak isznak, és semmiféle kulturális akciójuk sincsen...”166 

„Aki lengyel, az pohárral a kezében mind csak a lábát lógatja.”167 

Az államosítás, vagy ahogy Brazíliában nevezték – a nacionalizálás törte meg ezt a 

mozgalmat. Iskolákat zártak be, és néhol csak 10-20 év múlva létesítettek újakat. A II. 

világháborút követően a lengyel kolónia kulturális és társadalmi élete ismét megélén-

kült, főként, ami az egyházi személyek által irányított kórusokat illeti. Manapság első-

sorban folklór csoportok működnek, ezek regionális táncokat adnak elő. A lengyel 

kultúra terjesztésében azonban az etnikai sajtó játszott alapvető szerepet. 1892 és 

1941 között Brazíliában közel 60 lengyel nyelvű kiadvány jelent meg. Ezek közül a 

legfontosabb volt a Lud (Nép) című újság, amelyet 20 éven keresztül adtak ki - ké-

sőbb, 1947-ben újjászületve, Új nép címen, máig a lengyel kultúra életben tartását 

szolgálja. A kolonizáció története szempontjából az újságok mellett fontosak voltak a 

különböző almanachok is. Emellett még említést kell tenni a Brazíliában megjelent 

lengyel nyelvű verseskötetekről és novellákról is. Az évtizedek alatt kialakult egy ér-

telmiségi elit, amely Curitibában a Lengyel Könyvesbolt köré csoportosult.168 

Napjainkban a lengyel etnikum, – saját bevallása szerint tökéletesen integrálódott a 

brazil életformához és részt vesz az ország építésében.169 Ugyanakkor ez az asszimi-

láció nem jelenti azt, hogy elfelejtették a Lengyelországból hozott tradícionális érté-

keket, az etnikai szokásokat és hagyományokat, vagy, hogy elfelejtették volna a len-

gyel nyelvet.  

                                                 
166 férfi, 57 éves, tisztviselő 
167 férfi, 66 éves, kereskedő 
168 Dembicz, Andrzej – Kula, Marcin (szerk.): Relacoes entre Polonia e Brasil. Passado e presente. 
Warszawa, 1996, Centro de Estudos Latino-Americanos Universidade de Varsóvia, 97.p. 
169 Wachowicz, Ruy C: Aspectos da Imigraçăo Polonesa no Brasil. Curitiba PR, 1970, UFPR, 54.p. 
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A nyelv tekintetében ide kívánkozik az összehasonlítás a sváb-magyarok nyelvhasz-

nálatával, nyelvük megőrzésével. Mert amíg egyik közösség az általa használt nyelv 

által tartja életben nemzeti értékeit, addig a másik számára ennek nincs jelentősége.  

Az etnikai alapon áthagyományozódott értékek jelentőségének növekedését lehet 

megfigyelni az elmúlt évtizedekben, a lengyel identitás felértékelődését, különösen 

abban az időszakban, amíg lengyel nemzetiségű volt a pápa. Ez a tény katalizálta 

azokat a folyamatokat, aminek következtében egyre többen kezdtek lengyelül tanulni. 

Az 1990-es években két nagy intézmény is létrejött Curitibában, amely a lengyelek 

identitásőrző tevékenységét koordinálja. Más latin-amerikai országokban is hasonló 

folyamatoknak lehetünk tanúi: 1993-ban megrendezték Argentínában és Uruguayban 

„A lengyelek első latin-amerikai kongresszusát”.170 

                                                 
170 Goulart, Krieger – Ramos, Maria do Carmo: Anotaçóes de uma imigrante polonesa Florianópolis-SC, 
1998, 26.p. 
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Magyarok Jaraguá do Sulban 

A kivándorlás okai 

A kutatás megkezdésekor elsődleges feladatunk annak a tisztázása volt, hogy mi 

késztette a Veszprém megyei sváb-magyarokat a kivándorlásra. Mivel a leszármazot-

tak ebben a kérdésben semmiféle adalékkal nem tudtak szolgálni, csupán a másodla-

gos forrásokra, illetve saját megfigyeléseinkre hagyatkozhattunk. Paulics Petra ugyan-

ebben a témakörben végzett kutatása során arra a következtetésre jutott, hogy napja-

inkban a kizárólag csak Magyarországon végzett kutatásokkal ezekre a Latin-

Amerikába irányuló kivándorlás kapcsán felmerülő kérdésekre nem kaphatunk vá-

laszt.171 

A kiváltó okokat az utazás élménye is erősen elhalványította, ami a későbbi elbeszé-

lésekben mindig előkelő helyet kapott,172 ellentétben a szinte soha nem említett indí-

tékokkal. Ezenkívül az új országban való berendezkedés, - ami minden idejüket, gon-

dolatukat kitöltötte, nem hagyott időt arra, hogy az áttelepülés emléke beivódjon az 

egyéni- és kollektív emlékezetbe. 

A fennmaradt írásos anyagok figyelembevételével az feltételezhető, hogy a kitelepü-

lés oka elsősorban gazdasági kényszerűség lehetett. A kivándorlók a jobb, könnyebb 

életet keresték. Semmiképpen nem gyanítható olyan motiváció, aminek alapja vallási, 

etnikai üldöztetés, létükben való fenyegetettség lett volna. 

A megkérdezett magyar leszármazottak között egyedül csak egy gazdálkodó vetette 

fel a kérdést, vajon miért vándoroltak ki a magyarok a múlt század végén.  

Az itteniek nem is nagyon gondolkodtak régebben arról, hogy miért is kerültünk mi 

ide. Sok embernek normálisnak tűnik, hogy egyszer csak elindul valaki, és hazát 

vált. Itt a környéken mindenki így csinálta, itt ez a normális. Elintézik röviden az-

                                                 
171 Paulics Petra: Bakonytól Brazíliáig In: VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus összefoglalója. 
Debrecen, 2006, 256-57.p.; Paulics Petra: „Újra-magyarok” között Brazíliában. In: A. Gergely – Papp – 
Prónai (szerk.): Kultúrák között. Hommage á Boglár Lajos Budapest, 2006, Nyitott Könyvműhely, 71-
75.p. 
172 Schmöckel, Eugénio Victor: A presenca húngara em Jaraguá do Sul. Correio do Povo. 1987/VII/25-31.p. 
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zal, hogy itt jobb volt, szebb volt, mint otthon. De engem mindig is nagyon izgatott, 

hogy vajon miért is történt ez az egész? Ezt igazán nem tudta még megmondani ne-

kem senki.173 

Az 1895-ben Brazíliába érkezett Izabel Leithold szintén a reménytelen gazdasági 

körülményeket, a kilátástalanságot nevezte meg a kiköltözés okául. A következő tör-

ténetet mesélte el a történész E. Silvának: „A magyarországi földbirtokosok többsége 

az elszegényedés határára került zsidó volt. Ez igen kedvezőtlenül hatott a parasztok 

gazdálkodási lehetőségeire, - nem tarthattak tejelő tehenet, háromnál több disznót, 

azt is csak saját fogyasztásra. Az állatok etetéséhez szükséges élelmet is csak a gazda 

hozzájárulásával lehetett beszerezni. Néhány család elhatározta, hogy megszökik. Mi 

is ezt választottuk. 1895 szeptemberében, amikor leszállt az éj, lesben álltunk… Be-

csaptuk az őröket, hogy végre átléphessük a határt.”174  

A kivándorlás indítékaira a korabeli magyarországi forrásokat vizsgálva több magya-

rázatot is találhatunk. A Gépcsarnok című devecseri kiadású lapban nem elsősorban a 

munkanélküliséget, illetve az alacsony fizetéseket okolták a kivándorlásokért. A név 

nélküli cikkíró elsősorban arra helyezte a hangsúlyt, hogy a Magyarországon uralkodó 

körülmények között nem lehetséges sem a tőke-, sem a tartalékképzés, emellett 

„...nincs bennünk vállalkozó szellem [...] Nálunk csak akkor van egy iparosnak vagy 

kereskedőnek tekintélye, ha véletlenül gazdag ember.”175 Azok, akik valamiféle inno-

vatív elképzelésekkel rendelkeztek, terveik voltak, nem kapnak elég támogatást sem 

anyagilag, sem erkölcsileg. De ugyancsak okként nevezték meg a liberális felfogás 

előretörését, a hagyományok elhalását, a nemzetbe vetett bizalom eltűnését. „A föld 

népe ezrével vándorol a második ezredév elején Amerikába, hogy hazát, megélhetést 

keressen magának, mert a múlt emlékein kívül semmi sem köti ahhoz a röghöz, mely 

a magyarnak vérrel szerzett s hittel megszentelt öröksége...”176 Egyesek a mezőgaz-

daságot súlytó, egy évtizede tartó szeszélyes időjárást,177 illetve a pangó helyi ipart178 

                                                 
173 férfi, 57 éves, gazdálkodó 
174 Silva, Emílio da: Jaraguá do Sul. II. livro. Um capítulo na povocao do Vale do Itapocú. Stulzer, 1975, 
Frei Aurélio, 172.p. 
175 NN: A kivándorlások. Gépcsarnok. [szakközlöny] 1891. április 1. - Melléklet 13. kép (173.o.) 
176 K. G.: Sírva vigad. Veszprémi Hírlap. 1896. január 19. 
177 Perczel Sándor, ifj.: Tömeges kivándorlás a Bakonyaljáról Amerikába és annak okai. I. Pápai Hírlap. 
1890. február 9. Melléklet 9-10. kép (171.o.) 
178 Perczel Sándor, ifj.: Tömeges kivándorlás a Bakonyaljáról Amerikába és annak okai. II. Pápai Hírlap. 
1890. március 9. Melléklet 9-10. kép (171.o.) 
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nevezték meg a kivándorlás egyik áttételes okaként. Az 1880-as években a magyaror-

szági szőlőállomány jórészét elpusztító filoxéra járvány hatását sem hagyhatjuk fi-

gyelmen kívül. A szőlőtermesztéssel foglalkozó kisbirtokosok tönkrementek, nap-

számosként kerestek megélhetést, a munkalehetőségek megfogyatkozása azonban 

leszorította a munkabéreket is, így a megéhetésüket vesztett napszámosok más lehe-

tőségek felé fordultak.179  Sokan a kivándorlási ügynökök buzdítására a tengerentúlon 

próbáltak szerencsét. Fő célpont Brazília volt. A nélkülöző családok számára csábí-

tóak voltak az országot a legszebb színekben feltüntető, pénzsegélyek ígéretével ke-

csegtető180 ügynöki ajánlatok. A legtöbb vélemény természetesen egyszerűen a gaz-

dasági okokat, a jobb élet lehetőségét említi meg indokként: „A szükség, a nyomor, 

az ínség, az ezekkel járó elkeseredettség, - ez hajtja a kivándorlási ügynökök karjaiba 

a magyar honpolgárok százait és ezreit családjaikkal egyetemben.”181  

*  *  * 

A Dél-Amerikába, Brazíliába irányuló Veszprém megyéből történő kivándorlást a 

helyi hatóságok már a kezdetektől fogva ellenezték. Szinte minden sajtóorgánum a 

kivándorlás megállítását, a központi intézkedéseket szorgalmazta.182 „A kivándorlás-

nak ily módon való megakasztása nemzetünk egyik legelső és legnagyobb felada-

ta.”183 Némely esetben magánszemélyek is sürgették a hatósági beavatkozásokat, 

lakossági bejelentésekkel is elősegítették az útra kelők visszatartását, az ügynökök 

leleplezését.184 A korabeli lapok egyértelműen a kivándorlás ellen szólnak. A kiván-

dorlási ügynököket, akik ellen központi intézkedéseket szorgalmaztak, szédelgőnek, 

csalónak, „lelketlennek”,185 a kivándorlókat „szegény buta népnek”186 írták le. A 

kommunikáció különféle síkjain indított ellenpropaganda mellett számos tettleges 

visszatartás is megesett. Az Osztrák-Magyar Monarchia kormánya ugyan utat enge-

                                                 
179 Tímár József csopaki körjegyző-író 1954-ben „Veszprém Megyei Tanács V.B. Népmívelési Osztálya 
által hirdetett pályázatra készült pályamunkájában részletesen ír erről. Pályázatának jeligéje: Békesség. A 
téma: Csopak Község monográfiája.(A kézirat egy példánya a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyv-
tárban található. 
180 NN: A kivándorlás. Pápai Lapok. 1891. október 4. 
181 NN: A kivándorlás. Somlyóvidéki Hírlap. 1897. február 28. 
182 NN: El – Amerikába. Pápai Hírlap. 1889. február 16.,  NN: Önigazolás. Pápai Hírlap. 1889. február 23. 
183 NN: A kivándorlás. Somlyóvidéki Hírlap. 1897. február 28. 
184 NN: Az Amerikába való kivándorlásra. Pápai Lapok. 1891. május 3. 
185 NN: Magyar kivándorlók Brazíliában. Veszprémi Hírlap. 1896. január 19. 
186 NN: A kivándorlás. Somlyóvidéki Hírlap. 1897. február 28. és Torbágyi Péter: Magyarok Latin-
Amerikában. Budapest, 2004,  A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága 
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dett a kivándorlásnak,187 de a helyi hatalom képviselői sokszor erőszakkal akadályoz-

ták meg az emigrációt, s ha tudomásukra is jutott ilyen, az útnak indultakat vissza-

szállították eredeti lakhelyeikre.188 A kivándorlást szervező ügynököket munkájukban 

gátolták, propaganda-anyagaikat elkobozták.189 Sok esetben a hivatalos szervek - ha 

meghiúsítani nem is, de nehezíteni tudták az emigrációt,190 ami leglátványosabban 

abban mutatkozott meg, hogy a kivándorlásra buzdító hirdetések megjelenését lehe-

tetlenné tették,191 majd később ellenpropagandák is feltűntek a lapokban.192 

                                                 
187 Vicenzi, P. Victor: Fontes históricas. Blumenau em Cadernos, XVI (3), 59.p., Torbágyi Péter: Magyarok 
Latin-Amerikában. Budapest, 2004, A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága 
188 NN: A kivándorlás. Somlyóvidéki Hírlap. 1897. február 28., NN: Elfogott kivándorlók. Pápai Hírlap. 
1889. február 17., NN: Kivándorlás Amerikába. Pápai Hírlap. 1889. február 24. 
189 NN: Amerikába csábító agensek. Pápai Hírlap. 1889. március 10. 
190 Belügyminisztérium reservált iratok (MOL-K-149) 
191 1902 – 11 – 870: A kivándorlással kapcsolatos laphirdetmények hírlapokban való megjelenésének meg-
akadályozása – 12 pagina (Veszprém Megyei Levéltár). 
192 Szilágyi Ágnes Judit: Brazília a XIX. század végi magyar újságolvasók szemével. Kivándorlási propa-
ganda és ellenpropaganda a korabeli sajtóban. Sic itur ad astra. 2-4. 1993. 57-66.p. 
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A magyar kolonizáció története 

Az utazás 
 

A XIX.-XX. század fordulóján Veszprém megye falvaiból felkerekedett magyarok a 

kivándorlási ügynökök hívását követve átkeltek az óceánon és Dél-Brazíliába érkez-

tek. Azon a területen telepedtek le, ahol utódaik napjainkban is virágzó gazdálkodást 

folytatnak. 

Nem minden Veszprém megyei magyar Brazíliát célozta meg. Voltak, akik Argentí-

nában telepedtek le és hosszú lejáratú kölcsönre irtásos földeket vásároltak. De ha-

sonló módon Uruguayban, Mexikóban és Kaliforniában is megjelentek Magyaror-

szágról elszármazott telepesek.193 

Fischer Ferenc portugál nyelven részletesen tájékoztat a magyarok utazásáról: „A 

magyar emigránsok 1891. novemberének közepén indultak el Veszprémből (Ma-

gyarország) Bécsbe vonattal, ahol három napig maradtak. Ezt követően ugyancsak 

vonattal tovább folytatták az útjukat egy németországi kikötőig, Brémáig, ahol 15 

napot töltöttek egy szállodában. 1891. decemberének elején hajóztak ki Brémából a 

Bremen-Leipzig utasszállító hajóval, amely Lisszabont érintve Brazíliába indult. A 

karácsonyi ünnepeket a hajón, a nyílt tengeren ünnepelték.”194 A magyarországi tele-

pesek a kivándorlók szlengjével élve az úgynevezett „kiscsomagos” utazók közé tar-

toztak. A nagy csomag ebben az időben a hódító emigráns szimbóluma volt,195 míg a 

kicsi a gazdasági okokból útnak indulót jellemezte. Ugyancsak a szelekcióra adott 

okot az utazás során, hogy valaki fedélközben, avagy kabinban utazott-e. Ez utóbbi-

akat 1871-től a hivatalos statisztikák nem bevándorlónak, hanem turistának tekintet-

ték és így eképp lajstromozták.196 A magyarok kivétel nélkül a fedélközben kaptak 

elhelyezést – ez utal anyagi hátterükre is.  

Rio de Janeiróba 1892. januárjának elején, a reggeli órákban érkeztek. Délután már 

átszálltak egy brazil gőzösre a Desterróra, amelynek úti célja Florianópolis volt. An-

                                                 
193 Silva, Emílio da: Jaraguá do Sul. II. livro. Um capítulo na povocao do Vale do Itapocú. Stulzer, 1975, 
Frei Aurélio, 124.p.  
194 Schmöckel, Eugénio Victor: A presenca húngara em Jaraguá do Sul. Correio do Povo. 1987/VII/25-31.p. 
195 Nicoulin, Martin: La genèse de Nova Friburgo. Fribourg, 1973, k.n., 185.p. 
196 Kellenbenz, Hermann – Schneider, Jürgen: La emigración alemana a América Latina desde 1821 hasta 
1930. In: Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, 13. 1976, 390.p. 
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nak idején ezt a területet is Desterrónak nevezték. A hajó még néhány napig a szo-

rosban maradt. Onnan átkerültek egy teherszállító hajóra, amelyet a Hoepcke cég 

bocsátott a rendelkezésükre egészen Itajaíig, hogy aztán újból áttegyék őket egy má-

sik kis gőzösre, amelynek Progresso volt a neve. Ennek úti célja Blumenau volt. Itt 

az akkori Holetz Szállodába helyezték el őket. 

Az emigránsok hajóútjának állomásai 

 

 

Blumenauból szekereken folytatták az útjukat az Ada folyóig. Onnan gyalog mentek 

keresztül a szűz erdőn, ösvényeket nyitva egészen Alto Garibaldiig. Később utat is 

készítettek a jaraguái Itapocú folyó partjáig. Ezt állami költségen egy bizonyos Moser 

úr irányításával végezték 1892-ben.  

„A magyar emigránsok Blumenau felől érkeztek az Ada és a Garibaldi folyók felé. 

Sűrű őserdő állta útjukat, gazdag állatvilággal. Olyan terület volt ez, ahol bozótvágó-

val kellett áthatolni, ösvényeket vágva a sűrű esőerdőben. Az erdőirtás tulajdonkép-

pen ezzel a lépéssel kezdődött, hiszen a telepeseknek szükségük volt az ültetvények-

re. S ahogyan gyarapodott a család, az utódoknak is kellett a föld, így hát egyre több 
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erdőt kellett irtani. Ennek az lett a következménye, hogy manapság azon a vidéken 

erdőt már csak a hegyekben, vagy a hegyi lejtőkön találni.”197 

A magyar csoporok vizsgálatánál nagyon fontos, a családnevek azonosítása az emig-

ránsok nemzetiségének meghatározásánál. Olyan nevekkel találkozhatunk a kiván-

dorlási listákon, mint Watzkó, Peng, Grumiker, Lescowicz, Ersching, Stenger, 

Schwarz, Ruysam, vagy a magyaros hangzású Pintér, Horthy, Harangozó, Vas és 

Bokor családok.” Összességében 1891 és 1896 között több mint 1.300 magyar érke-

zését jegyezték fel az ügynökök. 198 A brazil történész, E. Silva több oldalt szentelt a 

magyar bevándorlóknak. Többek között listákat közölt és felsorolta az „első magyar 

pionírokat”, akiket a Santa Trindade (Szentháromság) temetőben helyeztek örök 

nyugalomra: Salamon János (1830-1922), Schmidt Gáspár (1845-1920), Peck Ferenc 

(1851-1929) és Harangozó Dániel (1844-1899).199 

Nagy nehézségekkel járt, mire a magyarok berendezkedtek Jaraguán.  

A 22 parasztcsaládból álló ’szállítmány’ a blumenaui Emigránsok Barakkjából - 

asszonyokkal, gyerekekkel és szerszámokkal megrakott - szekereken haladt. Megáll-

tak Pomeránosban, végül az Ada folyónál, ahol véget ért a szekérút. Utána hegyme-

net hat kilométert gyalogoltak, szakadékok és mély barlangok felett, amelyeket sötét 

és rejtelmes erdő borított.200 

Annak idején sok mindent háton cipeltek, néha lovat vagy öszvért is vittek magukkal 

a telepesek. Az ösvények igen keskenyek voltak, a hegyi szakasz számtalan veszélyt 

tartogatott, sokan a szakadékokba zuhantak...201 

Kezdetben a mindennapos szükségleteik beszerzését Itapocúzinhóban intézték, aho-

vá csak a folyón keresztül juthattak el. „Elindulván arról a pontról, amit addig 

                                                 
197 Egon Jagnow történésznek, a jaraguá do suli Arquivo Histórico igazgatójának a szóbeli közlése. 
198 Az 1891-es jegyzékben a következő nevek olvashatók azokról a személyekről, akik részt vettek az 
1897-is tartó kolonizációban: José Scheuer, José Reiser, Mathias Kleinhans, João Fodo, Michael Graf, 
Anton Eichinger, Johann Panstein, Johann Horty, Josef Lescowicz, Emmerich Watzko, Emmerich 
Ruysam és João Trapp. Anton Ficher, Tal de Madel, Krüger, Pap, Jasch, Josef Banckardt, Krumm, Wage, 
Maas, Hertmingo, Orlow, Bohns, Ignatz Steinmacher, Johann Leutprecht, Steinke.  
199 Bővebben lásd a Melléklet „Az emigránsokra vonatkozó adatok” című 1. fejezetében az 1.6. táblázatát. 
(141-142.o.),  Melléklet  43-44. képek (181.o.) 
200 Mária Scheuer szóbeli közlése 
201 Ademir Henn szóbeli közlése 
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Jaraguá 84-ként ismertek, a Jaraguá folyón - majd később az Itapocú folyón haladva, 

eljutottak a Gottlieb Stein egyik alvállalatához. 

Aki megnézi Jaraguá do Sul térképét, megállapíthatja, hogy valóságos Odisseiát jár-

hattak úttörőink...sok folyón kellett átkelniük, megbirkózva az óriási víztömeggel. Ma 

oly kevés a vizük, hogy a folyómeder köveit is látni lehet. Ezek a vizek minden idő-

szakban hajózhatók voltak.”202 

Más emigránsok tovább haladtak az Ada, a Simão, a Carolina, a Josefina folyókon: az 

oroszok, lengyelek, németek és néhányan a magyarok közül keresztül a hegyláncokon, 

dél felé mentek Garibaldiba és Jaraguázinhoba - ez a két település Dona Francisco 

(Joinville) fennhatósága alá tartozott.203 

 

A föld elfoglalása 
 

Ebben az időben ezek a területek állami földek voltak, nem pedig a kolonizációs 

társaságé. A legtöbb telek a Dona Francisca és a Jaraguá Kolónia tulajdonát képezte. 

Az állami területek irodája Blumenauban volt, itt jegyezték be az európai emigrán-

soknak eladott telkeket. A Pomerániából érkező németek a Rio Cerro és a Rio da 

Luz közelében telepedtek meg, míg az Ada folyó mentén haladó magyarok a Gari-

baldi, a Jaraguázinho és a Jaraguá folyók mentén foglalták el földjeiket, pontosabban 

a Jaraguá jobb partján, ugyanis a bal part már egy kolonizációs társaság birtokában 

volt. 

„Azok a ’hungarézék’ akik megálltak a Garibaldi völgyének impozáns, érintetlen er-

deinél - vagyis São Pedro de Garibaldiban, ahol egy hat kilométeres hegyvonulat vág-

ta ketté az Ada folyót, - telkeket vásároltak ott, az összesen 20-30 hektárnyi területen 

igen dombos, kristálytiszta vizű zuhatagok és patakokkal szabdalt vidéken.”204 Leg-

korábban 1891-ből ismerünk földtulajdont igazoló iratokat, ami feltételezi, hogy ez 

az időszak a magyar kolonizáció kezdeteit jelentette. 

                                                 
202 Schmöckel, Eugénio Victor: A presenca húngara em Jaraguá do Sul. Correio do Povo. 1987/VIII/1-8.p. 
203 Varga Ilona: A kivándorlás irányváltása és a magyar kivándorlók beilleszkedése Latin-Amerikában a két 
világháború között Acta Historica LVI. Szeged, 1976, 51.p. 
204 Silva, Emílio da: Jaraguá do Sul. II. livro. Um capítulo na povocao do Vale do Itapocú. Stulzer, 1975, 
Frei Aurélio, 125.p. 
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A következő évben újra magyar telepesek érkezetek, többségük azonban beszélte a 

német nyelvet is.205 Keresztülhaladtak a Jaraguá hegyláncon, ahol új kolóniákat hoz-

tak létre.  

Jaraguázinho kerületbe, Jaraguá 84. vidékére 1891 körül érkeztek telepesek. A ma-

gyar bevándorlók a következő tisztások és patakok közelében telepedtek le: Corina, 

Rodriques, Jararaca, Wendelino, Fausta, Cacilda, Alice, Húngaros (Magyarok patak-

ja), Cascatas, Pedras (Kövek patakja). Az utolsó csoport a Molha pataknál kapott 

földet. Az első munkások az útépítésnél, a csatornaásásnál, hídfők- és hidak építésé-

nél kaptak munkát. Ezekkel a feladatokkal részben ki tudták fizetni a földet, amelyen 

berendezkedtek. A fizetés határideje öt esztendő volt, kamatok nélkül. „Kemény volt 

a kezdet – írja Silva – csak a pionírok vetették alá magukat ilyen áldozatnak.”206 

Piazza és Hübener szerint a jaraguái kolónia létrejötte a föld elfoglalásának új formá-

ja volt, – új falvak alakultak. Ez a közeli folyók átnevezését is eredményezte.207 Az 

egyik patak neve így lett például Ribeirao dos Húngaros, ahogyan az egy századelejei 

térképen is szerepel.  

E. Silva a következőket írja a Jaraguá 84 kolónia kialakulásáról: „A Jaraguá 84 terüle-

ten lévő és a Santa Trindade [Szentháromság] nevű helység 65. és 110. telkei között a 

Krüger Henrique által 1901. június 24-ei keltezésű térképen kihangsúlyozzák azokat 

a telkeket, amelyek a kolóniának az állam [Santa Catarina] kormánya által kijelölt 

földjei voltak a Jaraguá folyó jobb partján, mégpedig a Pedras [kövek] és a Húngaros 

[magyarok], illetve a Cascatas [zuhatag] nevű patakok között.”208 Az állami földek 

jegyzékén 13-an szerepelnek, akik Luis Piazzera első szállítmányával érkeztek, a mai 

São Pedro de Garibaldi nevű helyen lévő barakkig.209  

                                                 
205 A magyar vonatkozású adatokat Fischer szolgáltatja: „…Ahogyan nőtt az érkezők száma, akik magya-
rok, németek és olaszok voltak. Ezt a következők is mutatják. 1891-ben 230 magyar emigrált, 1892-ben 
149, 1893-ban 156, 1895-ben 165, 1896-ban 706 személy. Németek: 1891-ben 561, 1892-ben 91, 1893-ban 
82, összesen 734 személy.”- Feljegyzései között az is szerepel az olasz emigrációra vonatkozólag, hogy 116 
személy érkezett 1892-ben.  
206 Silva, Emílio da: Jaraguá do Sul. II. livro. Um capítulo na povocao do Vale do Itapocú. Stulzer, 1975, 
Frei Aurélio, 110.p. 
207 Piazza, Walter - Hübener, Laura Machado: Santa Catarina: história da gente. Florianópolis, 1983, 
Lunardelli, 111.p. 
208 Silva, Emílio da: Jaraguá do Sul. II. livro. Um capítulo na povocao do Vale do Itapocú. Stulzer, 1975, 
Frei Aurélio, 112.p. 
209 Bővebben lásd a Melléklet  „Magyarok folyójánál lakók jegyzéke” elnevezésű állami földek jegyzékét 
tartalmazó táblázatot (1.4.). (141.o.) 
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Társadalom, közösség, rokonsági rendszer 

A Veszprém megyéből érkezett emigránsokat évtizedekkel megelőzték a Német-, 

Olasz-, és Lengyelországból érkezett telepesek. Ez azonban nem jelentette azt, hogy 

a magyarok a már kitaposott ösvényeket járhatták be. Az ökológiai sajátosságok, de a 

kolonizációs társaságok szerződései is megkívánták, hogy polikultúrás művelést foly-

tassanak. Ez tette indokolttá, hogy a telepesek családi vállalkozások keretei között 

készítsék el házaikat, végezzenek erdőirtást, és közösen telepítsék be az ültetvényei-

ket. A túlélés, a létfenntartás döntő eleme a családi összefogás volt. Emiatt is igen 

népes famíliák alakultak ki pár évtized leforgása alatt.  

Jó példa a családok egzisztencia teremtési törekvéseinek bemutatására Ruysam Imre 

története. Őt az Állami Földhivatal blumenaui irodájának vezetője, Luiz Piazzera hoz-

ta magával 1891 júniusában, az első csoportban. Piazzera az utolsó Emigráns Barakk-

ban helyezte el a negyven családot, ez a mai São Pedro de Garibaldiban területén 

történt.  

Ruysam 23 éven át földet művelt Jaraguá 84 területén. Feleségével tíz gyermeket – 

hat leányt és négy fiút – neveltek fel, közülük valamennyi a környékről házasodott. 

Mindnyájan emigráns leszármazottakat választottak házastársul: Erschingek, 

Lescowitzok, Backhardtok, Manhkék és Müllerek kerültek egy család-közösségbe. A 

Ruysam-unokák száma ötven főre tehető.  

A mai Jaraguá do Sul legnépesebb családja a Scheuereké.210 Maria Scheuer tizenhat 

gyermeket szült, negyvenöt unokája és egy ükunokája van. Tizenhat gyermeke közül 

csak egy házasodott brazillal, egy olasz származásúval, a többi német és magyar tele-

pesek leszármazottaival kötött házasságot.211 

A koloniális területen belül a telkek elfoglalásakor is igyekeztek a veszprémi családok, 

közvetlen rokonok, egymás közelében maradni. A „jaraguái úton”212 egymás mellett 

                                                 
210 Melléklet 33. kép (178.o.) 
211 Bővebben lásd a Melléklet  Scheuer csalára vonatkozó adatait (2.1.) (147-148.o.) 
212 Bővebben lásd a Melléklet  „Magyarok folyójánál lakók jegyzéke” elnevezésű állami földek jegyzékét 
tartalmazó táblázatot (1.4.)  (141.o.) és a „jaraguái úton lakó magyarok” táblázatot (1.3.) (140.o.) 
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laktak a Wasch (Vas), Krumecker, Reiser, Lescowicz famíliák, és az sem lehet vélet-

len, hogy Ruysam négy gyermeke is innen választott párt magának.  

*  *  * 

Az endogámia a német, olasz és lengyel mintához hasonlóan a magyar telepes cso-

portokon belül is érvényesült. Ennek több oka is lehetett: az első az a tény, hogy 

együtt hagyták el az óhazát és a teljesen ismeretlen közegben rendkívül nagy szüksé-

gük volt az összetartásra. Az olasz telepesek elbeszéléseiből tudjuk, hogy kezdetben 

minden szokatlan volt nekik: az őserdő, az állatok, a föld színe, a gyümölcsök illata. 

Nem utolsósorban arra is gondolnunk kell, hogy az indiánok támadásai ellen is véde-

kezniük kellett a telepeseknek. A nagycsalád intézménye ebben a helyzetben igen 

hatékony lehetett. Ezenkívül azonban még egy társadalomtörténeti tényt meg kell 

jegyeznünk, éspedig, hogy a veszprémi falvakban is bevett jelenség volt az endogá-

mia. Manapság is akad példa az endogámiára, még az egyenesági unokatestvérek kö-

zötti házasság is elfogadott.  

Akit ismerünk, akit szeretünk, azzal kell házasságot kötni. Nem az idegennel. Ez 

a normális viselkedés. [...] Annál jobban nem ismerheti meg az ember a másikat, 

mint amikor egész élete során őt látja. Ezért is jó magunk közül párt választani.213 

A gazdasági okokra hívja fel a figyelmet C. Santos, aki szerint az Itajaí völgyében a 

kisbirtokok számának növekedése a felelős a mezőgazdasági művelés alá vont terüle-

tek bővüléséért.214 A földéhség szükségessé tette a folyóvölgy bevonását a művelés-

be, illetve a városokba, vagy más vidékre való távozást az új földek reményében. Ily 

módon a völgy betelepítésének folyamata a következő pontokra bontható: 1. a csalá-

dok erdőt irtanak és előkészítik a területet, 2. gyermekeket nevelnek, majd mikor 

azok elérik a felnőtt kort, gazdaságilag is szerephez jutnak, 3. az utódok házasságkö-

tésével a ciklus újrakezdődik.215 

A jaraguái közösségek esetében is érvényesül a nagycsalád kohéziós ereje a társadalmi 

jelenségeknél. A Scheuer család története nagyszerű példával szolgál ennek prezentá-

lására. A rokonsági piramis csúcsát a Scheuer nagyszülők foglalják el. Különösen 
                                                 
213 férfi, 52 éves, mezőgazdasági gépszerelő 
214 Santos, Coelho: A intergração do Indiaos na Sociedade Reginal. Florianópolis, 1970, UFSC, 23.p. 
215 Melléklet 34-35. kép (179.o.) 
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kiemelkedő tekintélye van az „Oma” néven szólított Maria Scheuernek (akinek 45 

unokája van).216 Hozzá vezet a gyerekek és más rokonok első útja, akit hétköznap és 

ünnepnap nagy tisztelettel vesznek körül. Egyik fia szerint tekintélyét az is növeli, 

hogy „mindenki baján tud segíteni”, akár masszázzsal, akár gyógynövényekkel – vagy 

legalább jó szóval. Vasár- és ünnepnapokon a háza valóságos zarándokhellyé alakul. 

A család mindenek felett ál. A család a legfontosabb. Ezt tudja nálunk a kisgyermek 

és tudja az öreg is. [...] Vagy mi magunk segítünk magunkon, vagy senki sem.217  

Nálunk a családban mindenki tud mindenkiről. Nincs olyan, hogy egy tagja is eltű-

nik, vagy kilép. Csak akkor, ha valami olyat követ el. Úgy házasodik, esetleg valami 

olyat cselekszik. De nálunk mindenki figyel a másikra, mert tudjuk, hogy a család a 

mi várunk.218 

Adatközlőink szerint Jaraguá más területein is voltak nagy tekintélyű és kiterjedt csa-

ládok, ilyenek például a Fischer, Stein, Wolff, Bockor és Ruysam famíliák, akiknek 

leszármazottai mára leginkább beköltöztek a közeli városokba.  

Az emigráns magyarok elsősorban parasztok voltak, és mint a Mellékletben látható 

telepes lajstromból219 kiderül, a telepesek között csak elvétve akadt más foglalkozású 

(2 kereskedő, 1 szabó, 1 bányász és 1 téglaégető). Mobilizálható tőkével valójában 

egyikük sem rendelkezett, s ahogyan Ademir Henn kereskedő, a sváb-magyar közös-

ség egyik vezetője egy interjúban elmondta, a Magyarországról érkezett telepesek 

között nem akadt sem gazdag, de nagyon szegény sem. 

Az tény, hogy nincs egyetlen leszármazott, aki gazdag lenne, igaz, nyomorban sem él 

senki. Minden magyar leszármazott szeret jól élni és szereti az ünnepet. Szeretnek jót 

enni. Nem sokat gyűjtenek össze.220  

A társadalom szerkezetének átalakulása - amely magában rejti a tulajdonképpeni kul-

túravesztés lehetőségét is - hosszas folyamat eredménye volt. Legtisztábban talán a 

                                                 
216 Bővebben lásd a Melléklet  Scheuer csalára vonatkozó adatait (2.1.) (149-150.o.) 
217 nő, 73 éves, háztartásbeli 
218 férfi, 66 éves, kereskedő 
219 Bővebben lásd a Melléklet  telepes lajstromának adatait (1.1.) (137-138.o.) 
220 Ademir Henn szóbeli közlése 
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német telepesek történetén keresztül vizsgálható, azonban általában elmondható, 

hogy majdnem minden kivándorló közösség ezt az utat járta be. Ebben a folyamat-

ban három fontos aspektus érvényesült: az urbanizáció, az iparosodás és a társadalmi 

(át)rétegződés.  

Az urbanizáció kezdetét az jelentette, hogy a kolóniákban kis központok jöttek létre 

a templom, az iskola és a bolt körül, néhány esetben a közlekedési csomópontoknál. 

Az I. világháború alatt a kis helyi műhelyek fellendültek, ezek jelentették az iparoso-

dás első csíráit, ami jelentősen átalakította a közösségek társadalmi struktúráját. A 

német telepesek által alapított, vagy jórészt általuk benépesített, már korábban is lé-

tező városokba hivatalnokok érkeztek, orvosok, munkások és más portugál-brazil 

személyek, akik letelepedtek, kapcsolatokat építettek ki, később „keveredtek” is a 

helyi német népességgel. A német-brazilok a kereskedelemben és más területeken 

szerzett szerepük következtében rákényszerültek, hogy megtanulják a portugál nyel-

vet, megismerjék a brazil törvényeket, bekapcsolódjanak a nemzet életébe.  

A városokban lakók között szorosabbá vált az érintkezés – a gazdasági, társadalmi és 

politikai előnyök reményében. A kultúraváltás legerősebb mozgatórugóját a városok-

ban zajló rohamos ütemű átrétegződés jelentette. – Megindult az egykor gazdasági 

értelemben csaknem azonos helyzetű emigránsok vagyoni rétegződése. Gyártulajdo-

nosokká váltak azok a gyarmatáruval foglakozó kereskedők, akik korábban egyszerű 

házi szövőszékeken dolgoztak. Az identitásukat kereső, revival-folyamatokban aktí-

van részt vevő sváb-magyar családok közül egyetlen személy sorolható ehhez a tár-

sadalmi réteghez. Hozzá kell tennünk azonban, hogy ő is Jaraguá 84 kerületében 

lakik.  

Ez a csoport a régióban tehetősnek mondható. Tagjai már nem szorulnak rá a 

munkavégézésre, pénzkeresetük a család anyagi javainak a felhalmozását szolgálja. 

Jellemző módon a közepes méretű – 100-250 főt foglalkoztató – vállalkozások tulaj-

donosai.221 Ennek a tehetős csoportnak a kialakulásával párhuzamosan létrejött a 

gyárakban dolgozó munkásosztály is, akik ugyan különböző etnikumokból származ-

                                                 
221 Filho, Alcides Goularti: Formação econômica de Santa Catarina. Série Geral. Florianópolis, 2007, 
EdUFSC, 72-73.p. 
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nak, de egyesíti őket az osztályszolidaritás, ami a kulturális különbségeket elsimítja, 

ezáltal gyors akkulturizációt eredményez.222  

A gyárban nem az a fontos, hogy ki honnan származik, hogyan beszél, mert egymás-

ra vagyunk utalva. Ha a felvetőnél [veszélyes gyári munkahely] nincs melletted a kol-

légád, nem figyel oda rád meg te is rá, akkor máris halott vagy. Bízni kell a másik-

ban akkor is, ha nem a te fajtád.223 

Ezzel a városokban tapasztalható intenzív – gazdasági érdekekeken alapuló kulturális 

egységesüléssel szemben az elsősorban vidéken élő alsó-középosztály kultúraőrző 

sajátossága szembetűnő. Ez szintén gazdasági megfontolásokkal indokolható, mivel 

ez a réteg korlátolt anyagi lehetőségekkel rendelkezett. Nem minden család enged-

hette meg magának, hogy gimnáziumba járassa gyermekét, így a helyi iskolákba járat-

ták azokat. Ezek a vidéki közösségek jobban ellenálltak a kultúraváltásnak, és inkább 

a kulturális intézményekhez, iskolatársaságokhoz, templomi szervezetekhez kötőd-

tek, nem az állami tendenciákhoz. Erre tipikus példaként szolgál az általunk vizsgált 

közösségben az identitáskeresésben élen járó Dunántúl tánccsoport. Ha tagjait a fog-

lalkozás szempontjából vizsgáljuk, a következő megállapításokat tehetjük: Valameny-

nyien az egykori magyar telepesek által benépesített területen laknak. A tagok közül 

többen már befejezték a tanulást és dolgoznak, vannak, akik munka mellett tanulnak, 

de többségük még diák. Munkahelyük Jaraguá do Sulban van, ahová busszal vagy 

kerékpárral járnak. 

A Magyarországról érkező emigránsok megtelepedésének helyszíne 

 
                                                 
222 Schaden, Egon: Aculturação de alamaes e japonezes no Brasil. São Paulo, 1956, 42.p. 
223 férfi, 56 éves, textilipari munkás 
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Jaraguá 84-től Jaraguá do Sul városa csak 20 km távolságra van, a paraszti környezet-

től élesen elüt gyáraival, élénk kereskedelemi életével, nyüzsgő belvárosával. A kezde-

ti időkben a Hansa Kolónia alig prosperált. A tőke hiánya, a bankrendszer fejletlensé-

gei, a lassan beszivárgó telepesek egzisztenciateremtése sok gondot okozott az első 

tíz évben. 1909-re a  kezdeti nehézségeken túljutottak, és bár lassan, de megindult a 

fejlődés. Ami a földművelést illeti, az első nyolc évben az erdőknek csupán a 13%-át 

irtották ki, s az összes rendelkezésre álló földterületből mindössze 0,2%-ot használ-

tak fel a telepesek.224 1910 után fellendült a termelés, és exportra termelésről is hírt 

adtak a korabeli újságok. 1910 és 1912 között a piacra termelt áruk értéke megnégy-

szereződött.225 A legfontosabb termékek a tojás, vaj, sajt, zsír, dohány, bőr és fa vol-

tak. Ezek termelésében a magyar telepesek is részt vettek.  

Az új emigránsok érkeztével megváltozott a termelés profilja. A kisebb-nagyobb üz-

lettel rendelkező iparosok – pékek, sörfőzők, cipészek, szabók, kőművesek, ácsok, 

gépészek – megjelenésével a Kolóniában tömegesen jöttek létre ipari üzemek. Meg-

kezdte a működését egy tejtermékeket feldolgozó gyár, egy dobozkészítő üzem és 

egy téglagyár is. Jaraguá gazdasága jól prosperált, néhány évtized alatt létrejöttek azok 

a textilüzemek, amelyek a mai Santa Catarina államban kiemelkedő pozíciót töltenek 

be. Itt manapság is sok magyar leszármazott keresi a kenyerét. A krónikákból tudjuk, 

hogy több magyar származású telepes idős korára elhagyta ültetvényeit és a városba 

költözött. Ez az a folyamat, amely leginkább magában rejti az asszimiláció lehetősé-

gét.226  

Etnicitás és munka 

Az etnicitás reprezentációja a munka ethosa alapján jobban érthető. A telepes kate-

gória egyidejűleg etnikai identitásjelző – még városi környezetben – is. A „telepes” 

fogalom jellemzői közé tartozik, hogy élenjárt az újítások terén, Dél-Brazília őserdeit 

                                                 
224 Vieira, P. A. Evangelista: Plano básico de desenvolvimento ecológico-econômico. G.D., 1995, Santa 
Catarina, 87.p. 
225 Vieira, P. A. Evangelista: Plano básico de desenvolvimento ecológico-econômico. G.D., 1995, Santa 
Catarina, 91.p. 
226 Schaden, Egon: Aculturação de alamaes e japonezes no Brasil. São Paulo, 1956, 43.p. 
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ők alakították a civilizáció szigeteivé. Azért jöttek Brazíliába, hogy gyökeret verjenek, 

vagy ahogyan a német származásúak mondják, „egy új hazát jöttek építeni”.227  

Akár parasztok voltak, akár nem, akik a kolóniák földjére léptek, és telkeket szerez-

tek, telepesekké váltak. Az urbanizáció megindulása és a gazdasági fellendülés előtt 

valamennyien földművelésből éltek. Volt közöttük tanító, kézműves, kereskedő is. A 

Somlóvidék című veszprémi lap a német anyanyelvű, Jaraguában letelepedett kivándor-

lókat nagyobbrészt bányászként azonosítja. Köztük a „kivándorlók vezérét”, Fischer 

Ferencet is.228 

Az „én” megjelenik az etnikai ideológiában, amelynek modellje Brazília történelmé-

nek egyik mítosza, éspedig a bandeirante paulista, azaz azok a zászlós felfedezők, 

akik São Paulóból vágtak neki az ismeretlen vadonnak, hogy feltárják az országot.  

Igen sok német és olasz leszármazott a nagyszüleit a „Dél pionírjainak” nevezi, akik 

verejtékes munkával, mindennemű segítség nélkül egy civilizációt alakítottak ki a 

semmiből. Ez a fajta értékelés nemcsak a beszélgetések során jelenik meg, a negyve-

nes évek előtt a helyi folyóiratokban is olvasható volt. A „lusta” brazíliai, félvér 

caboclo-val szembeállítják a „dolgos” telepest, aki fegyelmezett, és figyelemreméltó 

adottságokkal rendelkezik. A telepesek munkaképességét etnikai örökségnek tekintik. 

Az olaszokat úgy jellemezték, hogy saját nyelvük van, igen dolgosok, ráadásul soha-

sem termelnek selejtet. A „munka” alatt, - egy parasztcsalád tekintetében - , azon 

tevékenységek összességét értették, amit a család a saját földjén végez. 

A brazilokkal kapcsolatos legáltalánosabb sztereotípia a munkához való viszonyban 

jelentkezik. A brazil nőkről olyan vélemények alakultak ki, hogy nem szeretnek dol-

gozni, még háziasszonyi kötelességeiket sem teljesítik. 

Anyám nagyon sokszor mondogatta, amikor még legény voltam, hogy de jó lenne, ha 

egy dolgos, környékbeli feleséget találnék magamnak. Leginkább azonban attól óvott, 

hogy brazil nőt vegyek el. ’Nem kell ingyenélő, naplopó, könnyűvérű nő a mi csalá-

                                                 
227 férfi, 47 éves, kereskedő 
228 Egy érdekes levél tanulsága szerint Fischer Ferenc ötven évvel ezelőtt kivándorolt „ajkai bányász” volt 
NN., Somlóvidék. 1936. szeptember 27. - Melléklet 8. és 36. kép (170 és 179.o.) 
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dunkba!’ – mondta sokszor. Mert szerinte minden brazil nő ilyen. Nem mihozzánk 

való. Persze én közülünk valót választottam, és nem is bántam meg.229 

Egy paraszti társadalomban a család munkája képezi a megélhetés alapját. Lehetetlen, 

hogy egy asszony ne vegyen részt a föld megművelésében. A sztereotípia úgy szól, 

hogy a brazil asszony nem dolgozik a földön. S ennyi elég, hogy minimálisra redukál-

ja az interetnikus házasságok lehetőségét és számát, különösen a német és olasz fér-

fiak házasságát brazil lányokkal.  

A másik sztereotípia az volt, hogy a brazil férfiak lusták, iszákosak és megbízhatatla-

nok. Ezen elgondolás mögött természetesen ott húzódik a telepesek szerepének 

idealizálása, mint olyan egyéneké, akik a haladás és civilizáció zászlóvivői. 

Hajnalban megyek a gyárba dolgozni, ezek a brazilok meg akkor fekszenek le. Mert 

éjjel mulattak, táncikáltak. Mikor jövök haza, még alszanak, hogy a földön dolgoz-

niuk ne kelljen...230 

Ha mi nem volnánk itt, és főleg a németek nem volnának, meg az olaszok, akkor 

még mindig az erdőben élnének. A haladást mi hoztuk ide. Ezek egész nap csak ol-

csó cachaçát iszogatnak, pöfékelnek, kicsit dolgozgatnak, de nem telik több tőlük.231 

Természetesen az idők során sok minden átalakult. A világháborúk idején, a brazil 

nacionalista tendenciák erősödésével bezártak jó néhány „idegen” intézményt. Meg-

szüntették a német és olasz sajtót is. Így igen erősen beszűkült lehetőségek között, a 

közösségi intézmények hiányában az etnikai identitás új formákban jelentkezett. A 

német, az olasz, a lengyel és a magyar nyelv csupán az otthoni, családi használatra 

korlátozódott. Ez a gyakorlat a nyelvet az etnikai identifikáció elemévé tette. 232   

Az etnikai csoportok saját értelmezésében az etnikai kultúra utolsó menedéke a csa-

ládi közeg, ami mindig az azonosítás fontos eleme volt. Az etnikai identitás meghatá-

                                                 
229 férfi, 56 éves, kereskedő 
230 férfi, 56 éves, textilipari munkás 
231 férfi, 45 éves, banktisztviselő 
232 Szilágyi Ágnes Judit: A brazil Estado Novo nemzetiségi politikája. In: Anderle Ádám (szerk.): Azonos-
ság és másság - Tanulmányok Latin-Amerika történetéből. Z-füzetek 39, 1992. 50-56.p. 
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rozásánál a leggyakrabban használt megkülönböztető jegy a kolonizáció lényege, va-

gyis maga az úttörő és civilizáló munka. Más szóval, a munkához való viszony, a 

megtelepedés képessége, a munka nemesítő felfogása, a vállalkozó szellem és még 

sok egyéb erény jellemzi az idegen etnikumot – szembeállítva a brazilokkal.  

* * * 

A kisebbségnek tekintett csoportokról összegezve azt mondhatjuk el, hogy közös 

identifikációs jegyekkel rendelkeztek és rendelkeznek ma is. Ezek a következők: az 

anyanyelv, a közös kultúra eszméje és a hit. Ezek a jellemzők kihangsúlyozzák a bra-

zilok és a telepesek közötti különbségeket. Ebből egyérteleműen következik, hogy 

ezekre épültek az etnikai ideológia terjesztésének az eszközei is: saját nyelvű társulá-

sok, iskolák és sajtótermékek. A brazil állampolgárság felvétele, a kolóniák gazdasági, 

társadalmi és politikai átalakulása és az integráció a tágabb társadalomba, még a naci-

onalista tendenciák ellenére sem nyomták el az etnikai hovatartozás jelentőségét. Az 

identifikáció módjai időközben azonban változtak, aktualizálódtak. Ma az etnicitás 

elsősorban a munkamorál sajátos koncepcióján át fejeződik ki.  

Az etnicitással kapcsolatos fentebb ismertetett tényeket a mai jaraguái magyarokkal 

kapcsolatosan is elmondhatjuk. Egykoron a templom, az iskola, az endogámia in-

tézménye és a nyelv volt az ungarézék összetartó ereje. Érdemes elgondolkodni 

azon, hogy vajon az etnohistória különböző szakszaira utal-e például az, hogy a tele-

pesek megérkezése után egy patakot neveztek el a magyarokról.233  Később az olasz 

elnevezéssel – ungharéz – illetik őket, és a húngaro kifejezés ismét szalonképessé 

válik a Társulás és a Dunántúl megalakulása után. 

A hagyományalkotó kezdeményezés tehát az identitástudat és az etnicitás megjelené-

sével és egyúttal megerősítésével jár. Az ebben a tevékenységben résztvevők számára 

evidens, hogy „mi mások vagyunk”. Egy sajátos kettős identitás-tudattal rendelkez-

nek, hiszen brazil állampolgároknak tartják magukat, idegen etnikai gyökerekkel. A 

vallási és etnikai téren páratlanul türelmes Brazíliában ez mindennapos, és semmilyen 

formában nem szenvednek hátrányt a „telepesek” leszármazottai.  

                                                 
233 Melléklet 9-10. kép (171.o.) 
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Identitásdimenziók: egyéni, kollektív, etnikai és nemzeti identitás 

 

Barth szerint: „az etnikai csoport tagsága identitás kérdése, ezért besoroláson és ön-

besoroláson (ascription and self-ascription) kell alapulnia”234 Ebből a megfogalma-

zásból is kitűnik, hogy az identitás fogalma etnikus identitás értelmében a társada-

lomtudományban leginkább olyan kérdésekkel összefüggésben kerül említésre, mint 

nemzetiség, etnikum, etnikai csoport, etnicitás, nemzeti kisebbségek. 

A Jaraguá do Sulban élő sváb-magyar közösség Altermatt elmélete szerint etnikum-

nak tekinthető. Az ismérveket a következőképpen fogalmazza meg: „Az etnikumot 

olyan speciális névvel megjelölt társadalmi csoportnak tekintem, amely állítólag kö-

zös származással rendelkezik, és a közös múlt emlékeit ápolja.” Smith a következő 

ismertetőjegyekről beszél: „1. Közös megfelelő név, 2. közös eredet mítosza, 3. kö-

zösen vállalt kortörténeti emlékek, 4. egy vagy több megkülönböztető kulturális jegy, 

5. egy különleges ’hazá’-val való azonosulás, 6. a lakosság lényegi elemeinek szolidari-

tás-érzete.”235 Az összes jellemző alkalmazható a vizsgált jaraguái közösségre, mint 

ahogy a társadalmi kohézió, az összekötő nyelv, kultúra, vallás, speciális szokások, 

valamint területhez, országhoz való kötődés is. Ezt az etnikumot, mint ahogyan 

Altermatt is, történetileg úgy értelmezem, mint ami „mindig új tartalommal telítő-

dik”.236 Jaraguában az egyes jellemzők inkább a fikció, a kitaláció szintjén léteznek, s 

nem a valóság objektíven meglévő részei. Sokkal inkább a képzelet szintjén konstru-

ált keretekről beszélhetünk.  

Kapcsolódva Bindorffer Györgyi véleményéhez, amely szerint „…az etnikai csopor-

tok számára az azonos földrajzi területen való évszázados együttélésből adódóan a 

közös interakciós tér a többséghez hasonlóan interszubjektív valóság és a benne való 

létezést nem a származás, hanem az állampolgárság, a közös tudás, közös jelentéstar-

talmak és jelentésértelmezések határozzák meg,”237 bizonyítva látom a dolgozat ele-

jén már tárgyalt, a megnevezésben is tetten érhető többrétegű identitást. Azaz, hogy 

                                                 
234 Barth, Frederik: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. Regio, 1996, VII/1., 4.p. 
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236 Alternatt, Urs: A szarajevói jelzőtűz. Etnonacionalizmus Európában. Budapest, 2000, Osiris, 55.p. 
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különféle korokban, különféle földrajzi és társadalmi viszonyok között magyar, sváb, 

sváb-magyar identitás lehetett a jellemző.  

Sárkány Mihály különbséget tesz az etnikum, mint társadalmi csoport, valamint a 

hozzá tartozó etnikus és kulturális jegyek között. Javaslata az, hogy ezeket külön-

külön vizsgáljuk. Kiemeli, hogy az etnikum vizsgálható, sőt, vizsgálandó úgy, hogy 

lehámlik róla a kulturális-etnikus jegy, és marad a társadalmi jelleg, amit az együttmű-

ködés határoz meg. Sárkány az együttműködés lényegét két tényezőben látja: egyrészt 

a biológiai létfenntartásban, másrészt a kommunikációs rendszer kiépítésében.238  

Mind a két aspektus, annak történetiségében is, változásában is jól vizsgálható a 

jaraguái közösségben. 

Egy lokális közösség kohéziója annak az identitásnak a függvénye, amit nagyrészt a 

közösségi múlt-tudat és a közösségi múlt-ismeret, valamint a hagyományokhoz való 

viszony határoz meg. A kulturális hagyomány szerepével, a kultúrahasználattal és a 

kultúrában éléssel, - melyek mérvadók a gondolkodásban és a viselkedésben, - min-

denképpen számolnunk kell. Ez a történelemtől kapott egyfajta minőség ugyanis a 

térbeliségben funkcionál.239  

A jaraguái nemzeti közösségek belülről formalizáltak, jól meghatározható erkölcsi és 

kulturális normákkal rendelkeznek és tagjaik egymáshoz való viszonya sokrétűen 

szabályozott, ellenőrzött. Ezek között a sváb-magyar társadalom kohéziója is attól 

függ, hogy „a helyi társadalom belső rétegei, csoportosulásai mennyire érdekalapúak, 

milyen fokú kooperációt alakítanak ki, s így hogyan szerveződnek koherens közös-

séggé, mikor konstituálják magukat autonóm közösségnek.”240 

Ez a fajta kohézió egy közösséget összetartó specifikus erő, ami az egymás mellett, 

valamint egymással összefüggésben és kölcsönviszonyban álló reális tényezők komp-

lexumának eredménye és funkciója. Ezen erők működése fog össze bizonyos számú 

személyt egy csoporttá. A kohézió külső feltételei a közösség, belső feltételei pedig a 

                                                 
238 Sárkány Mihály: Kultúra, etnikum, etnikai csoport. In: Paládi-Kovács Attila (szerk.): Előmunkálatok a 
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szubjektum létfeltételeinek a dimenzióját teremtik meg, s e kettő együttese hívja élet-

re az egyéni és a kollektív célok azonosulását jelentő „mi tudatot”.241 

A jaraguái sváb-magyarok identitásának – mint általában az identitásnak – két nagy 

csoportja van, a társadalmi és az egyéni. A társadalmi identitáson belül is két csoport 

különíthető el, a természetes társadalmi identitás, amelynek alapvető előfeltétele, 

hogy a személy ugyanazt a nemzeti kategóriát alkalmazza saját magára, mint amelyet 

rá alkalmaznak az adott kategória hatálya alá tartozók, valamint azok, akik más nem-

zeti csoportok tagjai sorába tartoznak. A második a tudatos társadalmi identitás, 

amelyről akkor beszélünk, ha a természetes társadalmi identitás belsővé válik, érzelmi 

tartalommal lesz gazdagabb.242 

Erős Ferenc az etnikai identitással kapcsolatban az önértékelés kérdésének fontossá-

gát hangsúlyozza.243 A egyéni identitás azonban mindig egyúttal társadalmi identitás 

is. „Az egyén és közösség egymást kölcsönösen átható, komplemeter viszonyban van 

egymással; az én-re vonatkozó és azt megerősítő: identitás (hovatartozás), alkotó-

készség, kreativitás és önmegvalósítás összefüggenek egymással.”244 Az identitás ép-

pen ezért kétértelmű fogalom. Jelenti egyrészt az egyediséget, valamint egy csoport-

tal, közösséggel való azonosulást is. A közösséghez tartozás kétféleképpen gyakorol 

hatást az egyénre. Egyrészt a csoport viselkedésmintáinak, értékeinek, normáinak, 

kommunikációs kódjainak öntudatlan elsajátításán, másrészt a közösséghez való ér-

zelmi kötődésen keresztül, mely megmutatkozik abban az alapvető igényben, hogy 

ne csak az egyén, de a közösség identitása is pozitív színben jelenjen meg a társadal-

mi interakcióban. 

 

„A közösségi és egyéni identitások kölcsönösen függenek egymástól és hatnak egy-

másra. Ebben az értelemben a közösségi önazonosság folyamatosan építkezik a kéz-

zelfogható és a rejtett jelentések szintjén egyaránt.”245 Egy kialakult identitású cso-
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porton belül megfigyelhető a közös tudáson alapuló értékítélet és osztályozás. A kol-

lektív identitás egyfajta biztonságot ad a közösség tagjainak: olyan jelentéssekkel tölti 

meg az egyént körülvevő világot, amelyek által a tagok közötti kommunikáció zök-

kenőmentes. A közös identitás – világkép, értékrend, intézményesült normarendszer 

és rítusok – kinyilvánítása a társadalom felé az összetartozás-tudat szimbolikus fel-

mutatása. 

 

Ilyen értelemben tehát az identitás: önazonosság, ugyanakkor, mint ahogyan arra 

Hegel és Engels nyomán Pataki is rámutat „az azonosság és a különbség elválasztha-

tatlan”246. Pataki az identitást rejtett és lappangó jellemzőként írja le, olyanként, 

amely meghatározott történelmi pillanatokban és kontextusokban lép működésbe.247 

A jaraguái magyarok esetében ez több ponton is kimutatható, főként és elsősorban 

az elemi fenyegetettség, illetve a kiegyensúlyozott élet időszakára vonatkoztatva.  

Az identitás abban mutatkozik meg, ahogyan az egyén észleli, átéli, leírja saját maga 

társadalmi „minőségeit”. A külső társadalmi, intézményekkel, szervezetekkel és szer-

veződésekkel való azonosulása, az „én” időbeli és térbeli kiterjesztői és támpontjai.248 

Fontos a közös múlt-tudat, amely a tradícióban testesül meg, manifesztálódik és teszi 

lehetővé az egyén számára, hogy a helyi közösségben érvényes, formalizált, vérségi és 

térségi szemlélet alapján élje meg a lokális identitását. A közös múlt-tudat tehát az 

adott közösséghez való tartozásból fakadó és ehhez kötődő közösségi érzés, amely 

megtestesíti az adott helyhez tartozó személyek együvé tartozásának a tudatát.  

A társadalmi identitás még komplexebb kategória, amely kapcsolódik a kultúrához, a 

tradíciókhoz, sőt a területhez, és jogi, gazdasági aspektusai is vannak. „Normális” 

esetben, azaz akkor, ha nem többszörös – sváb-magyar, magyar-brazil – identitáske-

veredésről van szó, az állampolgársággal intézményesül. Az állampolgárság egy ál-

lammal szembeni formális viszony, amely bizonyos védelmet és gondoskodást jelent, 

az állampolgárnak alapvető emberi és politikai jogokat, a jólétet, a fogyasztást, az 

oktatást, az egészséget és a környezetet illetően pedig biztonságot nyújt. Vagyis érinti 

                                                 
246 Pataki Ferenc: Identitás, személyiség, társadalom. Az identitáselmélet vitatott kérdései. In: Erős Ferenc 
(szerk.): Megismerés, előítélet, identitás. Szociálpszichológiai szöveggyűjtemény. Budapest, 1998, Új Man-
dátum Könyvkiadó, 362.p. 
247 Pataki Ferenc: Élettörténet és identitás. Budapest, 2001, Osiris, 420.p. 
248 Pataki Ferenc - Hunyady György: A csoportkohézió. Budapest, 1972, Akadémiai Kiadó, 47.p. 



A JARAGUÁ DO SULI MAGYAR KOLÓNIA: IDENTITÁS ÉS TÖRTÉNELEM 87 
 

  

a társadalmi élet valamennyi területét.249 Ilyen vegytisztán azonban szinte sohasem 

jelenik meg, s kiemelten nem a brazíliai telepesek esetében. 

Az utóbbi időben a narratíva egyre nagyobb szerepet kap a nemzeti tudat vizsgálata 

során. Ezek a közlések nem csupán olyan történetek, amelyek a csoport összetarto-

zását erősítik, hanem „szakadatlan önbeszámolók is és önigazolások is egyben. Ezek 

folyamatos feldolgozása teremti meg az életrajzok belső pszichologikai egységét: 

mindenkori én-rendszerük reflektált élettörténetük terméke”.250 Ezért is volt a brazí-

liai magyarok körében végzett antropológiai kutatásoknak az életút- vagy mélyinter-

jús módszer az alapja.  

Az etnikus csoportok tagjait gyakran közös érdekek fűzik össze. Az etnikai csoportok 

kulturális tartalmai, jellemzői ma már rendkívül hasonlóak, aminek következtében 

ma már nem a kultúra, a nyelv, a vallás stb. számít az elsődleges etnikai megkülön-

böztető jegynek, hanem sokkal inkább az érdeknek a csoport tagjai által definiált 

fogalma.251 A nyelv, mint az etnikai csoport egyik fontos megkülönböztető jegye, a 

magyarországi leszármazottak körében érvényét vesztette, mivel a magyar nyelvet 

már az idős korosztály sem beszéli. A fiatalabb nemzedék, ha magát a sváb-magyar 

kisebbség tagjaként kívánja megjelölni, szülei, nagyszülei magyarországi eredetére 

hivatkozik. 

Több szerző, közöttük Pataki is úgy véli, hogy a nyelv és az identitás között szoros, 

egymást feltételező kapcsolat van. Az identitást fenyegető korlátozások elsősorban az 

anyanyelv használatának korlátozását érintik, hiszen a nemzeti kultúra is elsősorban 

nyelvileg értelmezendő. Később ezt kiegészíti a vallás és hiedelmi motívumok össze-

fonódásának gondolatával.252 De ugyanígy megemlíthetők más fontos identitás-

összetevők is. Egyrészről az antropológiai identitáselemek, mint például nem, élet-

kor, családi, rokonsági viszonyok. A rokonsági rend fontos dimenzió a lokális identi-
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tás alakulásában. A család normaadó funkciója az egyén életében meghatározó jelen-

tőségű.253 De ugyanilyen fontossággal bírnak a pozicionális- vagy csoport-

identitáselemek, mint a hagyományos értelemben vett társadalmi szerepek, csoport-

hovatartozások, a „minősítési műveletek” vagy beszédaktusok révén előállított iden-

titáselemek, az ideológiai, politikai, erkölcsi és vallási eszmerendszerek, és az ehhez 

kapcsolódó mozgalmak. Végül az embléma jellegű elemek, mint a név, a szimbólu-

mok és a jelképek254. Ennek megfelelően a kutatás folyamán ezeket a jellemzőket, 

illetve ezek meglétét vagy hiányát kellett vizsgálni. 

Barna Gábor a nyelvileg és etnikailag kevert térségek vizsgálatai során az etnikum-

nyelv-vallás összefüggéseiben felétételezte, hogy „a vallásnak az identitás szerkezeté-

ben elfoglalt hangsúlyosabb szerepét, egy tradicionálisabb kulturális szint jellemzői-

nek tartjuk, amelyben a nemzeti, etnikai összetevőknek kevesebb tér jut.”255 Eszerint 

az anyanyelv elvesztése jelentheti ugyan az etnikum feladását, ugyanakkor ezekben a 

csoportokban - mint az egyéni azonosság - a vallás veszi át a nyelv ilyenfajta össze-

tartó szerepét. 

Változó azonosságtudat 
 
Jaraguá do Sul kolonizációja német, olasz, magyar és lengyel telepesek nevéhez fűző-

dik. Az egyes etnikumok közötti különbség megfigyelhető a jaraguái szokásokban, 

táplálkozási habitusban, táncokban és az összejöveteleken, amelyeket a leszármazot-

tak mind máig megtartanak, illetve művelnek. „Kezdetben, amikor az emigránsok az 

’Ígéret Földjére’ érkeztek, mindegyikük szívében a honvágy tartotta ébren a haza 

iránti lángolást.”256 Ma már azonban az ifjabb korosztályok viselkedése mögött egé-

szen más indítékok húzódnak meg. 

A kivándorlók általában két jelentősebb indok miatt hagyták el hazájukat: egyrészt 

gazdasági, másrészt politikai indíttatásból. A politikai okból kivándorlók a többi 

emigránshoz képest jóval erősebben tudják saját érdekeiket képviselni, „a felületes 
                                                 
253 A. Gergely András: Urbanizált méhkas, avagy a helyi társadalom. Budapest, 1993, Akadémiai Kiadó, 
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hallgató előtt az egyesek lármája néha a tömeg hangjának tetszhet.”257 Ez a túlrepre-

zentáltság egyáltalán nem volt jellemző a jaraguái közösségre. Mivel a Veszprém me-

gyéből érkezett svábok kizárólag gazdasági okokból indultak útnak, nem is tekinthető 

különösnek, hogy ennyire elvegyültek környezetük etnikai kavalkádjában, és hogy 

közösségi szinten ennyire láthatatlanok maradtak.  

A jaraguái magyarok közösségi élete, a magyarságot, a magyarság-tudatot megőrző és 

újratermelő hagyományaik megtartása, identitástudatuk erőssége közel sem nevezhe-

tő állandónak. Ezekben a közösség töténelme folyamán több jelentős változás ment 

végbe. Amellett, hogy ezt elsősorban a közösségi, családi belső viszonyok változtat-

ták, több külső hatás is erősen befolyásolta. Ilyennek tekinthető például a hatóságok 

1917-es összeírása, amely az „ellenséges elemeket” listázta, s ha csak szimbolikus 

szinten is, de egyértelműen az óhazából hozott nemzettudat ellen hatott. Először is 

azzal, hogy a befogadó ország által gyanúsnak minősíttetett, másrészt azzal, hogy 

nem részletezve az etnikumokat, az Osztrák-Magyar Monarchiából érkezetteket egy-

öntetűen németeknek tekintette.258 Hasonló hatása volt a II. világháborúnak is, főleg 

miután 1942-től Magyarország és Brazília között szüneteltek a diplomáciai kapcsola-

tok. Ezenkívül ilyen visszatartó erejű hatásnak tekinthető Vargas elnök 1937-1945 

között alkalmazott politikája, az Új Állam, az Estado Novo is.259 

A jaraguái magyarok alulreprezentáltsága, bizonyos tekintetben „eltűnése” a fent 

említett nagypolitikai események mellett azonban egyéb, az egyének életéből adódó 

tényezőkre is visszavezethető. Elsődlegesen talán arra, hogy szinte valamennyien a 

legalacsonyabb érdekérvényesítési képességgel és aspirációval rendelkező társadalmi 

csoportokból kerültek ki, hiszen javarészt kevéssé iskolázott, a polgári és „szabad 

értelmiségi” pályáktól messze álló földművesek voltak. Ehhez az etnikai szempont-

ból tekintett „láthatatlansághoz” a brazil hivatalos szervek ilyen irányú érdektelensé-

ge is hozzájárult. Mind a XIX. század végén, mind a XX. század első harmadában a 

betelepülőket gyakran homogén tömegként kezelték. Igaz, ebben az időszakban még 

a legaprólékosabbnak tekintett német statisztikák sem voltak pontosak. 1870-ig nem 

létezett egységes német statisztika, gyakorta csak a hajózási utaslistákat használták 
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erre a célra. Később, 1924-ig pedig a megvásárolt hajójegy értéke alapján minősítet-

tek valakit bevándorlónak.260 Aki magasabb árfekvésű jegyet vásárolt, az a statiszti-

kák szerint turistának számított. Tudva azt, hogy a Jaraguába kivándorló magyar-

svábok is a német kikötőkből, német hajókkal indultak útra,261 ráadásul a listákból 

egyáltalán nem kirívó német nevekkel, érthetővé válik, hogyan szorulhattak ennyire 

háttérbe.  

Itt régen a német volt az úr. A németek közé tartozás azt jelentette, hogy az urak 

közé tartozunk. Mindenki szeretett volna úr lenni, így ha csak úgy is, hogy németnek 

tekintettek minket, egy kicsit urak lehettünk. De így meg nem voltunk magyarok.262 

* * * 

A letelepedés utáni évek megítélése a kutatásban kettős. A legtöbb történeti munka 

egyetlen portugál nyelvű visszaemlékezésre alapozva egy erőteljesen kibontakozó, 

hagyományápoló közösségi életet vázol fel.263 Mindeközben ennek sem az írott em-

lékekben, sem az empirikus terepmunka során feltárt visszaemlékezésekben nincs 

nyoma. Sőt, sokkal inkább az ellenkezője látszik igazolódni. A ma élő leszármazottak 

őseik kezdeti kultúravesztését, hagyományaik iránti érdektelenségét a hirtelen rájuk 

szakadó, nagy erőfeszítést igénylő munkának és az idegen környezetnek tulajdonítják. 

Hát kinek volt akkor arra gondja, hogy ezzel [a sváb hagyományokkal] foglalkoz-

zon? Nagyapáék dolgoztak kora hajnaltól késő estig. A hét minden napján. És ez 

így ment évekig. Még beszélgetni sem volt sok idejük. Így mesélték.264 

Az óhazában annak idején alacsony keresetű magyarok új társadalmi viszonyok közé 

kerültek. A legfontosabb különbség az volt, hogy a hazai körülményekhez képest 

                                                 
260 Kellenbenz, Hermann – Schneider, Jürgen: La emigración alemana a América Latina desde 1821 hasta 
1930. In: Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas. 13. 1976, 386-
392.p. 
261 Schmöckel, Eugénio Victor: A presenca húngara em Jaraguá do Sul. Correio do Povo. 1987/VII/25-31.p. 
262 férfi, 91 éves, földműves 
263 Annak ellenére, hogy a jaraguái magyarság életét és történetét feldolgozó, tudományos igényű szakiro-
dalom nem mondható bőségesnek, jó néhány írás foglalkozik ezzel a témával. Egyben azonban egysége-
sek: valamennyien elfogultan, a valóságosnál kedvezőbb színben írják le a körülményeket, s valamennyien 
Fischer Ferenc korabeli naplóit, visszaemlékezéseit, személyes elbeszéléseit használják alapul. Egyszerre 
olvashatunk arról, hogy magyarságukat megőrzik, s már nem beszélnek magyarul, tartják szokásaikat, de 
gyermekeiket brazil iskolába járatják, vallásosak, miközben a vallásoktatás hosszú évekig szünetel. Piazza, 
Walter - Hübener, Laura Machado: Santa Catarina: história da gente. Florianópolis, 1983, Lunardelli 
264 férfi, 78 éves, földműves 
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tulajdonossá, gyakorlatilag birtokossá váltak. Emellett olyan cselekvő, saját sorsukat 

alakító aktivitás napi részesei lehettek (hajózhatóvá tették a folyót, közösségi épüle-

teket emeltek, megszervezték saját termékeik piacra kerülését, nyersanyag-

feldolgozásba kezdtek stb.), ami tovább bomlasztotta a hazulról hozott – a közösség 

összetartó erejére alapozó – hagyományaikat. A családszerkezet is átalakult, – az egy 

utód nevelésének tradíciója, a gazdasági okok miatt szűken tartott családlétszám Bra-

zíliában értelmét vesztette. Egyrészt megnőtt a házasságok száma, másrészt ezeket a 

házasságokat sokkal fiatalabb korban kötötték, harmadrészt az életfeltételek javulá-

sával egyre több gyermek született. Beszédes adat, hogy amíg a XIX. század végi 

Európa német térségeiben egy halálesetre két születés jutott, addig Dél-Brazília ko-

lóniáiban ez az arány a duplája, sőt néhol a triplája volt.265 

A kezdeti időszakhoz képest másfél, két évtized múlva megtorpantak, majd visszájá-

ra fordulni látszottak a kultúravesztésre utaló folyamatok a jaraguái közösségben. A 

kulturális tradíciók megtartásában, építésében meghatározó szerepe volt a Fischer-

családnak, s ezen belül is Fischer Ferencnek. Túlzás nélkül állítható, nélküle ma nem 

beszélhetnénk a jaraguái magyar kolóniáról. Fischer a két világháború között részben 

önjelölt krónikásként, a közösség szószólójaként, a kollektív emlékezet megtartója-

ként, a közösség diplomáciai képviselőjeként központi egyénisége volt a jaraguái 

sváb-magyaroknak. A mai Garibaldi vidékén a korabeli adatok szerint Fischer Ferenc 

egyike volt azoknak a jelentős személyeknek, akik a földek elfoglalásában, a határok 

kijelölésében közreműködtek. A jaraguái magyar közösséggel Fischer Ferencen ke-

resztül több magyarországi szervezet is tartotta, ápolta és építette a kapcsolatot. Az 

1930-as évtized első felében a Magyar Nemzeti Szövetség Amerikai Osztálya, míg máso-

dik felében a Magyarok Világkongresszusa állt havi rendszerességű levelezésben a 

jaraguáiakkal.266  

Fischer a kultúravesztés éveiben is azt próbálta közvetíteni a külvilág felé, hogy a 

jaraguái magyarok egy koherens, az életüket mindennapi szinten meghatározó ma-

gyarságtudattal rendelkeznek. „A magyarok legnagyobb része római katholikus és a 

protestánsok is elkatholizálódnak. Sajnos a magyar nyelv már kihalóban van s csak 

                                                 
265 Von Delhaes-Guenther, Dietrich: La influencia de la inmigración en el desarrollo y composición étnica 
de la población de Rio Grande do Sul. In: Jahrbuch für Geschichte von Staat, wirtschaft und Gesellschaft 
Lateinamerikas. Köln, 1976, Böhlau Verlag. 
266 id. Boglár Lajos magánarchívumából 
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néhány idős ember beszéli, ellenben a nemzeti szokásaikat mind megtartották. [...] 

Magyar módra tartják a husvéti [sic!] ünnepeket és a háromnapos bucsut [sic!] is 

megülik.”267 Olyannyira erőteljesen és magyar módon képviselte a jaraguáiak érdeke-

it, hogy a magyarországi diplomácia is – konzuli, nagyköveti szinten – összekötő 

kapocsnak tekintette őt a Santa Catarina állambeli magyarság és Magyarország kö-

zött. Az már csak az ügy paradox természetét jelzi, hogy Fischer nem értett jól ma-

gyarul, levelezését, feljegyzéseit német nyelven írta. 

A kultúravesztést előidéző külső hatások mellett működtek ellenkező irányba ható 

folyamatok is. Ezek közül a legjelentősebbnek az egyes bevándorlási hullámokat te-

kinthetjük, amikor az óhazából nagyobb létszámban magyarok érkeztek ide (akár 

gazdasági megfontolásból útnak indulva, akár a háború, akár a politikai üldöztetés 

elől menekülve), az addigra már szilárd alapokon kiépült közösségbe. 

Az érdeklődés feléledését a magyarországi kultúra iránt az is motiválta, hogy az óha-

za figyelme is a dál-amerikai magyar emigrációra terelődött. A Brazíliában és az 

anyaországban élő magyarok közötti kölcsönös sajtófigyelemnek beszédes példája az 

az egész címoldalas írás a Délamerikai Magyar Hírlapban 1927-ben, amely a magyaror-

szági Nemzeti Ujság egy terjedelmes, pár héttel korábban megjelent, dél-amerikai ki-

vándorlókról szóló cikkét közli.268 Az utánközlés azért született meg, mert a lap szer-

kesztői fontosnak tartották azt, hogy hogyan vélekednek róluk az óhazában. 

A két ország közötti intenzívebbé váló diplomáciai jelenlét is ráerősített erre a folya-

matra. – A második világháború kezdetéig a kerület megbízottja rendszeresen kapott 

Magyarországról könyveket és újságokat. A jaraguái magyar kolóniát többször meglá-

togatták a magyar kormány megbízottai, 1908-ban a királyi konzul, majd 1940-ben és 

1941-ben Boglár Lajos konzul a frissen kinevezett, a brazíliai magyarokat közvetlenül 

is megszólítani kívánó nagykövettel,269 ifjabb Horthy Miklóssal.270 Ez a magas szintű 

érdeklődés egy pozitív visszacsatolási folyamatot indított el, amelynek a motorja az a 

                                                 
267 Fischer Ferenc: Hol laknak a legrégebben magyarok Brazíliában? Délamerikai Magyar Hírlap, 1924. janu-
ár 6. 
268 NN: A magyar belügyminiszter elmondja, hogyan élnek a magyar kivándorlók. Délamerikai Magyar 
Hírlap, 1927. március 12., V. évfolyam 282 szám. 
269 Ifj. Horthy Miklós.: Honfitársaim! Délamerikai Magyar Hírlap. 1940. 
270 Boglár Lajos: Pau Brasil. Budapest, 2000. Masszi Kiadó, 156.p.; A tágabb térségben zajlott magyar 
diplomáciai aktivitásról bővebben lásd: id. Boglár Lajos: Magyar világ Brazíliában. A múlt századtól 1942-
ig. Budapest, én., kn., 95-104.p. 
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tény volt, hogy ha a külvilág számára a közösség érdekes, értékes, akkor a saját szá-

mára is azzá válik.271 Szervesen illeszkedik ebbe a sorba az 1990-es évektől megindult 

brazíliai és az óhazában feléledt kutatói aktivitás is. 

A magyarság nyílt vállalása egyben a többi bevándorló nemzeti csoport felé irányuló 

erődemonstráció is volt. A Brazíliai Magyar Segélyegylet, amely emögött a folyamat mö-

gött állt, ösztönözte a magyarokat, hogy „tömör sorokban felvonulva megmutassuk 

erőnket, amely biztosíték jövőnkre, fejlődésünkre s hazai kulturánk [sic!] ápolására, 

fejlesztésére.”272 Ezek a megnyilvánulások az 1920-as évek végétől kezdve mind a 

nagyobb városokban, mind a peremterületeken jelen voltak. Annak ellenére, hogy 

elsősorban a nagyvárosi, kiemelten a são paulói magyarságra voltak jellemzőek, szá-

mos példát találhatunk Jaraguá do Sulban és környékén is. 

Brazíliában jelenleg közel negyvenezer magyar él, jelentős részük São Paulóban. A 

városi értelmiségiek egy része a maguk által létrehozott intézményekben igyekszik 

kapcsolatot tartani egymással. Minden információt - ami az óhazából érkezik - össze-

gyűjtenek, illetve különféle rendezvények révén próbálják ébren tartani a magyar kul-

túra iránti érdeklődést. A kisebb városokban, falvakban – és nem ritkán a környező 

országokban – élő magyarok, egy-egy ilyen kulturális rendezvénysorozatra São 

Paulóba érkeznek, hogy ott egy sajátos, érzelmileg igen telített szférában erősítsék 

magyar identitástudatukat.  

* * * 

Ezek a nyilvános megjelenések más funkcióval ugyan, de mindenkinek szóltak. Nem-

csak a saját közösségnek, hanem a környezetnek is. Jaraguá do Sulban ez hangsúlyo-

san a nagyon erős német jelenléttel szemben jelent meg. A német nyelvterületről 

érkezettek (Németországból) és a kisebbségi német, sváb (Magyarország) csoportok  

között ugyanis feszültségek alakultak ki. Ennek egyértelműen egy alá-felérendeltségi, 

kliens-patrónusi viszony volt az oka. Az eredetileg is sokszor magasabb társadalmi 

osztályba tartozó németek, akik Brazíliában is jelentős gazdasági és közösségi tőkével 

rendelkeztek, egyértelműen alacsonyabb rendűként kezelték a magyarországi föld-

                                                 
271 Melléklet 50. kép (182.o.) 
272 NN: A Magyar Ház megkezdi működését. Délamerikai Magyar Hírlap, 1927. június 9., VI. évfolyam 319. 
szám. 
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műves svábokat. A németajkú környezethez való alkalmazkodásra egy apró példa a 

Vas család névváltoztatása. Vas a német fonetika szerint „fász”, ami sértette a ma-

gyarul is értő füleket. Az iratok tanúsága szerint ezét lett a Vasból először Vasch, 

majd Wasch. 

A helyi ünnepeket gyakorlatilag minden esetben a németek szervezték.273 Ehhez ké-

pest elenyésző volt a más etnikumok által rendezett ünnepségek száma. Nem lehet 

véletlen, hogy ebből a szorításból a magyarok ki akartak szakadni, s a maguk szerény 

magyar ünnepeit kialakítani.274  

Errefelé egymást érik a németek ünnepei. Nem tudnak nem ünnepelni. Szinte már 

unja az ember, menekülne előle, annyit ünnepelnek. [...] Miért nem tudnak legalább 

egy kicsikét csendben maradni?275 

Ebben a viszonyrendszerben nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy hogyan 

jelent meg a magyarság nyílt vállalása a befogadó nemzet folyamatosan hangoztatott 

brazil nemzetfelfogása mellett. Ugyanis az egységes brazil nemzetben gondolkodó 

kulturális elitet a XIX. század végétől az óhazától való elkülönülés, elszakadás, a 

szimbólumokban, nemzeti érzésben való eltérés kinyilvánítása motiválta. Saját kultú-

ra, saját hagyományok kimunkálásán fáradozott. Ebben a „kulturális szabadságkere-

ső”276 közegben jelentek meg a magyar nemzeti törekvések. Annak a fontos ténynek 

a folyamatos szem előtt tartásával indult meg ez a folyamat, hogy saját létének (iden-

titásának) nyílt deklarálása közben semmiféleképpen ne álljon szemben a megszüle-

tendő brazil identitással, sőt, szerves része legyen a tudatosan építkező brazil kultúra-

fejlődésnek. Erről a nemzeti-identitásról vallott elképzeléséről így nyilatkozott egy 

magyar gyökerekkel rendelkező jaraguái földműves: 

Szívemben fele brazil, fele magyar vagyok, de honvágyam csak Magyarország után 

van. Én itt születtem, még sohasem jártam ott.277 

                                                 
273 Néhány cím Pichetti gyűjteményből: kugliünnep, almaünnep, borünnep, sajt- és mézünnep, malacün-
nep, karnevál, tiroli ünnep, pomerániai ünnep, lövészünnep, Oktoberfest. - Pichetti, Antonio: História de 
Sta Catarina. IV. Curitiba, 1970, 81-82.p. 
274 Pichetti, Antonio: História de Sta Catarina. IV. kötet. Curitiba, 1970, 55-57.p. 
275 nő, 63 éves, gazdálkodó 
276 Soderé, Nelson Werneck: Sintese de História da Cultura Brasileira. São Paulo, 1985, DIFEL, 135.p. 
277 férfi, 39 éves, földműves 
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A kettős kötődés egyáltalán nem ritka sajátossága sem a vegyes etnikumú térségek-

nek, sem a kisebbségi létnek. Egyes nyugat-európai etnikumok hasonló kettős kötő-

dést hoztak létre. Kétféle nemzetfogalommal rendelkeznek, például egyszerre számít-

ják magukat franciának és korzikainak. Ugyanez a viszony figyelhető meg az általunk 

vizsgált magyarországi sváboknál is. Az óhazában egyszerre tartották, tartják magu-

kat németnek és magyarnak. A „saját” csoport ilyen típusú nagyobb közösségbe il-

lesztése egyben a csoporton-kívüliek „idegen”-ként való azonosítását is lehetővé te-

szi. Számíthatók hol magyarnak, hol svábnak, hol sajátnak, hol idegennek. Németnek 

lenni a telepesek között rangot, elismerést jelentett, hiszen a hagyományos értelem-

ben vett, „telepes” meghatározás leginkább a német betelepülőkkel volt azonosítha-

tó.278 Több leírás is vonatkozik arra, hogyan kezdtek németnyelvűvé válni a letelepe-

dett magyar-svábok. A teljes nyelvváltás bekövetkezett ugyan, de csak az egyre erő-

sebb hatású, brazil kultúrát védő törvények megjelenéseknek köszönhető, hogy nem 

németül, hanem „brazilul” beszélnek.279 

A magyarság megtartását számos, első pillanatban jelentéktelennek tűnő 

mikrokulturális elem biztosította. Az 1920-as évek írott és élőszavas retorikájában 

például – akár egy mondaton belül is – ugyanúgy helyet kapott a befogadó nemzet 

iránti hála, mint a nemzeti alapon történő, nemzeti hagyományokba zárkózó elkülö-

nülés is. „...Mikor a magyar és brazil zászló árnyékában egy kis ország idegenbe sza-

kadt fiainak a vendéglátó hatalmas nagy nemzet baráti rokonérzése módot ad arra, 

hogy faji képességeik támogatására és fejlesztésére megalkossák zárt közösségüket, 

mely naggyá hivatott tenni kolóniánkat, javunkat szolgálja és elismerést, megbecsü-

lést fog szerezni nemcsak a magyar kolóniának, hanem a Magyar névnek is.”280 

Mi csakis magyarok vagyunk. A magyar nép tagjai. Az, hogy sváb vagy nem sváb, 

az itt nem érdekes. Magyarok vagyunk és azok is maradunk.281  

A jaraguái közösség és Magyarország közötti hivatalos levelezés szófordulataiban, 

frazeológiájában tetten érhető egy erős nemzeti- és keresztény alapokon nyugvó, 

                                                 
278 Serrão, Joel: A emigração portuguesa para o Brasil na segunda metade do século XIX (esboço de 
problematização). In: Temas oitocentistas. Lisboa, Livros Horizonte, 161-162.p. 
279 id. Boglár Lajos: Magyar világ Brazíliában. A múlt századtól 1942-ig. Budapest, én., kn., 86.p. 
280 NN: A Magyar Ház megkezdi működését. Délamerikai Magyar Hírlap, 1927. június 9., VI. évfolyam 319. 
szám. 
281 nő, 28 éves, háztartásbeli 
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deklaráltan magyar világkép.282  A megszólítás szinte kizárólagosan a „Tisztelt Honfi-

társaink!”, „Tisztelt Honfitársunk!” formula. A levélszövegekben nagyon gyakori a 

Szent Istvánra, a Szent Istváni elképzelésekre való hivatkozás. A záró-elköszönő 

formula mindig a „hazafias” jelzővel indul  (a teljes formula „hazafias tisztelettel”, 

vagy „hazafias üdvözlettel”, „hazafias szeretettel”, esetleg „magyar szeretettel”). Ma-

ga a teátrális nyelvezet – ahogyan erre E. Hobsbawm is rámutat egy tanulmányában 

– az egyik legtartósabbnak bizonyuló szimbolikus forma.283 

A magyarországi szervezetek és a jaraguái magyarok levelezésében rendszeresen elő-

került problémaként az a tény, hogy a Jaraguába Magyarországról kivándorlók nem 

magyar nemzetiségűek, még csak nem is magyar nyelven beszélnek. A Fischer Fe-

renc által írt levelekben ez valamiféle rossz érzésként, míg a válaszlevelekben mellé-

kes tényként merül fel. „Ha nem is magyar az anyanyelvük, őrizzék meg továbbra is 

ehhez az óhazához való ragaszkodásukat és [...] a magyar érzést...”284 „Ez az óhaza 

szeretettel ölelte és öleli keblére nem csak magyar anyanyelvű polgárait, de minden 

nyelvű polgárát...”285 A levelezés két nyelven zajlott, magyarul mentek a levelek Bra-

zíliába, s németül érkeztek Magyarországra. „Tessék csak bátran németül írni ne-

künk, megjegyezvén, hogy minket minden olyan külföldön élő, volt magyarországi-

nak a sorsa érdekel, aki, ha nem is nyelvében, de szívében magát magyarnak érzi.” – 

bátorította Fischert német nyelvű írásra báró Perényi Zsigmond.286 

A magyar tudat a látható szimbólumok terén is megjelenik. A magyar belügyminisz-

ter 1927-ben egy reprezentatív, a magyarságot egyidejűleg többféleképpen is szimbo-

lizáló zászlót adományozott a Brazíliai Magyarok Egyesületének. A zászlón – természe-

tesen a nemzeti trikoloron túl – megjelenik Patrona Hungariae felhőben lebegő alak-

ja, az angyalos magyar címer, illetve a koronáját felajánló Szent István király. A zász-

lót rögzítő, a földgömböt szimbolizáló díszszegeken a magyar korona fényében repü-

                                                 
282 ld. id. Boglár Lajos magánarchívumából az 1932 és 1945 közötti leveleket 
283 Hobsbawm, Eric: Tömeges hagyomány-termelés: Európa 1870-1914. In: Hofer Tamás – Niedermüller 
Péter (szerk.): Nemzeti kultúrák antropológiai nézetben. Budapest, 1988, MTA Néprajzi Kutató Csoport, 
179.p. 
284 báró Perényi Zsigmond (Magyarok Világkongresszusa) levele Fischer Ferencnek. 1936. szeptember 4. [id. 
Boglár Lajos magánarchívumából] 
285 báró Perényi Zsigmond (Magyarok Világkongresszusa) levele Fischer Ferencnek. 1937. október 18. 
[id. Boglár Lajos magánarchívumából] 
286 báró Perényi Zsigmond (Magyarok Világkongresszusa) levele Fischer Ferencnek. 1936. április 7. [id. Bog-
lár Lajos magánarchívumából] 
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lő turulmadár látható.287 Az óhazából Brazíliába irányuló nemzeti eszme tárgyiasult, 

illetve vizualizált megjelenései az évtizedek alatt gyakorlatilag változatlanok maradtak. 

Az 1927-ben, belügyminiszteri utasításra készített film288 szinte ugyanazokkal az ele-

mekkel operál, mint az 1957-ben, a Magyarok Világszövetsége által Magyar Hírek címmel 

megjelentetett kiadvány. Ez utóbbi tudatosan arra épít, hogy a mindenki által jól is-

mert, évtizedek óta használatban lévő, mindenki számára egyértelműen dekódolható-

an a hazát jelentő jelképekkel befolyásolja a külföldön élő magyarokat. Nem használ-

ja az 1959-es évet jelentő, ideológiailag jócskán terhelt hazai frazeológiát, hanem 

visszatér a két világháború közötti szimbólumrendszer használatához. A Délamerikai 

Magyar Hírlap hosszas, gunyoros cikkben azonosítja és leplezi le ezeket az elemeket: 

„...a piros-fehér-zöldet, cigánymuzsikát, akácvirágot, tulipánt, békésen legelésző te-

henet...”,289 a Mátyás templomot, az orgonaillatú Tabánt. 

Ugyanezek a szimbólumok mind a mai napig változatlan formában működnek ebben 

a közösségben. Mivel a magyarok – hasonlóan a többi bevándorló népességhez – 

egymás közelében laktak, „etnikus szomszédságokat”290 alakítottak ki.  Az etnikai 

alapon szerveződött társadalmi szervezetek, amelyek a „magyarnak lenni” szimboli-

káját hangsúlyozzák, eleinte erősek maradtak.291 Ez nehezítette az új kulturális min-

ták felvételét. Ezért találkozhatunk az egy egész évszázadot túlélő elemekkel. A 

Jaraguá do Sulban és környékén előforduló szimbólumok, emlékek két legjellemzőbb 

vonása a sűrítés,  vagyis az egyes, egymáshoz szervesen egyáltalán nem illeszkedő ma-

gyaros jelképek egymás mellé állítása, – létrehozva így egy olyan jelképet, ami a nem-

zeti eszmének egyidejűleg minden elemét magában foglalja. Ilyen a halmozás jelensé-

ge is,292 amikor ugyanazon nemzeti jelképek megsokszorozva bukkannak fel egy he-

lyen.   

Az, hogy nem egy zászló van és nem egy nemzetiszínű összeállítás, a magyarságunk 

mélységét bizonyítja. Mikor csak egyszer kiáltom, hogy magyar vagyok, lehet, hogy 

                                                 
287 NN: A magyar belügyminiszter elmondja, hogyan élnek a magyar kivándorlók. Délamerikai Magyar 
Hírlap, 1927. március 12., V. évfolyam 282. szám. 
288 NN : A magyar belügyminiszter elmondja, hogyan élnek a magyar kivándorlók. Délamerikai Magyar 
Hírlap, 1927. március 12., V. évfolyam 282. szám. 
289 Kőbányai Péter: Mézesmadzag emigránsoknak. Délamerikai Magyar Hírlap, 1959. augusztus 19. 
290 Hoppál Mihály: Kulturális értékrendszerek és identitásértékek. In: Hoppál – Szecskő (szerk.): Értékek 
és változások II. Budapest, 1982, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 132-133.p. 
291 Melléklet 46. kép (181.o.) 
292 Melléklet 38. kép (180.o.) 
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nem hallják meg. Ha sokszor egymás után, akkor már mindenki felkapja a fejét. 

Ilyen a sok-sok zászló is. Figyelmeztet mindenkit arra, nehogy elfelejtse, hogy magya-

rok között van.293 

* * * 

Az 1970-es, 80-as évek a jaraguái közösségben a magyarság feledését, a nyelv teljes 

elvesztését hozták, sok esetben még az identitásuk is átalakult, megkérdőjeleződött. 

„A magyar közösség tagjai békeszeretők és rendezett viszonyok között élnek: több-

ségük földműves, de van, aki fűrésztelepen vagy asztalosműhelyben dolgozik. Olyan 

is volt, aki magasabbra tudott törni, és ipari vállalkozásba fogott.”294 A földművelés  

ezidőtájt háttérbe szorult, megindult az iparosodás, a fiatalok inkább az iparban, vagy 

a kereskedelemben helyezkedtek el. A megélhetési körülmények átalakulásával a 

nemzeti önazonosság-tudat jelentősége is módosult. A német és magyar kultúra 

„küzdelmében” egyértelműen a színesebb, gyakoribb kikapcsolódási lehetőségeket 

biztosító, erősebb gazdasági háttérrel rendelkező német kultúra került ki győztesen. 

Mindez olyan időszakban történt, amikor a befogadó brazil kultúra is roppant erőtel-

jesen és tetszetős, népszerű formában tudott saját identitást kínáló propagandájával 

fellépni. A nemzetileg kevésbé elkötelezettek, a tétovák, az érdektelenek nagyon 

könnyen integrálódtak ebbe a felkínált, vonzó brazil kultúrába.  

Ezt a folyamatot tovább erősítette az 1970-es, 80-as években globális méreteket öltő 

vallási szekularizáció is, - ami ugyan az európai hasonló folyamatokhoz nem volt 

mérhető, de észrevehetően hatással volt a felnövekvő nemzedékek nemzeti 

identitásásban bekövetkezett változásra. Mivel a magyarság-tudat megtartása koráb-

ban a vallás köré szerveződött, ez nagyon is befolyásolta azt. 

* * * 

A magyarság-tudat újbóli megtalálásáért indított mozgalom kezdeményezői amikor 

belekezdtek a kutatásba, csupán annyit tudtak, hogy őseik Magyarországról származ-

nak, ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy az elsősorban németekkel, lengyelekkel, brazi-

lokkal szembeni másságra épített identitáskeresésük magyar alapú legyen. Ennél mé-
                                                 
293 férfi, 39 éves, földműves 
294 Schmöckel, Eugénio Victor: A presenca húngara em Jaraguá do Sul. Correio do Povo. 1987/VIII. 22-
28.p. 
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lyebb értelem az indíték mögött, hogy a magyar származásra kívántak építkezni a 

saját kultúrájuk kialakításánál, nem fedezhető fel. Az 1990-es évekre - gyakorlatilag 

teljesen kikoptak a magyarországi életről, a magyarságról való emlékek a helyi kollek-

tív emlékezetből. Magyarország földrajza, történelme, kultúrája ismeretlen volt a 

jaraguái sváb-magyar leszármazottak számára. 

* * * 

Jaraguá do Sulban és környékén, ahol nagyjából 1500-an295 vallják magukat magyar 

bevándorlók leszármazottainak, ma már senki sem beszél magyarul. Az 1940-es évek 

elején id. Boglár Lajos konzul még magyarul beszélt a magyaroklakta falvakban, meg-

jegyzi azonban, hogy már inkább csak az asszonyokkal. Elsőszámú kapcsolatával, 

Fischer Ferenccel is német nyelvű levelezést folytatott.  

A báró Perényi Zsigmond vezetése alatt álló Magyarok Világkongresszusa sok szállal 

erősítette a magyarságtudatot, s próbálta a sváb-magyarok magyar nyelvtudását meg-

tartani. Előfizetett a jaraguái magyarok részére a Pester Lloydra296 és a Pesti Hírlap-

ra,297 egy saját kiadványukat is terjesztették körükben, „...amely a külföldi magyar 

testvéreink magyar öntudatának emelése céljából készült.”298 Magyarország térképe-

ket,299 a Himnusz és a Szózat kottáit,300 a Világkongresszus naplóját,301 illetve számos 

esetben magyar nyelvű könyveket küldtek. Ugyancsak a nyelv megtartását szorgal-

mazta a földrajzilag sokkal közelebb lévő, azonba mégis nehezen elérhető são paulói 

Magyar Ház, amely 1927. június 18-án kezdte meg működését.302  

                                                 
295 A „Notícia” című jaraguái újság 1997. július 25-i cikkéből: „Jelenleg feltehetően 1500 magyar leszárma-
zott él a területen. 25% él a városban, a többiek távolabbi kerületekben, mint Jaraguá 84, Santo Estevão, 
Jaraguázinho és Ribeirão Rodrigues.” 
296 báró Perényi Zsigmond (Magyarok Világkongresszusa) levele Fischer Ferencnek. 1936. április 7. [id. Bog-
lár Lajos magánarchívumából] 
297 Dr. Nagy Károly (Magyar Nemzeti Szövetség Amerikai Osztálya) levele Fischer Ferencnek. 1932. december 
19.; báró Perényi Zsigmond (Magyarok Világkongresszusa) levele Fischer Ferencnek. 1936. január 27. [id. 
Boglár Lajos magánarchívumából] 
298 báró Perényi Zsigmond (Magyarok Világkongresszusa) levele Fischer Ferencnek. 1936. január 27. [id. 
Boglár Lajos magánarchívumából] 
299 báró Perényi Zsigmond (Magyarok Világkongresszusa) levele Fischer Ferencnek. 1936. május 28. [id. 
Boglár Lajos magánarchívumából] 
300 báró Perényi Zsigmond (Magyarok Világkongresszusa) levele Fischer Ferencnek. 1937. április 14. [id. 
Boglár Lajos magánarchívumából] 
301 báró Perényi Zsigmond (Magyarok Világkongresszusa) levele Fischer Ferencnek. 1939. március 20. [id. 
Boglár Lajos magánarchívumából] 
302 NN: A Magyar Ház megkezdi működését. Délamerikai Magyar Hírlap, 1927. június 9., VI. évfolyam 319. 
szám. 
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A XX. század végére azonban már nyomokban sem maradt meg a magyar nyelv is-

merete a helyi közösségekben. A bevándorlást követően, a magyar telepesek kezde-

ményezésére iskolát alapítottak, hogy gyermekeik miharabb megtanulják a befogadó 

ország nyelvét, a portugált. Az is nyilvánvaló, hogy a szóbanforgó területen a német 

kolonizáció volt a legerősebb: ennek következményei manapság is megfigyelhetők, 

hiszen az ipar és kereskedelem jelentős része németajkúak kezében van. Mivel a né-

met kolonizáció megelőzte a magyart, egészen természetes volt, hogy a Stengerek és 

Scheuerek német nyelvismeretük megőrzését létszükségletnek tartották.  Említésre 

méltó nyelvi téveszme például, hogy egyes idősebb jaraguáiak szerint a magyar a né-

metnek csak egy nyelvjárása.303  

Az ungharéz, amit itt beszélünk ausztriai nyelv. Egy Papp nevű pap járt Ausztriá-

ban [nemrég] és hallotta, hogy az emberek ott ezt a [sváb] dialektust beszélik, amit 

mi is. De ennek semmi köze a magyarhoz.304  

Ez a nyelvjárás biztosan Németországból jött, ott igen sok dialektust ismernek.305 

Több tucatnyi emberrel beszéltünk, de csak hárman tudtak felidézni magyar szava-

kat. Az egyikük néhány számot ismert, a másik a kenyér, hús, kutya, macska, Isten áldjon 

szavakra emlékezett, a harmadik pedig csak annyira, hogy a „kutya fene egye”. Ebben 

az időszakban nem létezett észlelhető magyar hagyomány, nem létezett a kulturális 

javak múltból a jelen felé történő mozgása – tárgyak, szimbólumok, a folklór elemei 

stb. – , azaz megszűnt a már említett „elemi traditum”306 is.   

Volt olyan – 80 év feletti – beszélgetőtársunk, akinek az édesanyja esténként a ma-

gyar nyelvű Bibliából olvasott fel, de az illető, aki hungarézének nevezte magát, nem 

tudta pontosan, honnan származott, sőt aziránt érdeklődött, mi a neve annak az or-

szágnak, amely Ausztria és Magyarország között van, és ahol svábok laknak. Pillerné 

T. Évától, a são paulói magyar közösség egyik vezetőjétől tudjuk, hogy meg kellett 

                                                 
303 Tóth László (São Paulo) szóbeli közlése. 
304 férfi, 76 éves, gazdálkodó 
305 férfi, 64 éves, kereskedő 
306 Shils, Edward: A Hagyomány. Bevezetés. In: Hofer Tamás - Niedermüller Péter (szerk.): Nemzeti 
kultúrák antropológiai nézetben. Budapest, 1988, MTA Néprajzi Kutató Csoport, 30.p. 
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mutatnia a jaraguá do suli sváb-magyaroknak Európa térképén, hogy hol található 

Magyarország.307 

* * * 

A helyzet ellentmondásos voltát mutatja az is, hogy eközben a környéken több Ma-

gyarországra, a magyarságra utaló földrajzi név is található. A magyarok letelepedés-

kor – hasonlóan az összes többi, más nemzetiségű telepeshez – fontosnak tartották, 

hogy legalább nevükben magyar jellegű településeket, területeket hozzanak létre. Vol-

tak olyanok, amit csupán egyszerű névadással magyarítottak, mint a Ribeirão dos 

Húngarost, a Magyarok patakját. De voltak olyan, tudatosan településekké szervezett 

lakóhelyek, amelyek magyarságukat a névadással is érzékeltetni kívánták. Az 1920-as 

években több nemzeti alapon létrehozott magyar kolónia, „falu” is csábította a lete-

lepedni kívánókat (Rákóczifalva, Boldogasszonyfalva, Szentistvánfalva, stb.).308 Maga 

a jelenség egész Dél-Amerikában felfedezhető volt. Buenos Aires magyarok-lakta 

nyomornegyedeinek egyikét Árpádfalvának, Uruguayban egy falut magyar lakói Új-

Jászberénynek neveztek el.309 Brazíliában valóságos konkurrenciaharc alakult ki az 

egyes telepek között az településnevek kapcsán. Élezte a harcot az is, hogy a 

Délamerikai Magyar Hírlap egyértelműen a lapba rendszeresen publikáló, dr. 

Cézárovits Balázs szaléziánus áldozópap által alapított Szent István-Királyfalva mel-

lett korteskedett,310 miközben elmarasztaló cikket jelentetett meg a konkurensről.311 

A magyaros nevek okán a Délamerikai Magyar Hírlap 1959-ben képriportban számolt 

be a magyar telepek életéről. Árpádfalvát, Bocskai-telepet és a coboleirói magyar 

közösséget mutatta be a lap.312 Ezeknek a magyaros neveknek a szimbolikus tartalma 

később azonban feledésbe merült. 

                                                 
307 Pillerné T. Éva szóbeli közlése 
308 Lásd a Mellékletben a Délamerikai Magyar Hírlap 1924. évfolyamának fizetett hirdetéseit 
Boldogasszonyfalva, illetve Árpádfalva magyar telepekről Melléklet 11-12. kép (172.o.) 
309 Anderle Ádám: Latin-Amerikai utakon. Szeged, 2002, Hispánia, 129.p. 
310 „Örömmel üdvözöljük az első magyar falut és meg vagyunk róla győződve, hogy meg fogja helyét 
állni...” NN: Szent István – Királyfalva. Délamerikai Magyar Hírlap, 1924. június 14., II. évfolyam 23. szám. 
311 „...az egész őserdőt ki kell irtani... [...] ...állandó a sárgaláz járvány. Ezzel szemben a föld aránylag na-
gyon drága. [...] Mindez igen szomoru. Szomoru. [sic!]” NN: Árpádfalva. Délamerikai Magyar Hírlap, 1924. 
június 21., II. évfolyam 24. szám. 
312 NN: „Hosszú út porából köpönyeget veszek...” Képriport az interiori magyarokról. Délamerikai Magyar 
Hírlap, 1959. augusztus 19. 
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Azért tudjuk mi, hogy ez nem olyan brazilos név. De van ilyen sok más is, mint 

amiket az indiánok adtak. Ezek a magyaros nevek sem jelentettek nekünk többet. 

Név az egyik, név a másik.313  

Most már tudjuk, hogy ezek a magyarságot szimbolizálják, de régebben nem fogla-

koztunk ezzel.314 

* * * 

Amikor a jaraguáiak 1995-ben magyar tánccsoport létrehozásával, magyaros vacso-

rákkal elkezdték feléleszteni az óhazából hozott hagyományaikat, az semmiképpen 

nem a traditum működésének volt tekithető, sokkal inkább egy olyan klasszikus 

revival-jelenségnek, amit kezdetben a többségtől való különbözni akarás motivált. 

Amit Jaraguá kulturális titkára a következőképpen fogalmazott meg: „A németeknek, 

az olaszoknak vannak táncos ünnepeik, nekünk miért nincs?”315 A nekünk kifejezés 

egy etnikai alapú identitáskeresés kezdetét jelzi, azaz kellett találniuk valamit, ami 

megkülönbözteti őket a német és az olasz származású környezetüktől.  

Itt minden színnek, minden formának, minden szónak jelentése van. Ezeket a múlt-

ban még tudtuk, de közben elfelejtettük. Most tanuljuk újra.316  

Minden, ami régről maradt ránk, az érték. Minden darabja értékesebb, mint ami ma 

van. Amikor régi módra, magyarul élünk, az életünk is értékesebb lesz, mintha bra-

zil módra élnénk. Ezt az értéket meg kell tartanunk, és meg is kell mutatnunk a 

többieknek!317 

Igen tanulságos, hogy a mozgalom kezdetekor milyen etnikai jellegzetességeket tar-

tottak a magyarok – a folyamatot elindító Brazil-Magyar Társulás vezetői – releváns-

nak.318 Az általuk létrehozott nemzet-fogalomban semmiféle új összetevő nem jele-

nik meg, visszanyúlnak azokhoz a jól bevált, s feltehetően a többség számára valami-

                                                 
313 férfi, 88 éves, földműves 
314 nő, 55 éves, háztartásbeli 
315 Tóth László: A búvópatak felszínre tör. Brazíliai Magyar Hírlap. São Paulo, 1995. 
316 nő, 78, háztartásbeli 
317 férfi, 41 éves, hivatalnok 
318 A magyarok visszaszerzik történelmüket. Hilário Scheuer, a Brazil-Magyar Társulás elnökének nyilatko-
zata. Notícia. 1997. július 25. 
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lyen mélységig ismert elemekhez, amelyek már a múltban is működtek. A legfonto-

sabb differentia specificát, a nyelvet azonban - teljes elvesztése miatt - ki kellett hagyni-

uk. A vallás, amelyet ebben a térségben hagyományosan a katolikus egyház közvetít, 

a saját maga által kodifikált rendszerben ugyanúgy folytatja működését. Ezt változ-

tatni, magyarabbá tenni nincs mód. Igaz, a későbbiekben a nagy tömegeket meg-

mozgató események majdnem minden esetben rendelkeztek vallási tartalommal – 

egyházi emberek részvételével, az esemény, helyszín, emlékhely megáldásával stb. –, 

de ez sokkal inkább tekinthető egy bevált legitimizációs technikának.  

A magyarságot tehát az egyéb etnikum-meghatározó tényező hiányában az evés-ivás, 

a zene és a tánc kezdte közvetíteni – ezek lettek azok a jellemzők, amelyek a magyar-

ságot voltak hivatva prezentálni. Azonban egy – az eredeti hagyományokhoz képest 

részben leegyszerűsített, részben pedig a helyi körülményekhez átalakított formában. 

Jelen esetben nem az a fontos, hogy mi a ténylegesen magyar motívum, hanem az, 

hogy a helyi közösség számára mi a deklaráltan magyar. „Egy többé-kevésbé mitolo-

gikus népi kultúrát elit kultúrává változtattak és így a ’nemzeti kultúrát’ szinte vissza-

alakították a népre, de most már hivatalos minőségi bélyegzővel ellátva. A helyzet 

paradox jellege elsősorban abban áll, hogy a nemzeti megnyilvánulás építőanyagát 

olyan kultúrából vették, amelyeknek soha nem volt nemzeti jellege, sőt éppen ellen-

kezőleg, mindig is átlépték a nemzetek határait.”319 

Az újonnan teremtett hagyományok tanulása, vagy átvétele során sok jelenség anél-

kül változik, hogy az különösebben feltűnne a jelenség résztvevői számára.320 Például 

nemzeti szimbólummá válnak az eredeti magyar zászló és címer mellett a piros-

fehér-zöld léggömbök és a háromszínű abroszok, amelyekkel a táncterem falát és 

asztalait díszítik. A faldekorációk között a 70-es évek magyar turista-csalogató plakát-

jai láthatók, amiket a são paulói kolóniától kaptak ajándékba, és két tucat magyar 

zászló a Szentkoronás magyar címerrel. A szimbólumok – legyen szó tárgyakról vagy 

cselekvésekről – nem önmagukban, egymástól függetlenül vizsgálandók, nem egyen-

ként töltődnek fel jelentéssel a mindennapi használat során, hanem rendszerbe szer-

veződnek, mindig más jelképekhez kapcsolódnak.  
                                                 
319 Löfgren, Orvar: Gondolatok a nemzeti érzés kulturális szerveződéséről. In: Hofer Tamás – 
Niedermüller Péter (szerk.): Nemzeti kultúrák antropológiai nézetben. Budapest, 1988, MTA Néprajzi 
Kutató Csoport, 163.p. 
320 Shils, Edward: A Hagyomány. Bevezetés. In: Hofer Tamás - Niedermüller Péter (szerk.): Nemzeti 
kultúrák antropológiai nézetben. Budapest, 1988, MTA Néprajzi Kutató Csoport, 33.p. 
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Ebben a közegben – a kazettáról hallható népzene, a népviseletetes táncosok, a ma-

gyaros ételek együttese – olyan szimbólumrendszer uralkodik, amely megteremti an-

nak lehetőségét, hogy az illető kultúra értékként szereplő tényei megőrződjenek és 

továbbadódjanak.321 De nemcsak tárgyakkal kívánják kihangsúlyozni magyarságukat, 

hanem például hagyományos magyar kutyafajták tartásával, tenyésztésével is. A kö-

zösség által megalkotott hagyományok olyan „öntudat pótléknak”322 is tekinthetők, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy felépítsék saját mitológiájukat.   

Vallás, mint identitás 
 
A portugálok, akiket Santa Catarinában az azoriak képviseltek, nagyon erős befolyás-

sal bírtak a tengerparti kultúrára. Az Azori-szigetekről származó földműves-halászok 

magukkal hozták vallási elképzeléseiket, rítusaikat, ünnepeiket (mint például az Isten 

és Szentlélek, a bandeira és a királyok koronázásának rítusait). A XIX. század végén a 

brazil katolikus egyház elhatározta, hogy megszüntetik a vallási elkülönülést323 és 

Brazília legeldugottabb területein is felkeresik a pásztor nélkül maradt közösségeket. 

Így érkeztek el az Itapocú völgyébe is, ahol az első miséket és keresztelőket ekkor 

tartották. Nagy igény volt erre, hiszen a meghódítandó szűz terület, a napi kihívások 

lelkileg is igencsak igénybe vették a telepeseket. 

Isten segítsége nélkül ez nem mehetett volna. Mindig is mondta a nagyapám, hogy ha 

nem lett volna lehetőségük imádkozni és gyónni, akkor nem sikerült volna a megtele-

pedés. Sokaknak, akikhez nem jutottak el papok, nem is sikerült. Az, hogy mi itt 

most beszélgethetünk, legalább annyira Isten, meg a papok munkája, mint a mi-

énk!324 

Bizalomra és lelki támaszra volt szüksége az emigránsoknak, mialatt új életet építet-

tek egy idegen országban. A Jaraguá környékén tevékenykedő papok és lelkipásztor-

ok ismerték a kezdeti idők nehézségeit. Isten igéit hirdetve hosszú utakat tettek meg 

                                                 
321 Bodó Julianna: Jelképeink szerepváltása. In: Bíró Z. - Gagyi J. - Péntek J. (szerk.): Néphagyományok új 
környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. Bukarest, 1987, Kriterion Könyvkiadó, 52-53.p. 
322 Nagy Domokos Imre: Magyar ezredforduló. Magyar Ezerdforduló, 1988/12., 15.p. 
323 Néhány évvel korábban, 1873-74-ben, Mom Ferrabrazban, az egykori São Leopoldo (ma Sapiranga 
megye) telepén, az elszigetelődés és a keresztény orientáció hiánya eredményezte egy emigráns csoportnál 
a „Mucker” elnevezésű vallási irányzat kialakulását, ami egy messianisztikus mozgalom volt. Domingues, 
Moacyr, cel. Av.: A Nova face dos Muckers. São Leopoldo, 1977, Ed. Rotermund. 
324 férfi, 88 éves, földműves 
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szűk, sáros ösvényeken, lovak vagy szamarak hátán. Minden helységben, ahol elha-

ladtak, misét mondtak, kereszteltek és eskettek. 

A mama [az adatközlő nagyanyja] sokszor emlegette, hogy már alig várták a „sza-

maras papot”. Ritkán járt, azt sem tudták, hogy mikor jön, de nagyon várták. Jött 

fel végig a völgyön. Már napokkal előtte jött a hír lejjebbről, hogy jön a szamaras 

pap.325   

Jaraguán az első vallási közösségek csak 1900 után jöttek létre, és csak jóval később 

kaptak saját, állandó papot. A körzetben a vallásgyakorlást az is nehezítette, hogy az 

Itapocú völgye különböző püspökségek alá tartozott. 1870 és 1897 között Rio de 

Janeiro, 1892 és 1908 között Curitiba, 1908 és 1927 között Florianópolis püspöke 

felügyelt a térségre, egészen 1927-ig, a Joinville-i Püspökség megalakulásáig. A hitélet 

nehézségeire utal az a tény is, hogy E. C. Jourdan három fiát keresztelték a Paraty-i 

(ma Araguari) parókián, és egyet Joinvilleben. Ez annyit jelent, hogy még egy ilyen 

jelentős család kedvéért sem ment Jaraguába egyetlen papi személy sem, legalábbis 

1884-ben még nem. Az araguari levéltárban a házassági jegyzőkönyvben csak két 

esketést jegyeztek fel, azt is Barra Velhán, 1888-ban. 

1896-ban viszont egy kápolnát emeltek Itapocúzinhóban, amiről hírt adott a 

joinville-i napilap, a Colonie-Zeitung is. 1892-től kezdve Rodeio városában letelepedett 

franciskánus atyák326 működtek, akik a magyarok által lakott folyóvölgyeket is rend-

szeresen végiglátogatták. Ezek Garibaldi, Jaraguá 84 és Itapocú területei voltak egé-

szen Hansa-Humboldtig, a mai Corupá-ig.  

A rendkívüli nehézségek ellenére a Veszprém megyei sváb-magyarok alighogy be-

rendezkedtek, – még ha igen kezdetlegesen is – azonnal elkezdtek szervezkedni, 

hogy megoldják a legfontosabbnak tartott szükségleteiket: egy templom építését a 

híveknek, és egy iskolát a gyerekeknek. Az Iskolaegylet szervezésében két kápolna is 

épült a Jaraguá folyó két oldalán. 

                                                 
325 nő, 79 éves, háztartásbeli 
326 Luciano Korte, Frei Daniel Lippich, Fidelis Solano és Lecinius atyák voltak, akik sokat tettek a telepe-
sek megsegítésére, rendszeresen látogatták a rodeiói parókiát.  
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1891. és 1899. között tevékenykedett a katolikus Iskolaegylet, amely 1900-ra felépített 

egy iskolát.327 A Jaraguá I. Iskolaegylet már hosszabb ideig, pontosan 1922. júniusáig 

működött, bár az első világháború idején nem teljes intenzitással. Ezt a portugál 

nyelvű iskolát a magyarok kezdeményezésére alapították. Mivel egyértelmű volt, hogy 

az új generációnak a brazíliai társadalmi környezethez kellett alkalmazkodnia. A tér-

ségben nagy számmal jelenlevő és nagy gazdasági jelentőséggel bíró német telepesek-

kel való kapcsolattartás megkönnyítése miatt a német nyelvet is elsajátították. Az első 

világháború idején megszűnt ezafajta sokszínű, interetnikus társadalmi élet, ahogyan 

az Iskolaegylet tevékenységi aktivitása is csökkent, aztán 1923-ban végleg meg is szűnt.  

1922-ben megépült a Santo Estevão (Szent István) nevű település és temploma, 

amely mai is megfellebbezhetetlen bizonyítéka a magyar jelenlétnek. A Brazíliai Ma-

gyar Hírlap-ban Pillerné T. Éva így számolt be: „A Szent István templom oltárán egy 

dombocska tetején áll a meglepően nagy, magastornyú fehér templom... Előreme-

gyek az oltárhoz. Két-két szobor van az oltáron... egészen magasan középen az oltár 

felett ott áll Szent István a magyar koronával a fején, egy nagy széles pallosra tá-

maszkodva... zöld ruhában. Van rajta egy palást, ami belül fehér és kívül piros. Baju-

sza is van és szakálla, akárcsak az iskolai történelemkönyvekben.”328 

Ezek tulajdonképpen svábok, tehát a magyarhoz nekik nincs közük... amit a szüle-

ik Magyarországon fölvettek és magukba szívtak ők azt hozták magukkal ide. 

Ezért van ez a Gizella és a Szent István kultusz, mert Veszprém körül ez a legfon-

tosabb.329 

Szent István a jaraguá do suli magyarok körében kizárólagosan a „magyar” nemzeti 

identitást jelenti. Az emlékezetből kikoptak a többi európai és kifejezetten magyar 

szentek, egyedül Szent István maradt meg. A jaraguái Brazil-Magyar Társulás elnöke, 

Hilário Scheuer igen sokat sejtető, mindenki által elfogadott módon vall erről a vele 

készített interjúban:  

                                                 
327 Az iskola alkalmazkodott a befogadó ország követelményeihez, tudomásul véve a brazil törvénykezése-
ket. Ezután már minden akadály elhárult és 1907-ben be is jegyezték hivatalos iskolaként. – Egon Jagnow 
szóbeli közlése 
328 Pillerné T. Éva: Szent István templom Jaraguá do Sulban. Brazíliai Magyar Hírlap. 1995. Melléklet 40-41. 
kép (180.o.) 
329 Tirczka Lizi (a magyar kolónia vezetőségi tagja, São Paulo) szóbeli közlése  
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Minden magyar katolikus, és a legfőbb szentjük, Szent István volt az első király, 

akit 1000-ben megkoronáztak, aki elhagyta a nomád jellegzetességeket, és felvette a 

katolicizmust, mint Magyarország hivatalos vallását.330 

Az egyházi élet a felekezetek szerinti közösségekben zajlott, szintén komoly megtar-

tóerőt képezve. 1931-óta három nagy történelmi egyház helyi szerveződése fogta 

össze a hívő brazíliai magyarságot: a Szent István Király Római-Katolikus Egyházközség, a 

Brazíliai Magyar Református Egyház, valamint a Magyar Anyanyelvű Izraelita Hitközség.331 

* * * 

A feltételezhetően vallási indíttatású, vagy egyértelműen vallási ünnepek a múltban is, 

de mind a mai napig a magyarságtudat kinyilvánítására is szolgálnak. Abban az idő-

szakban, amikor ez erősen halványodni látszott, a vallási ünnepek jelentették az 

egyetlen megnyilvánulási lehetőséget, ami identitástudatukban folyamatosan fenntar-

totta a hagyományok őrzésének igényét. Fischer kissé elfogult és túlzó adatait alapul 

véve, de főleg saját megfigyeléseire támaszkodva a következőket írja E. Schmöckel: 

„Ma a dolgok megváltoztak, bár a vallási ünnepeken, amelyeket különböző közössé-

gek rendeznek, még uralkodik a magyar, vagy ’hungaréz’ szellem, ahogyan itt magu-

kat nevezik a Magyarföldről származó emberek.”332 A katolikus vallású sváb-

magyarok ma is igen komolyan veszik a hitbéli életük gyakorlását.333 A templomba 

való járás közösségi ügy. Közös étkezésekkor az ima is hangos, mivel a csoport veze-

tője fennszóval kántálja elő a hálaadást, a többiek ezt ismétlik.  

Krystyna Daniel és Cole Durham is a vallás szerepét hangsúlyozza, amikor a nemzeti 

identitás kialakulásról és megtartásáról beszél.334 Azok az elemek, amelyek a nemzeti 

azonosságtudat lényegét alkotják, a saját, független politikai intézményeiket nélkülö-

ző társadalmakban az egyház vezető szerepe által működhetnek. Így Jaraguá do 

Sulban az egyház egyszerre töltötte be a vallási, a kulturális és a politikai intézmény 

funkcióját is. Nemcsak a társadalom vallásos tagjai, hanem az összes, magyar identi-
                                                 
330 Hilário Scheuerrel készült interjú 
331 Pongrácz Attila: A brazíliai magyarság 1956-képe a Délamerikai Magyar Hírlap 1957-es évkönyvében. 
In: Anderle Ádám (szerk.): A magyar forradalom és a hispán világ. 1956. Szeged, 2007, SZTE BTK 
Hispanisztika Tanszék, 129-136.p. 
332 Schmöckel, Eugénio Victor: A presenca húngara em Jaraguá do Sul. Correio do Povo. 1987/VII: 25-31.p. 
333 Melléklet 42. kép (180.o.) 
334 Daniel, Krystyna –Durham, W. Cole Jr.: A vallási azonosságtudat mint a nemzeti identitás összetevője. 
Fundamentum 5., 1997/2. 
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tás kinyilvánítását igénylő, a magyarországi származást valló személy eljárt emiatt a 

templomba és az egyház által szervezett rendezvényekre és ünnepekre. 

A katolikus közösségek célja is hasonló volt, fenn kívánta tartani a hit és a nemzet-

ben gondolkodás szerves egységét. Papok kezdeményezték a nyelv és az etnikai en-

dogámia megőrzését, ami a telepesek hitét, vallásosságát konzerválhatta. Azt is figye-

lembe kell venni, hogy az anyanyelv és a vallásosság együttes hangsúlyozása falat 

emelt az emigráns csoportok és a luzo-brazil népesség közé. Ez a jelenség legerőtel-

jesebben az olasz bevándorlóknál volt megfigyelhető. Az olaszok leszármazottai igen 

sok vallási intézményt tartottak fenn, többek között a szociális segélyezés megszer-

vezésének a céljából. A társulások tagjai és vezetői kizárólag olaszok lehettek. A len-

gyel kolóniának is voltak fontos társulásai, amelyek az iskolákhoz és a lövészegyle-

tekhez kapcsolódtak. Kezdetben igen erőteljes volt a papok befolyása, akik arra töre-

kedtek, hogy a „lengyelséget” a katolikus hit tartsa egyben. De idővel a kulturális és 

sportegyletek leváltak az egyházról, és immár világi társulásokként mozdították elő az 

etnikai csoport kohézióját. 

A közösségre erőteljes szekularizációs folyamatok nem voltak jellemzőek. Még a 

városban dolgozó tagjaik is – akik leginkább ki voltak és vannak téve vallásellenes 

vagy -tagadó, -elhagyó behatásoknak – megtartották hitüket. A hagyományos vidéki 

viselkedésminták, a világról vallott felfogás, ahogyan ezt Jeremy Eades is kimutat-

ta,335 nem tűnnek el akkor sem, ha a közösség tagjai megtapasztalják a városi létet. A 

közeli városok sem eredményeznek mindent átható amoralitást, s a kisközösség léte 

sem idilli.336 A kettő közötti különbség nem elég ahhoz, hogy az elősegítse a válto-

zást.   

* * * 

Nem bizonyított viszont az, hogy az óhazaihoz képest kiemelten magas gyermek-

számot a vallási tanok gyakorlása eredményezte volna. Függetlenül a vallási indíté-

koktól, más az oka annak, hogy igen népes családok alakultak ki a Brazíliába kitele-

pedettek körében. A bevándorlók sok gyermekkel érkeztek, és az új hazában még 

                                                 
335 Eades, Jeremy: Anthropologists and migrants: changing models and realities. In: Eades, Jeremy 
(szerk.): Migrants, workers, and the social order. London, 1987, Tavistock, 3-4.p. 
336 Brettell, Caroline B.: Migration. In: Levinson, David–Ember, Melvin (szerk.) Encyclopedia of cultural 
anthropology. New York. 1996, Henry Holt and Company, 793.p. 
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népesebbek lettek a családok. A pionírok közül a Stahl családnak tíz,  míg a 

Fischereknek kilenc gyermeke volt. Sok esetben ez egyértelműen a gazdasági körül-

ményeknek volt köszönhető, s nem a vallásosságnak. 

Sokan voltunk mindig is. Apámék kilencen voltak testvérek, mi is heten voltunk. 

Mert ez egy áldott jó föld, el tud tartani ennyi embert is. Meg kellett is a sok mun-

káskéz. Ez volt az indok. [...] A hit is közrejátszik, persze, de nem az a legfonto-

sabb abban, hogy sok gyermek született. Kellett az ember, na!337 

Kutatásaim során egy keresztelőn való részvételre is sor került, ami a helyiek szerint 

ugyanúgy zajlott, mint más alkalmakkor. Ami alapvető másságként mutatkozott meg 

az óhazai sváb szokásokhoz képest, az az volt, hogy míg Magyarországon a kereszte-

lő kiemelt, reprezentatív esemény volt, addig Jaraguá do Sulban a hétköznapi élet 

része. A keresztelésnek feltehetően a gyakori gyermekáldás miatt nem tulajdonítanak 

nagy jelentőséget.  

Huszonöt-harminc éve nemigen beszéltek a gyerekáldásról, rejtve történt minden. Meg-

jött a gyerek, mondták, na van még egy…A kereszteléskor sem volt ceremónia. Elég 

hűvösen kezelték a dolgot.338 

Az esküvő, a házasság is elsősorban vallási esemény. Szertartásaiban, jelentőségében 

ez inkább hasonlít az óvilágira. Egy esküvőt is sikerült megfigyelnünk ottlétünk ide-

jén. Bár a lakodalmaknak a Schmöckel által leírt szokásai339 már nemigen élnek. A 

magyar származású Bockor család leánygyermeke ment férjhez egy „kívülről jött” 

férfihoz. Lényeges, hogy 1995 és 1998 között ezeken a területeken 14 esküvőt tartot-

tak, amelyből 13 a mennyasszony házánál zajlott és csak egy esetben rendeztek lako-

dalmat egy városi klubban. A pap portugálul beszélt, és a Brazília-szerte ismert mó-

don járt el – mondták adatközlőink. 

Ha szombaton tartják az esküvőt, akkor már csütörtökön megkezdik az ünneplést. 

A lagzit egészen vasárnap délig, kávéivásig tartják. Régi szokás, hogy fizetni kell a 

menyasszonyért. Aki elsőnek táncol vele, ajándékot ad, vagy valamilyen szolgáltatást 

                                                 
337 férfi, 69 éves, földműves 
338 Hilário Schauer szóbeli közlése 
339 Bővebben lásd a Melléklet  3. Lapinterjúk fejezetében a  „Hungaréz Lakodalom” leírását 
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nyújt. Egy kalapot adnak körbe, amibe pénz kerül, de a német származásúak a 

nyakkendőjükből is levágnak egy-egy darabot…340 

A vallás átvitt értelemben is a nemzeti identitást megtartását segítette elő. Az etnikus 

endogámiát, azaz hogy az egy nemzethez tartozók házasodjanak, az azonos valláshoz 

tartozás törvénye is szabályozta. E két kívánalom együttes teljesülése eredményezte a 

közösség által elfogadott jó frigyet.   

Régen fontos volt, hogy a leszármazottak azonos etnikumúval házasodjanak össze, - 

német a némettel, magyar a magyarral. Meg hát a vallások is különbözőek voltak, 

nem keveredhettek egymással. Ma már az is mindegy, mit főznek a lagzin, nincs rend-

je a dolgoknak.341 

A halálról és temetésről Scheuer így nyilatkozott:  

Megfigyeltem, hogy amikor tavaly apám meghalt, senki sem sírt a családból. Valaki 

megkérdezte, hát senki sem szerette az öreget? Én azt hiszem, nem sírással mutatjuk 

ki valakinek a hiányát. Apánkat addig kellett szeretni, amíg életben volt, és ha meg-

halt, örülnünk kell, hiszen végre megpihenhet. Ő keményen élte a maga életét! Nincsen 

sok értelme, hogy utána sírjunk, nem old meg semmit.342  

Annak ellenére, hogy a vallási és etnikai téren páratlanul türelmes Brazíliában az ide-

gen telepesek leszármazottai nem szenvednek hátrányt vallási másságukból, számos 

jel arra mutatott, hogy az államvallás hosszú távú célja az, hogy „a vallási életből is ki 

kell szorítani az idegent.”343 Ez inkább előrelépési lehetőséget biztosított a hit- és 

dogmahű katolikusoknak,344 mintsem, hogy a más nézeteket vallókat tevőlegesen bün-

tette volna. Beszédes jele a nemzeti és vallási toleranciának a Délamerikai Magyar Hír-

lap 1927. március 12-i számának címoldala. Itt a Március 15-i ünnepély meghívója és 

egy nemzeti zászlóadományozásról szóló cikk mellett egy nagyalakú rajzos hirdetést 

                                                 
340 Hilário Scheuer szóbeli közlése 
341 Hilário Scheuer szóbeli közlése 
342 Hilário Scheuer szóbeli közlése 
343 NN.: Imigracáo / colonizacao II - Questao Racial e Politica de Bonifácio da Cunha. Blumenau em Cadernos, 
XXXII (5), Der Urwaldsbote, 1901. május 4. 135.p. 
344 Dembicz, Andrzej – Kula, Marcin (szerk.): Relacoes entre Polonia e Brasil. Passado e presente. 
Warszawa, 1996, Centro de Estudos Latino-Americanos Universidade de Varsóvia, 25.p. 
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is közöl a lap. Ezen két, túlrajzoltan kampós orrú öreg férfi italozik vidáman egy 

nagyméretű Dávid-csillag alatt, Antarcticát fogyasztanak.345 

 

Az evés mint szimbólum 

Az étkezés, annak formája, tartalma, ritualizáltsága, a formalizált ünnepekhez való 

szoros kapcsolata révén, illetve a kultúrába való nagyon mély beágyazódottságának 

köszönhetően az egyik legfontosabb nemzeti klasszifikációs jellemző. A közösség 

mind saját maga felé, mind pedig a külvilág felé ezen keresztül is kommunikálja iden-

titását, a többiekhez képest való másságát. Erről eszünkbe juthat az a német mondás,  

hogy „az ember az, amit eszik”. Lévi-Strauss a következőképpen fogalmazott: „A 

táplálék, nemcsak evésre, hanem végiggondolásra is való”.346 Itt nyilvánvaló, hogy a 

táplálkozásnak nem a létfenntartó, hanem a szimbolikus funkciója kap hangsúlyt. Az 

étel szimbolikus jelentőségéről a guarani indiánok úgy vélekednek, hogy személyisé-

gük és etnicitásuk megőrzéséhez is hozzájárul az étel és a tánc.347 

Az identitás változása, bizonyos elemeik kontinuitásának megszakadása (jelen eset-

ben az étkezés és ételek elkészítési módja), majd egy revival-folyamat következtében 

a  visszatérés a vélt vagy valós eredethez szemléletesen megjelenik a sváb-magyarok 

étkezési szokásainak történetében. 

A kivándorlás előtt, még Veszprém megyében a sváb-magyar étkezésben megfigyel-

hető volt a magyar parasztságra általában is jellemző kettősség. Hétvégeken, kiemelt 

napokon, ünnepeken, vendégségek alkalmával a sertéshús, illetve a szárnyasok domi-

náltak. Maga a sertés, annak feldolgozása, a belőle készíthető ételek hihetetlen gaz-

dagsága egyértelműen sváb specifikum, kiemelt jelentősége volt a különféle szalon-

náknak és kolbászféléknek. Ami még jellegzetesebbé teszi, az a változatos, a magyar 

paraszti gasztronómiában kevéssé ismert mártások, öntetek alkalmazása. A hétköz-

napokat a hüvelyesek, tésztafélék, s főleg a káposztaételek jellemezték. Bár ismert 

volt számukra az Újvilágban később egyeduralkodóvá váló kukoricaliszt – amiből a 
                                                 
345 Délamerikai Magyar Hírlap, 1927. március 12., V. évfolyam 282 szám. 
346 „La nourriture ne doit pas seulement etre bonne a manger, elle doit etre bonne a penser.” Levi-Strauss, 
Claude: Race et histoire. Paris, 1987, Gallimard. 
347  id. Boglár Lajos: Magyar Világ Brazíliában. A múlt századtól 1942-ig. Budapest, 1997, Szimbiózis, 
33.p. 
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híres Kukuruzsterzet készítették –, de elsősorban búzalisztet használtak, kenyérféléiket 

is ebből készítették. Az ételek ízesítése is jellegzetesen európai, paprikahasználatukat 

tekintve pedig kifejezetten magyaros volt. S bár feltehetően ismerték és ettek is a 

tipikusan magyarnak tekintett, pirospaprikában gazdag gulyáslevest, paprikás csirkét, 

pörköltöt, ez nem volt számukra a magyarság szimbóluma. 

Korabeli leírások ugyan nem születtek arra vonatkozólag, hogy általában mit evett a 

letelepedés első éveiben egy Magyarországról áttelepült család, de a szűkebben vett 

térség egészének ismertetését olvashatjuk Jósé Goncalves visszaemlékezéseinek egy 

fejezetében. A telepesek táplálkozása eszerint nem volt igazán változatos, de semmi-

képpen sem mondható egyhangúnak. A család alapétele a bab, a maniókaliszt és a 

polenta (kukoricalepény) volt. Ezt variálták édes burgonyával, taiával, mangaritóval, 

néhanapján rizzsel. A húst a környező erdőkben történő vadászat biztosította. Első-

sorban tapírt, vaddisznót, őzet, öves állatot, pacát ejtettek el, nem is beszélve a sokféle 

madárról, mint például a jacu, a macuco, a jacutinga és a jacupemba.348 Az étkezése-

ket mindig gyümölccsel zárták, ezeket a gyerekek hozták az erdő széléről (úgymint: 

goiaba, jaboticaba, aracá, pitanga, banán, cortica, majom baga, bacupari, amora, 

gamexame, majom inga, banán inga, bab inga, gabiroba). Ha a  vadászat sikertelensé-

ge miatt nem jutottak húshoz, akkor a pár kilométerre levő patakhoz mentek, ahol 

könnyen foghattak halakat (jundiát, trairát, és carát).349 

Természetes módon a kivándorlók, főleg a letelepedési időszak kezdetén valamilyen 

módon próbálták az otthon megszokott ízeket, illetve étel-féleségeket a helyi alap-

anyagokból elkészítni. A kukoricalisztből készült ételek ugyan nem voltak ismeretle-

nek a sváb-magyarok számára, de a búzából készített fogásokat nagyon hiányolták. A 

finomlisztből a németek és a magyarok Kukuruzsterzet készítettek,350 amelyet sóval 

ízesítettek. Ez az öregeket arra a búzára emlékeztette, amit egykor Magyarországon 

ettek. Wendelin Schmidt, Santa Cruz önálló iskolájának magisztere elmondta, hogyan 

készítették a betelepülő „hungaréz” asszonyok azokat az ételeket, amik a magyaros 

ízlésüknek, s persze az óhazából származó konyhatechnikai ismereteiken alapult. 

„Fogták a kukoricalisztet, elkészítették a masszát, reszelt burgonyával kelesztették, 

                                                 
348 Goncalves, Jósé: Vida primitiva das familias no Vale do Itajai. Blumenau em Cadernos, XXXIV (4), 108.p. 
349 Goncalves, Jósé: Vida primitiva das familias no Vale do Itajai. Blumenau em Cadernos, XXXIV (4), 109.p. 
350 A Veszprém megyében ismert Kukuruzsterz-cel ellentétben ebben nem volt sem fűszerezett disznózsír, 
sem búzaliszt. Állaga és íze azonban emlékeztetett arra.  
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zsírral, cukorral és sóval ízesítették. A masszát aztán becsavarták caeté-levélbe, az 

agyagpadlóra tették, majd parázzsal és hamuval borították.”351 Még az 1920-as évek-

ben is tartották magukat a régi szokásokhoz, igaz, csak a jelentős ünnepekkor, Hús-

vétkor és Karácsonykor. Igyekeztek az új alapanyagokat és technológiákat a hagyo-

mányos ízvilág létrehozására felhasználni.352  

Otthon anyám terített asztallal várt, azon volt az aipi [édes manióka], búzaszósz, 

rizs, bab és sült tojás. A vasárnapi ebédet mindenki várta, hiszen anyám levágott egy 

csirkét, kacsát, vagy libát. Házilag készített galuskát, káposztát és salátát. Ha nagy 

ritkán vendéget vártunk, anyám még gondosabban készítette el az ünnepi ebédet. Ami 

az étrendet illeti, hozzátartozott még a cuca [édes tészta], torták, meggy, őszibarack- 

vagy körtekompót.353  

Az ezt követő évtizedekben azonban az az igény, ami eleinte az óhazában megismert 

ételek iránt mutatkozott, fokozatosan csökkent, végül elhalt. Az 1920-as évek köze-

pén a Délamerikai Magyar Hírlap még több kisebb hírt is közölt arról, hogy a magyar 

ízlést kiszolgálandó, többen is búzatermesztéssel kísérleteztek.354 Mindannyian siker-

telenül. Az újabb generációk már a helyi növényekből készített ételek ízét fogadták el 

természetesnek. De a paprikás csirkéről, mint jellemző nemzeti ételről, még az 1950-

es évek brazíliai magyar újságcikkeiben is szó esett.355 Egy 1987-es helytörténeti 

munka a magyarok érdekes ételei közé sorolta a gulyást, a rétest, a kacsasültet356 – 

valójában azokat már évtizedek óta nem fogyasztották. 

* * * 

Amikor a jaraguá do suli magyarok elindították egykori identitásuk felélesztésének 

folyamatát, ösztönösen az ételekkel kezdték azt. Részben azért, mert a közvetlenül a 

sváb-magyarok mellett élő németek is az evés köré szervezték ünnepeik nagy részét 

                                                 
351 Silva, Emílio da: Jaraguá do Sul. II. livro. Um capítulo na povocao do Vale do Itapocú. Stulzer, 1975, 
Frei Aurélio, 45.p. 
352 Fischer Ferenc: Hol laknak a legrégebben magyarok Brazíliában? Délamerikai Magyar Hírlap, 1924. janu-
ár 6. 
353 nő, 78, háztartásbeli 
354 Délamerikai Magyar Hírlap, 1924. június, 1925. május, 1927 júliusi számai 
355 Kőbányai Péter: Mézesmadzag emigránsoknak. Délamerikai Magyar Hírlap, 1959. augusztus 19. 
356 Schmöckel, Eugénio Victor: A presenca húngara em Jaraguá do Sul. Correio do Povo. 1987/VII/25-31.p. 
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(almaünnep, sajtünnep, mézünnep, malacünnep).357 Részben pedig azért, mert elsőd-

leges kulturális jegyük, a nyelv, nem állt rendelkezésükre.  

Nézd, elsősorban azért a tánc, mert ahhoz nem kell a nyelv, feltétlenül olyasmit  kel-

lett találni, amihez nem kell a nyelv. És az étel az a másik, mert bármelyik országba 

elmész ez nagyon fontos.358 

Az egyes kultúrák közötti találkozási pontokon a „...másik kultúrához tartozó elem 

óhatatlanul reprezentációs funkciót tölt be: arra utal, ami az érintett felület mögött 

van.”359 Az étel pedig feltétlenül ide tartozik. Különösen akkor körvonalazódik ez a 

reprezentatív funkció, ha látjuk annak kialakulását is. A sváb-magyarok két elvárást 

fogalmaztak meg a magyaros ételekkel szemben: egyrészt legyenek minden kétséget 

kizáróan, a többi nemzet által is elfogadottan magyarok, egyidejűleg feleljenek meg a 

jelenlegi, magyarosnak egyáltalán nem mondható ízviláguknak is. Az egymást követő 

Magyar Napokon, magyar rendezvényeken rendre megjelentek e kettős mércének 

megfelelő ételekkel.  

Fontos kérdésként merült fel az is, hogy miként alkalmazták a helyi viszonyokhoz a 

frissen szerzett ismereteket. „Amit átvettek, átalakítottak, de történelmi eredete látha-

tó maradt.”360 A törekvés az „új” tapasztalat továbbadására nyilvánvaló volt, a tanul-

takat pedig a helyi ízlésnek megfelelően egészítették ki. Így például köretként manió-

kát és édesburgonyát tálaltak fel. Egyik ételhez sem használtak paprikát, mondván – 

az nekik „túl csípős”. 

A megkérdezett jaraguáiak mindegyike úgy nyilatkozott, hogy szerinte a magyar éte-

lek csípősek, majd azt, hogy nem szeretik a csípőset. Ennek ellenére fontosnak tar-

tották, hogy magyaros jellegű ételeket egyenek, mivelhogy ők magyarok. Az ellent-

mondást az a kényszerű adottság oldja, hogy a Dél-Brazíliában gyakorlatilag nem 

lehet csípős pirospaprikát beszerezni.361 Látható azonban, hogy az elérni kívánt iden-

                                                 
357 Pichetti, Antonio: História de Sta Catarina. IV. Curitiba, 1970, 81-82.p. 
358 Tirczka Lizi (a magyar kolónia vezetőségi tagja, São Paulo) szóbeli közlése 
359 Bíró Zoltán: Egy új szempont esélyei. In: Bíró Z. – Gagyi J. – Péntek J. (szerk.): Néphagyományok új 
környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. Bukarest, 1987, Kriterion Könyvkiadó. 45.p. 
360 Hobsbawm, Eric: Tömeges hagyomány-termelés: Európa 1870-1914. In: Hofer Tamás – Niedermüller 
Péter (szerk.): Nemzeti kultúrák antropológiai nézetben. Budapest, 1988, MTA Néprajzi Kutató Csoport, 
181.p.  
361 Jaraguá több üzletét is végigjártuk, hogy megtudjuk, kapható-e a főzéshez szükséges paprika, hosszas 
keresés után egy német kiszerelésű, „gulyáshoz ajánlott”, édespaprikát tartalmazó fűszertípust találtunk. 
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titás és a megszokott, feladni nem kívánt életvitel között ellentmondás feszül. Ezért 

is fontosabb ebben az esetben az étkezés szimbolikus, mint hétköznapi vetülete.  

Ebből a szempontból tanulságos a Brazil-Magyar Társulás elnökének a tipikus magyar 

ételekről tett a nyilatkozata Silvia Pinter újságírónőnek -. „A legfontosabb és a ma-

gyarok által csodált fogások a következők: paprika (szárított és őrölt piros paprika), 

gulyás (leves marhahúsból burgonyával és sok fűszerrel), és a Veszprém (kacsa vörös 

káposztával).”362 Később még hozzáteszi, hogy „kedvelt ital a bor (különösen a toka-

ji), és a gyümölcspálinka.” 

A jaraguái étlapon az ételek az emigránsok szokásai szerint álltak össze. A leírások 

szerint a magyar nép az ízletes ételek elkészítésében jeleskedett, különösen a híressé 

vált a Strudelt (rétes), a Polaschinka (palacsinta), a Zerrissenehosen és a szárnyasok húsá-

ból készített leves, amely a balkáni vidékek híres fűszerével, a paprikával készült.363 

A deklaráltan nemzeti ételek sorába egy, nem feltétlenül odavaló is bekerült, a Strudel, 

– az étrendjükben eddig is meglévő, a rétesek közé tartozó süteményfajta. Ezt meg-

határozó magyar örökségként, a „hazába való visszarévedés”364 eszközeként tartják 

számon, – mindig hosszas előkészítés után tálalják fel. Túrós-, mogyorós- és káposz-

tás formában szokott az önkiszolgáló vacsoraasztal végére kerülni. A már említett 

Notícia-beli cikk is központi helyen foglalkozik a Strudel-kérdéssel. A nyilatkozó el-

nök, Hilário Scheuer az ételeket illetően elsőnek a Strudelről szól, s azt mondja: „So-

kan azt hiszik, hogy német étel, holott teljes mértékben magyar.”365 A Strudel a szim-

bolikus étkezési-szertartáson belül is előkelő helyet foglal el. 

A németek sok mindent átvettek, ami valójában a miénk lenne, mint a Strudel és 

más ételek, amit a magyarok fogyasztottak. De mivel a német konyha nagyobb támo-

gatást kapott, ma már a germánok is azt eszik.366 

A látszólag kicsinyes vita arról, hogy Strudel eredetileg német, avagy magyar édesség-

fajta, mélyebb hátteret is hordoz. Tekinthető ez a mindig is privilegizált, a bevándor-

                                                 
362 Pinter, Silvia: A Magyarok visszaszerzik történelmüket. Notícia, 1997. augusztus 16. 
363 Eugenio Victor Schmöckel dokumentumai alapján. 
364 Diefenthaler, E.M.R. – Jagnow, E.L. – Canuto, A.M.: Crescendo com a nossa história. Jaraguá do Sul, 
2000, Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 27.p. 
365 Pinter, Silvia: A Magyarok visszaszerzik történelmüket. Notícia, 1997. augusztus 16. 
366 férfi, 56 éves, kereskedő 
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ló nemzetek között mindig a legelső helyen említett és kezelt németekkel szembeni 

ellenállásnak. Tekinthető egy nyílt identitás-vállalásnak is, amely a magyarországi 

sváb telepeseket egyértelműen a magyarok, s nem a németek közé sorolja. S tekinthe-

tő a tradíció-keresés egy olyan megtalált elemének, ami kétséget kizárólag régi, auten-

tikus, s mivel mások által is irigyelt, - ezért értékes.  

A másik gasztronómiai sajátosság az ételek fogyasztásának módozatából adódik. A 

magyarországi, s tágabb értelemben az európai tálaláskultúrát az egyes fogások 

linearitása jellemzi. Előétel, leves, főétel, desszert sorrendben, nem felcserélhetően. 

Ezzel szemben Jaraguá do Sulban mindezt egyszerre fogyasztják. Így egy új, minősé-

gében is más ételfajta jött létre, ami semmiképp nem nevezhető tradicionálisnak  - 

még akkor sem, ha minden résztvevő annak is tekinti. A Jaraguá do Sulban élőket 

1995-ben tanították meg a São Paulóból főzés-oktatásra odalátogató magyar asszo-

nyok a magyar ételek készítésére.  Addig nem igazán volt fogalmuk a magyar fogá-

sokról. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy mindez a helyiek kifejezett kérésére 

történt. Ők akarták elsajátítani a magyaros főzésmódot.  

Az első alkalom, amikor lementünk, a  fele megtanulta a gulyáslevest és a másik hu-

szonöt pedig a sütést csinálta, a túrós pitét és az almás pitét. Mindegyik próbált vala-

mit megtanulni, amit ilyen rövid idő alatt meg lehetett tanulni. De a végén jól sikerült 

a vacsora, mert százan voltak és minden elfogyott. A következő alkalommal, amikor 

mentünk akkor több személyre kellett főzni, mivel négyen mentünk, mindenki főzött, 

ők pedig a sütést vállalták. Csináltak káposztás, almás és túrós rétest. Az ő módju-

kon.367 

A megfigyelt, étkezéssel gazdagított magyar összejöveteleket az jellemezte, hogy az 

evésre készülve mindenki mindenből szedett egy tányérra. Valamilyen levesféleség 

került legalulra, majd rizs, manióka, burgonya, savanyú káposzta, pörkölthöz hason-

latos szaft, galuska és mindennek a tetejére az elengedhetetlen Strudel, káposztás, 

mogyorós vagy túrós. Az így felhalmozott, piramisszerű ételhalmazból aztán innen-

onnan csipegetve szimultán történt az étkezés. Ez a leginkább döntő másság, ami az 

óhazai és újvilági étkezési kultúrát jellemzi. A csoport azonban nem erre az európai 

ízlés számára meghökkentő részletre helyezte a hangsúlyt, hanem arra, hogy amit 

                                                 
367 Tóth Sári (a magyar kolónia aktív tagja, főzőasszony, São Paulo) szóbeli közlése 
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esznek, az tipikusan magyar. Amin részt vesznek, az egy hagyományőrző magyaros 

ebéd vagy vacsora. Annyi bizonyos, hogy a helyiek azonosulni kívántak ezzel a jelen-

ség-együttessel, amely szukcesszíve megjelenő szimbólumaival hagyományteremtővé 

válhat.368  Akkor is, ha azoknak nincs kétséget kizáró köze a valósághoz, ha mindez 

csak szimbolikus szinteken történik. 

Ezeknek a jaraguáiaknak például van néhány magyar eredetű ételük, teljesen elvál-

toztatva, azt hiszem a paprikás csirkének valamilyen változata, ami felismerhetetlen, 

mert a csirkét belerakják a vízbe, és bekeverik lisztel és tejföllel betopffolják. Közben 

németül beszélnek.369 

A paradigmáknak ez a lebomlása és új összefüggésekben való felépülése a népi étel-

készítés hagyományos elemeit megfosztja mind eredeti kultikus, szimbolikus jelenté-

süktől, mind hagyományos tartalmuktól, ízüktől, formájuktól. Ez azt jelenti, hogy 

ami ma történik, már nem a népi kultúra jelentéssel bíró elemeinek létrehozása, ha-

nem a vélt tradícióból származó, már csupán lokális értékkel bíró dolgok felélesztése. 

A jelentést a vélt értékek helyettesítik,370 igaz, ez a vizsgált közösségben megegyezik 

az eredetivel. Azon a helyen, abban az időben ez nem más, mint maga a tradíció.  

A tánc mint szimbólum 

Ami a néptáncot illeti, pontosabban azt az elképzelést, hogy az etnikai ünnepek vele-

járója a tánc és a muzsika, jelzik a korai leírások is. Ezekből kiderül, hogy a templo-

mok mellett épült barakkszerű közösségi házakban (amit Szalonnak neveznek –  

Salão) már a kolonizáció kezdetén is rendeztek táncos mulatságokat.  1900 körül 

megalapították az Osztrák-Magyar Egyesületet azzal a céllal, hogy a „...barátságot erősít-

se, dolgozzon a részvevők egységén”,371 ami a gyakorlatban különböző szórakozási 

lehetőségekben nyilvánult meg.   

Jaraguá do Sulban évtizedeken át a szalonokra koncentrálódott a szórakozás, ame-

lyekben a hétvégeken bálokat szerveztek, a híres vasárnapi („domingueira”) összejö-

                                                 
368 Bausinger, H. - U. Jeggle - G. Korff - M. Scharfe: Grundzüge der Volkskunde. Darmstadt, 1993, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 29.p. 
369 Tirczka Lizi (a magyar kolónia vezetőségi tagja, São Paulo) szóbeli közlése 
370 Péntek János: Előszó. In:  Bíró Z. – Gagyi J. – Péntek J. (szerk.): Néphagyományok új környezetben. 
Tanulmányok a folklorizmus köréből. Bukarest, 1987, Kriterion Könyvkiadó, 9.p. 
371 Schmöckel, Eugénio Victor: A presenca húngara em Jaraguá do Sul. Correio do Povo. 1987/VIII: 6.p. 



A JARAGUÁ DO SULI MAGYAR KOLÓNIA: IDENTITÁS ÉS TÖRTÉNELEM 118 
 

  

veteleket. A leggyakrabban látogatott szalon a Salão Sohn és a Salão Buah volt, ez 

utóbbit 1913-ban alapították és 1943-ig működött, akkor lebontották. A jaraguá do 

suliak társadalmi életében a zene mindig jelen volt.  

Európában, a tél hideg hónapjai alatt a házaikba visszahúzódó családok szokása volt, 

hogy házi-estélyeket szervezzenek. Ezt a szokást magukkal hozták Brazíliába, Santa 

Catarinába. Eleinte a jaraguáiak Fischer Ferenc kereskedő házának szalonjában ren-

dezték összejöveteleiket, ahol „nem hiányzott a kártyajáték, a folklore táncok és 

mindenféle egyéb művészi megnyilvánulás”.372 A közösségi rendezvények, főleg azon 

csoportjait tekintve, ahol a hangsúly az önfeledt szórakozáson, s nem a vallásosság 

gyakorlásán volt, elsősorban a táncos rendezvények köré szerveződtek. „Ott rendez-

ték a hagyományos összejöveteleiket a helybéliek, akik teljes népviseletben jelentek 

meg, a legrafináltabb stílusú ruhákban, amelyet az Európában hordtak.”373  

A sok régi történet közül, amit az öregek meséltek, mindig azok voltak a legszebbek, 

meg legvidámabbak, amik a régi táncokról, meg táncos mulatságokról szóltak. Szinte 

kedve lett volna az embernek ott táncra perdülni.374 

Az a legfontosabb, hogy aki magyarnak érzi magát a szívében, az táncol. [...] És ha 

már táncol, akkor magyarul táncol, nem németül vagy olaszul. Ez egy nagyon fontos 

másság.[...] Rögtön észrevenni, hogy itt magyarok vannak, mert a táncuk magyaros. 

Nem is kell magyarul megszólalni, látni, hogy magyarok között vagyunk!375   

Amikor a sváb-magyarok hagyományaik felélesztését eltervezték, a múltbéli emlé-

kekhez való viszony, illetve a környező etnikumoktól ellesett minta volt az, ami elő-

térbe helyezte a táncot, mint a nemzeti identitás kialakításának újraértelmezési eszkö-

zét. Ugyanezt a zenében és táncban meglévő kézenfekvő identitásteremtő erőt más 

közösségek is hasonló módon használták fel önazonosságuk újrafogalmazására.376 

Hogy egy néptánchoz kötődő saját ünnepség szerveződjön, keresniük kellett valami-

lyen etnikai fogódzót, ami egyrészt egy mitikus, népi kultúra elképzelésből fakadt, 

                                                 
372 Schmöckel, Eugénio Victor: A presenca húngara em Jaraguá do Sul. Correio do Povo. 1987/VII: 34-36.p. 
373 Schmöckel, Eugénio Victor: A presenca húngara em Jaraguá do Sul. Correio do Povo. 1987/VIII: 8-14.p. 
374 férfi, 41 éves, ipari munkás 
375 férfi, 34 éves, kereskedelmi dolgozó  
376 Kovács Nóra: A Buenos Aires-i magyar kórus: közösség és identitásteremtés. In: Kovács Nóra - Szarka 
László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Budapest, 2002, 
Akadémia Kiadó, 137-162.p. 
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másrészt különbözött a többi etnikum hasonló rendezvényeitől. Az etnicitás egyre 

növekvő mértékben az identitás fontos formájává válik abban a világban, amelyben a 

kommunikáció lehetővé teszi, hogy egy csoport minden más csoportról tudjon és 

kapcsolatba lépjen vele.377 Márpedig a magyarok szeme előtt zajlottak a németek, 

lengyelek és olaszok ilyen rendezvényei, a kommunikáció nyitott volt. Gyakran részt 

is vettek egymás táncos összejövetelein. A helyiek azonosulni kívántak ezzel a jelen-

ség-együttessel, amely szimbólumaival hagyományteremtővé vált.378 

A táncunk mi vagyunk. Mi a tánccal tudunk legjobban megnyilatkozni a magyarsá-

gunkról. Ez a legjobb alap, hogy visszaszerezzük a dicsőségünket.379 

Nagyon fontos az, hogy mindenki tud a magyar táncosokról. Járják az országot, jár-

ják a világot és viszik a hírt mindenhová, hogy itt magyarok is élnek. [...] Ez jobb, 

mint egy nagy tévéhirdetés. Ez a legjobb ajánlólevél mindenhová!380 

Ma a templomok mellett egy nagyméretű, több száz ember befogadására alkalmas 

deszkaépítmény áll, azaz barakk, amelynek Szalon (salão) a neve. A hagyományos 

formák megtalálásában sokat segítettek a régi fotográfiák. „Vannak még olyan fény-

képei az emigráns magyaroknak, ami az újabb nemzedéknek segíthet elképzelni, mi-

ként éltek őseik, amikor az első városi kerületet meg akarták építeni Ninow földjén, 

Szent Istvánban.”381 

                                                 
377 Bodó Julianna: Jelképeink szerepváltása In: Bíró Z. - Gagyi J. - Péntek J. (szerk.): Néphagyományok új 
környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. Bukarest, 1987, Kriterion Könyvkiadó, 76-77.p.  
378 Bausinger, H. - U. Jeggle - G. Korff - M. Scharfe: Grundzüge der Volkskunde. Darmstadt, 1993, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 255.p. 
379 nő, 17 éves, tanuló 
380 férfi, 33 éves, gazdálkodó 
381 Schmöckel, Eugénio Victor: A presenca húngara em Jaraguá do Sul. Correio do Povo. 1987/VIII: 8-14.p. 
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A Dunántúl együttes 
 
 

A magyar társulás szíve a Dunántúl táncegyüttes, amelyet 1995-ben alapítottak. A 

csoport neve azért lett éppen Dunántúl, mert az első tánc, amelyet az együttes tagjai 

megtanultak, erről a vidékről származott, azonban Magyarország minden régiójából 

származó táncokat és énekeket feldolgoznak. Repertoárjukban megférnek mind a 

hagyományos paraszti táncok, mind a sorozó, verbunkos táncok és dalok. Mindent 

szeretnének megtanulni a táncról, a szokásokról, a viseletről. Műsoraikat Brazília 

különböző színpadain mutatják be, és részt vesznek az emigránsok leszármazottai 

által megrendezett fesztiválokon is. Azzal a céllal, hogy visszaszerezzék, és a többiek 

számára bemutassák a magyar folklórt, a huszonkét táncos minden egyes tánc meg-

tanulásánál a tökéletességre törekszik.382 

Ezek a népi táncos rendezvények és fesztiválok olyanok, mint a termőföld a növények 

számára. Ennek a talaján nőtt ki sok más magyaros dolog. Ha a tánc miatt össze-

jönnek, akkor jönnek mások is. Akik Magyarországról beszélnek, elmondják, ho-

gyan éltek az őseink, mi van ma arrafelé, kik is vagyunk valójában. És hogy mit is 

kell tennünk, hogy azok lehessünk, akik valójában vagyunk. Minden a táncnak kö-

szönhető.383 

A sváb-magyar közösség életében az 1995-ös indulás óta emblematikus szerepet ját-

szik a tánc, s benne a helyi fiatalok népitánc csoportja. A Magyar Ház és a tánccso-

port, átvitt értelemben a magyarság és a tánc összefonódott.384 A são paulói magyar 

kolóniából érkezett koreográfus, ifj. Piller Gida két éven át rendszeresen gyakorolt a 

fiatalokkal. A helyiek számára fontos az is, hogy a tánc segítségével „igaz” brazíliai 

magyarokkal sikerült kontaktust kialakítani, s ezt a kapcsolatot a tánc tovább erősíti. 

Így maga a tánc a kapcsolatháló kihagyhatatlan elemévé és katalizátorává vált.  

                                                 
382 Pinter, Silvia: A Magyarok visszaszerzik történelmüket. Notícia, 1997. augusztus 16. 
383 férfi, 34 éves, kereskedelmi dolgozó 
384 Melléklet 57-58. kép (184.o.) 
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Leírhatatlan az az érzés, amikor olyan fiatalokat lát az ember népi táncot járni, 

akiknek élő kultúrájához nem tartozik hozzá ez a cselekmény. Nem ismerik a gyö-

kereit, az „ízét”, mégis valami ez eddig lappangó elem felszínre tör és részükké, tu-

dássukká válik, mindenki által látható formát ölt. Számukra a magyarságtudat leg-

fontosabb megnyilvánulása a tánc.385  

A tánc segítségével, - annak köszönhetően, hogy a csoport számos honi és külföldi 

turnén és fellépésen vett részt -, a jaraguái sváb-magyaroknak jelentősen gazdagodtak 

a magyarságról vallott elképzelései. Részben explicit, részben implicit módon számos 

új hatás érte a közösséget. 1997. július végén a rendezőbizottság a fellépő tánccso-

portok számára négy napos szimpóziumot szervezett. A cél az együttesek még több 

magyar néptánccal és szokással való megismertetése volt. A szimpóziumot a Ma-

gyarországról érkezett Tímár Sándor és kamaraegyüttese vezette. Az oktatás magyar 

nyelven folyt, de természetesen mindent tolmácsoltak a jelenlévőknek. Reggeltől 

estig táncoltak, zenét hallgattak, énekeket tanultak. Az éjszakába nyúló táncházak és 

beszélgetések a magyar szokásokról igen hatékony módszernek bizonyultak. 

Az addigi sematikus, mitizált és idealizált magyarság-kép ekkor kezdett részleteseb-

ben és reálisabban kibontakozni. Ezt a folyamatot gyorsította a táncosok két ma-

gyarországi fellépése is. Az eddigi revival-folyamatokat a közösség ekkor érezte iga-

zoltnak. Az ezután érkező médiabeli, kutatói érdeklődés386 még inkább megerősítette 

a közösséget arról, hogy érdemes volt belekezdeniük, s érdemes volt a táncon keresz-

tül kezdeni kultúrájuk visszaszerzését. 

Egyetlen vágyam az volt, hogy Magyarországra eljussak. S eljuthattam a tánc segítsé-

gével. Érdemes volt mindent elkezdeni... Most már életem végéig bizonyítottan magyar 

vagyok.387 

2001-ben, miután a Magyarországon sikeres fellépésekkel gazdagodó Dunántúl tánc-

együttes tagjai hazatértek Jaraguá do Sulba, a helyi prefektus Santo Estevãóban egy 

                                                 
385 nő, 33 éves, hivatalnok 
386 Paulics Petra: „Újra-magyarok” között Brazíliában. In: A. Gergely – Papp – Prónai (szerk.): Kultúrák 
között. Hommage á Boglár Lajos. Budapest, 2006, Nyitott Könyvműhely, 71.p. 
387 nő, 19 éves, tanuló  
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épületet adományozott a csoportnak, s rajtuk keresztül a sváb-magyar közösségnek. 

A Casa Húngara nevet kapott intézmény jelenleg egyfajta közösségi házként működik, 

- igyekszik összefogni, szervezni, hellyet biztosítani a helyi magyar leszármazottak 

számára, s nem utolsósorban egy hihetetlenül erős szimbólumként mindezt közvetíti 

is a tagság és a kívülállók felé. Maga az épület a belső tereiben felhalmozott magyar 

jelképeivel, utalásaival, vizuális jeleivel nagyban meghatározza az odalátogatók ma-

gyarságról vallott felfogását. 
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Összegzés 

A Brazil-Magyar Társulás elnökének segítségével felmértük az idős emberek lakóhely-

ét, elkezdtük az interjúkészítést, az egykori veszprémi telepesek egyenesági leszárma-

zottaival. Az interjúk két kérdést jártak körbe. Az elsődleges az volt, hogy hogyan 

született a mozgalom ideája. Másodsorban arra kerestünk választ, hogy milyen, a 

kolonizációra vonatkozó emlékek maradtak meg a sváb-magyarok emlékezetében. A 

tudományos vonatkozású kérdések közül a következő tűnt érdekesnek: a 

szociokulturális háló feltárása, a társadalmi és rokonsági endogámia, és a hagyomány-

alkotó mozgalom összefüggései.  

A mozgalom elindulásának mozgatóerejére való rákérdezéskor a válaszok erőteljesen 

magukon viselték az interjúalanyok személyiségjegyeit, tudásszintjüket, társadalmi 

pozíciójukat. Ezalapján az egyszerűbb „minekünk is kell, hogy legyen saját tradíci-

ónk” (Scheuer, Henn, Wolf) típusú válaszoktól egészen az etnikai revivalt hangozta-

tó nézetekig (Baldúino, Jagnow) igen sokszínű kép bontakozott ki.  

A második kérdésre adott válaszok értelmezése előtt megemlítendő, hogy az egyik 

legidősebb adatközlőnk elvitt a Ribeirão dos Húngaros-hoz, amely Jaraguá 84. terüle-

tében csordogál, egy meglehetősen elhagyatott területen. Drámai hangú elbeszélésé-

ből kiderült, hogy ez a nehezen megközelíthető hely volt a magyarok által utoljára 

benépesített település Jaraguá 84. területén, ahová 1891 tájékán érkeztek a veszprémi 

telepesek. A környéken csak magyarok laktak, többek között a Stengl, Fódi és a Tóth 

család, - de az is kiderült, hogy azóta mindenki meghalt. 

A helyi sajtó, a Notícia és a Correio do Povo írásait sem szabad figyelmen kívül hagyni. 

Előbbi újságírója, a magyar dédszülők leszármazottja, Silvia Pinter több alkalommal 

is írt a magyarokról, és riportot készített E. Scheuerrel is. Az írások jelentősége lát-

szólag csekély, ebben a közegben azonban jóval túlmutat egy könnyen elfelejthető 

újságcikk súlyán, hiszen a közösségi kommunikáció szintjén (nem pedig az értelmisé-

gi köröknek szóló társadalomtudományi igényű publikációk szintjén) ezek az írások 

voltak a megerősítés legreprezentatívabb elemei az identitásukat kereső sváb-
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magyarok számára.388  Silvia Pinter Jaraguá megalapításának, 120. és 121. esztendejé-

ben romantikus hangsúllyal írt az „élő etnicitásról”, ami 1500 „magyart” jellemez. 

„Kezdetben, amikor az emigránsok az Ígéret földjére jöttek, a honvágy tartotta ébren 

a haza iránti lángolást mindegyikük szívében…” Az újságíró nyilván nem csak a saját 

véleményét közvetíti, amikor azt írja: „Énekkel és tánccal őrzik őseik gyökereit és 

kultúráját,” nyilvánvalóan egy megőrzött hagyománynak (survival) tekintve a moz-

galmat. Az egyik képaláírás is erre az elképzelésére utal - nagyszülei egy népviseletbe 

öltözött táncos társaságában láthatók: „…a nagyszülők segítik a magyar kultúra meg-

őrzésében.”389 Ez nem manipuláció kíván lenni, csupán a valóság romantikus koz-

metikázása, s ez néhány táncos véleményével is egyybevág. „A tánc amellett, hogy jót 

tesz a testnek, elősegíti, hogy az ifjak közel kerüljenek a gyökereikhez.”  

A másik újság, a Correio do Povo a történész Schmöckel tulajdonában van és hetenként 

közöl Jaraguá történetére vonatkozó írásokat. Schmöckelt már fentebb idéztem - ő a 

legtájékozottabb nemcsak a történeti, hanem néprajzi jelenségek összegyűjtésében és 

közlésében is, e dolgozat is gyakran hivatkozik adataira.390 

Nagyon tanulságosak a saõ paulói magyar kolónia tagjainak véleményei. Úgy tekinte-

nek a jaraguái mozgalomra, hogy kívülállók, mégis egyben részesei is az események-

nek. Brazíliában ők képviselik a hivatalos és autentikus magyar értékeket, s ebben a 

tekintetben felérendelődnek a vidéki, sváb gyökerű, és ezért egyértelműen kevésbé 

magyar jaraguái közösségnek a szemében. Piller Éva és férje laikus, de szenvedélyes 

történészei a brazíliai magyarságnak. Igen aprólékos, fotókkal gazdagon illusztrált 

beszámolót adtak a santa catarinai „magyar” mozgalomról. Az interjúalanyok a jelen-

séget revival-ként kezdték, amit mi az első munkahipotézis szerint elfogadtunk. Ők is 

a kulturális brókerek közé sorolhatók.  

A beszélgetés során gyakran megnyilvánult erőteljesen szubjektív, mitikus magyar-

ságképük is. Fiuk, ifj. Piller Gedeon – kiváló koreográfus, a Pántlika néptánc együttes 

vezetője – egy esztendőn keresztül havonta kétszer délre utazott (1200 km-t autóz-

va), hogy hétvégente dunántúli táncokra tanítsa a jaraguái fiatalokat.  

                                                 
388 Melléklet 60. kép (185.o.) 
389 Melléklet 45. kép (181.o.) 
390 Bővebben lásd a Melléklet  3. Interjúk fejeleztének riportját E. Scmöckellel (3.2. Interjúrészletek) 162-
163.p. 
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Tóth László a Magyar Ház és a Szabadegyetem egyik agilis vezetője volt 1998–ban 

bekövetkezett haláláig. Ő az emigrációs adatok birtokában ismertette nézetét a moz-

galomról, és ő írt elsőként erről egy helyi lapnak. Ő nevezte a mozgalmat „búvópa-

taknak”, ugyancsak revivalként kezelte, és bizonygatta, hogy az európai népek a „kü-

lönbözőségüket a folklor útján” fejezik ki. 391 

Tirczka Lizi megkísérlete értelmezni, hogy miért a tánc- és a konyhaművészettel kez-

dik a jaraguáiak a „magyarságuk” megismerését – mert ehhez „nem kell ismerni a 

nyelvet”, és egy jó vacsorával „barátságokat lehet kötni”… 

Kapos László, a Magyar Ház igazgatója, világos okfejtéssel adta tudtunkra, hogy két-

ségei vannak a jövőt illetően. Pontosabban arról beszélt, hogy „minden emigráció 

előbb-utóbb kihal. Nemsokára a „Magyar Háznak a magyar művelődés házává kell 

válnia”. Arra a kérdésre, hogy vajon a jaraguáiak mozgalma mennyire csak forma, és 

mennyiben hordoz etnikai tartalmat, úgy vélte, hogy bár elképzel egy minimális mér-

tékű  kulturális túlélést, de nem jósol nagy jövőt. Mégpedig olyan okok alapján, ame-

lyekről mi is csakhamar meggyőződtünk, hiszen nincsen nyelvi kötődésük az óhazá-

hoz, és nincsen olyan kommunikációs csatorna, amely elterjesztené az etnikum tar-

talmi vonásait. 

* * * 

Minthogy a kutatás kezdeti szakaszaiban a közel nyolcvan lelket számláló Scheuer 

család egyik tagjánál laktunk, közelről figyelhettük meg a közösség hétköznapi életét. 

Elsősorban annak meghatározása motivált, hogy a vizsgált közösségben mi az etnikai 

traditum. A foglalkozási ágaknak és rétegeknek megfelelően folyik egy megszokottan 

hétköznapi jaraguái élet, amelyet meg-megszakítanak a szalonokban szervezett össze-

jövetelek. Scheuer szavaival: „Ezek között havi gyakorisággal vannak magyar kávék, 

amelyek során a férfiak kártyáznak és kugliznak, míg az asszonyok bingóznak.” Ezek 

az összejövetelek három éve is hasonló módon történtek, de a Brazil-Magyar Társulás 

megalakulása után megkapták az etnikai jelzőt. Kávéház helyett „Magyar Kávéház” lett 

az elnevezése. Ennek még nagyobb hangsúlyt adott az a tény, hogy minden szombat 

délután, mise után a Szalonban próbál a Dunántúl együttes.  

                                                 
391 Ő írt elsőként egy helyi lapban erről - Tóth László: A búvópatak felszínre tör. Brazíliai Magyar Hírlap. 
São Paulo, 1995 
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Igazi etnikai ünneppé akkor válnak ezek az összejövetelek, amikor Magyar Napot ren-

deznek. A kolónia évente háromszor rendez ünnepségeket, ami az elnök szerint any-

nyit jelent, hogy hagyománnyá vált napjainkra. Eddig már több tucat ilyen összejöve-

telre került sor. 

Ami a dekorációt illeti, néhány São Paulóból kapott nemzeti szimbólum (címer, zász-

ló, plakát) felhelyezését figyeltük és filmeztük, s ennek kapcsán adaptációkat is rögzí-

tettünk. Piros, fehér, zöld léggömböket akasztottak egymás mellé, és az asztalokra is 

háromszínű terítők kerültek.392 Az ünnepség pontos szervezése és lebonyolítása nagy 

gyakorlatra vallott és valóban tradicionálisnak tekintették a szervezők. A belépő ven-

dégeket kezükön lebélyegezték a népviseletes együttes tagok, majd hellyel kínálták. 

Ezt követte a Dunántúl félórás műsora, majd a vacsora, amely tekintettel az ötszáz 

főre és az önkiszolgáló tálalásra, több órán át tartott, miközben folyamatosan szólt a 

népzene. Fontos megjegyezni, hogy a bort ingyen mérték „mert a magyarok elsősor-

ban ezt isszák”, míg a sörért „a németek által kedvelt italért”, fizetni kellett. 

A magyarságunkat az is erősíti, hogy a saját italunkat ingyen adjuk. Mert az ránk 

jellemző és nem másokra. Aki meg németesen akar inni, az fizessen! Magyarok kö-

zött ne legyen német az ivás se!393 

Bár korábban már szó volt az ünnep jelentőségéről, meg kell jegyezni, hogy az való-

ságos szimbólumrendszer. Aki a szalonba belép, az egész atmoszféra hatása alá kerül. 

Zene, étel-ital, népviselet, tánc, piros-fehér-zöld színek, szimbólumok tömege. Bárkit 

kérdeztünk mikrofonnal a kezünkben, hogy miért van itt a vacsorán, a válasz így 

hangzott: Porque sou húngaro!  (Mivel magyar vagyok). Akár Kitzinger, akár Demarchi 

volt is a neve. Elemezve az ünnep valamennyi részletét, megállapítható, hogy a belé-

pés a szalonba úgy is felfogható, mint a személy társadalmi konstrukciójának átmene-

ti rítusa. A Társulás csak adminisztratív célokat tölt be, ami a szervezésben válik tár-

sadalmivá. Az ünnep idején a szalon „magyarizáló” hatást fejt ki, míg hétköznapokon 

rekreatív funkciója van.  

Elsősorban arra összpontosítottunk, hogy megtaláljuk a választ erre a mozgalomra. 

A terepszemle végén arra a következtetésre jutottunk, hogy a jaraguáiak részéről sem 

                                                 
392 Melléklet 49. kép (182.o.) 
393 nő, 28 éves, háztartásbeli 
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survival-ről, sem pedig revivalról nincsen szó. Aligha valószínű – gondoltuk – hogy 

az ajkai-, vagy devecseri svábok egykoron szanyi népviseletben helyi táncokat jártak.  

Ma már teljesen függetlenül a gyökerektől, és a nagyvárosi kulturális brókerek befo-

lyásától, a Brazil-Magyar Társulás működik. A Dunántúl tagjai alig várják a hétvégi pró-

bákat és az alkalmi fellépéseket, s ráadásul már saját magukat irányítják folyamatos 

külső segítség nélkül. S amint ezt a számunkra rendezett búcsúfellépés alkalmával 

többen is elmondták: „egyetlen álmuk, hogy eljussanak Magyarországra.”394 

Az emigráns csoportokkal, a kisebbségbe került etnikumokkal kapcsolatban határok-

ról lehet beszélni. A kisebbségeket két értelemben foghatjuk fel, - önmaguk által, 

inklúziós határ, és a többség által, exkluziós határ. Az etnikai csoportok identitását az 

identifikáció pozitív elemei, az inkluziós határokat a csoporttagság állandósága adja. 

A szalon és környéke egy szimbolikus magyar tér, itt működik az inklúziós határ – ez 

nem csak a Dunántúl kéttucat tagját és a Társulás tagjait érinti, hanem az 1500-ból azt 

az 500-600 személyt is, akik részt vesznek a Magyar Napokon. Etnikai identitásuk csak 

a szimbolikus tér határain belül működik, fizikailag legfeljebb a kezükön lévő bélyeg-

ző-lenyomat jelenti az identitást – de az is lekopik néhány kézmosás után. 

Megfigyeltem azt az érdekességet, hogy sokan a fitalok közül, de még az idősebbek is, 

nem mossák le a Magyar Napon kapott belépési bélyegzést a kezükről. Ott van raj-

tuk, amíg le nem kopik magától. Mert egy ilyen bélyeg azt is jelenti, hogy ott jártál, s 

ha ott voltál, akkor magyar vagy. Tehát akinek ilyen bélyege van, az mindenkinek 

hirdeti, hogy magyar. Ez egy nyílt vállalás.395 

* * * 

Az első vizsgálataink a jaraguái kolóniában teljes mértékben az akció antropológia 

módszereire támaszkodtak. Egy feed-back akció keretében elsőnek az 1997-ben ké-

szített fotókat és videófilmet mutattuk be a Dunántúl együttes tagjainak és a Társulás 

vezetőinek. A film végén elhangzó mondat („Egyetlen álmom, hogy eljussak Ma-

gyarországra”) ismét felébresztette a fiatalokban az érdeklődést Magyarország iránt. 

A Társulás vezetői rövidesen el is kezdték az utazás  megszervezést. A táncegyüttes 

                                                 
394 Melléklet 47-48. kép (182.o.) 
395 nő, 55 éves, háztartásbeli 
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tagjai változatlan lelkesedéssel, immár hivatalos koreográfus nélkül gyakorolnak min-

den hétvégén, és alkalomszerűen fel is lépnek. Megkértek – miután megtudták, hogy 

én is tanítok néptáncot –, hogy gyakoroljak velük: így hetenként háromszor, próbál-

tunk (akcióantropológus minőségemben is nagyon sok értékes megfigyelést tehet-

tem), hogy Magyarországi útjuk során gazdagabb legyen a repertoárjuk.  

Ami a Társulást illeti, a mozgalom életében hierarchikus változások indultak meg ez-

után. A korábban egyszemélyes vezetés rendszere helyett manapság egy vezetőség 

szervezi és irányítja a Társulás tevékenységét. Scheuerből tiszteletbeli elnök lett, a 

vezetőséget pedig több rokona alkotja. Felmerült a kérdés: az identitáskereső mozga-

lom bő egy évtizede alatt elmélyültek-e ismereteik Magyarországról?396 A são paulói 

kolóniával való kapcsolatuk minimálisra zsugorodott. Bár ketten is tervezték, de sen-

ki nem tanult meg magyarul. Jelen kutatássorozat magyarországi visszhangjának 

eredményeképpen egy magyar nyelvtanár is érkezett a településre, 2003-2004-ben 35-

40 fő nyelvi képzését kezdte meg. Karácsonykor a közösség már el tudta énekelni a 

Himnusz pár stórfáját.397 Az eseményeket megvizsgálva mindez azonban egyértel-

műen a kívülről jött hatásnak köszönhető. A kívülről jött segítséget elfogadják, de 

saját erőfeszítéseket nem tesznek a nyelv tanulása érdekében. A magyar nyelv ismere-

te a jaraguái sváb-magyar közösség részére jelenleg sem szükséges a magyaros identi-

tás felépítéséhez és megtartásához.  

Kutatásunk alaptémája a hagyományalkotás folyamata volt. Az eddigiek alapján is 

tudtuk, hogy ennek maga a Dunántúl együttes az aktív motorja, azaz egy jaraguái 

szociokulturális háló alapmozaikja. Ezért a táncosok adatainak felmérésével kezdtük 

a vizsgálatot. Az együttesről készített csoportkép alapján tisztáztuk a tagok rokoni 

hovatartozását, lakhelyét, munkaviszonyát. Az adatokat térképre vittük, aminek 

nyomán kiderült, hogy azt a vidéket fedik le, ahová a múlt századi kolonizáció idején 

a magyarországról származó telepesek érkezetek. Jaraguá 84, Santo Estevão, Santa 

Trindade, São Pedro de Garibaldi. Ezeket a területeket nevezhetjük „magyar kolo-

niális áreának”.  

                                                 
396 Amikor egy Magyar Nap programját tervezte a Társulás vezetése, a legkülönbféle dátumok vetődtek fel. 
Kérdeztem tőlük, mi lesz március 15-én? Kérdéssel válaszoltak: Miért, akkor mi van? Ünnepként augusz-
tus 20-a, Szent István napja tudatosult bennük, Santo Estevão település és temploma miatt. Melléklet 37. 
kép (179.o.) 
397 Paulics Petra: „Újra-magyarok” között Brazíliában. In: A. Gergely – Papp – Prónai (szerk.): Kultúrák 
között. Hommage á Boglár Lajos. Budapest, 2006, Nyitott Könyvműhely, 75.p. 
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A genealógiai táblázat összeállításánál az is kiderült, hogy az együttesnek csaknem a 

fele a Scheuer család tagja, akár vérségi, akár affiniális kötődéssel. A társadalmi endo-

gámia következménye, hogy az egyenes ági unokatestvérek házasságára is van példa. 

Úgy tűnik, kiterjedt nagycsaládról van szó, amely a kolonizáció kezdete óta, mint 

valamiféle társadalmi erőd védte a közösséget a külvilág, az őserdő, az idegenek, töb-

bek között az indián támadók ellen.  

A vérségi alapon szerveződött koloniális áreát egy rokonsági ideológia tartotta és 

tartja még manapság is össze, hasonlóan a múlt századi német településekhez. Utób-

bi helyeken dívott a racionális házasság, a Vernunftheirat. Ahogyan egy helyi német 

telepes megfogalmazta: „A férfi hozza a nemiséget, az asszony a barátságot, és majd 

később jön a szerelem…”398 

A koloniális áreák szívóságát mutatja, hogy ma is található itt igen sok olyan etnikum, 

– elsősorban a gazdálkodók, kiskereskedők (németek, olaszok is) – akik nem tudtak, 

vagy nem kívántak a társadalmi mobilitás részeseivé válni. A magyar kolónia eseté-

ben megjegyzendő, hogy még a harmadik generáció is inkább Jaraguá do Sul város-

ától távol kíván élni, akkor is, ha néhányan városi gyárakban dolgoznak, vagy iskolá-

ba járnak. A Dunántúl valamennyi tagja a koloniális áreában lakik.  

Azt is tudni kell, hogy a telepesek csaknem valamennyien gazdálkodók voltak, akik-

nek a második és harmadik generációja sem vált igazán jómódúvá. A térségben ész-

lelhető visszahúzódás megnyilvánul a szalonokhoz való ragaszkodásban is. Koráb-

ban volt példa arra, hogy „bent” azaz Jaraguá do Sul egyik művelődési házában, a 

Kulturhausban rendeztek Magyar Napot, de nem érezték jól magukat a szervezők, mert 

mint mondták: „minden túl előkelő.” 

Megállapíthattuk, hogy a magyar kulturális área első központja Santo Estevão falu 

lehetett, az impozáns Szent István templommal, benne a nevezetes szoborral. Az 

1940-es években az összejöveteleket az ottani szalonban tartották.399 A központ ké-

sőbb áttevődött Santa Trindade (Szentháromság) faluba – nem véletlenül éppen ez a 

központja a Scheuer családnak is. Az is megfigyelhető, hogy az eredeti koloniális 

área, mint egy etnikai infrastruktúra jelenti az ott kibontakozó kulturális térségnek az 

                                                 
398 férfi, 71 éves, tisztviselő 
399  id. Boglár Lajos: Magyar Világ Brazíliában. A múlt századtól 1942-ig. Budapest, 1997, Szimbiózis. 



A JARAGUÁ DO SULI MAGYAR KOLÓNIA: IDENTITÁS ÉS TÖRTÉNELEM 130 
 

  

alapját. Ahol hétköznapi és ünnepi összejövetelek ritualizálódnak, és válnak a magya-

ros szimbólum-együttes hordozójává. Dialektikus összefüggés van a rokonság, a csa-

lád, templom, és a rendszeresen megjelenő közönség között – mindez szentesíti a 

kulturális áreát. 

* * * 

Az etnohistóriai vizsgálatok nélkül nem érthető a koloniális áreák, és a magyar le-

származottak esetében a kulturális área kialakulása sem. Ezért az interjúkat újabb 

levéltári kutatásokkal egészítettük ki. Jagnow és Schmöckel révén jutottunk hozzá a 

kolonizációval kapcsolatos számos olyan dokumentumhoz, amelyek kiegészítették a 

Fischer hagyatékból korábban szerzett adatokat. Ezenkívül pedig a kolonizáció 

szempontjából fontos lelőhelyek meglátogatásával tettük teljessé a vizsgálatot. A 

botokudok rezervátumában is végeztünk felmérést (hiszen az indiánok ősei voltak e 

terület urai a telepesek megjelenése előtt).  

A második kutatóút előtt kialakított munkahipotézis egyik sarkalatos pontja az volt, 

hogy a magyar telepesek, bár az etnikai csoportok közül utolsóként érkeztek – a né-

metek, olaszok és lengyelek után – Jaraguá környékére, mégis egy teljesen civilizáció-

mentes vidéken kaptak földet. 

Schmöckel és Silva leírásaiból tudjuk, hogy minden idegen és szokatlan volt a telepe-

sek számára. Szenvedtek a klíma miatt, rettegtek a vadállatok lakta őserdőtől, és nem 

utolsó sorban azért, mivel a terület eredeti urai a hírhedt botokudo indiánok is állan-

dó félelemben tartották őket. 

Miután mi is végigjártuk azt a keserves utat, hegyeken–völgyeken és szakadékokon 

át, amelyen a magyarok is keresztül haladtak, majd végighallgattuk idős telepesek 

visszaemlékezéseit, meggyőződtünk arról, hogy a Hansa Kolonizációs Társaság bele-

kényszeríttette a magyarokat egy igen nehéz helyzetbe. Csak úgy juthattak földhöz, 

ha meghódítják – óriási áldozatokkal – az őserdőt. A feltárt térképek és a kutatók 

interjúi, valamint a Cadernos szerzőinek leírásai világossá tették ezeket a migrációs 

útvonalakat.400 

                                                 
400 Bővebben lásd a Melléklet  3. Interjúk fejeleztének riportját E. Schmöckel (3.2. Interjúrészletek) 
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Nem véletlen tehát, hogy létezik például a „Magyarok patakja”, ami beszédes megnyil-

vánulása ennek a kényszerhelyzetnek – a telepesek által bejárt, az őserdőtől elhódí-

tott terepet szellemi értelemben is meg kellett hódítani. Ez pedig azzal a szociológiai 

következménnyel járt, hogy – többek között – a csoportkohézió erősödött, egyfajta 

társadalmi erőd alakult ki. 

Baldúino és Henn elbeszélései szerint, egy lengyel esten ültek, amikor „eszükbe ju-

tott”, hogy ők magyarok, és csak a Társulás megalakulása után derült ki igazán, hogy 

hány magyar is van azon a vidéken.  

Az interjúkból kiviláglik, hogy 1996 előtt – a Dunántúl együttes, majd a Brazil-Magyar 

Társulás megszervezése előtti időkben – senki sem gondolt hagyományra, identitásra, 

etnikai kérdésre. A dologban éppen az a megkapó, hogy előtte Jaraguá 84. lakói 

ugyanúgy jártak misére, mint más települések lakói, s a szalonokban arra a zenékre 

táncoltak, amit éppen játszott a zenekar. Nem volt semmiféle népviseletük, nem volt 

táncegyüttesük, és ha akartak, eljártak a németek, az olaszok, vagy a lengyelek ünne-

peire.  

Tudjuk, hogy 1940-41-ben a jaraguáiakat – legalábbis Fischer külügyminisztériumi 

megbízása szerint – hivatalosan magyar leszármazottaknak tekintették. Az is világos, 

hogy 1942-től a világháború befejezéséig senki nem foglakozott a sajtóban, vagy ad-

minisztratív úton azzal, hogy milyen etnikumúak a Jaraguá 84. területén élő emberek. 

A helyi nyomtatványok közül a történész Silva 1975-ben jelentette meg Jaraguáról 

szóló kötetét, amelyben a magyarokról is szó esik. Schmöckel saját hetilapjában so-

rozatot jelentetett meg „Magyar jelenlét Jaraguán” címmel. Az átlagember azonban va-

lószínűleg egyiket sem olvasta, legalábbis a megkérdezettek nem tudtak ezekről: a 

Brazil-Magyar Társulás elnöke nálunk látta először ezeket az írásokat, 1997-ben. 

Hogyan lehetett etnicitás nélkül élni, tehetnénk fel a prózai kérdést? Ismerve az 

etnohistóriai dokumentumokat - valószínűsíthető, hogy mély pszichikai és lelki nyo-

mokat hagyhatott a telepesekben az 1890-es fronthelyzet (amikor lépéskényszerben 

voltak), de éppígy az adaptációt követő időszak is. Ebből is fakadhatott a társadalmi 

endogámia is. Ha hozzátesszük, hogy a koloniális áreának igen hamar lett katolikus 

temploma és ehhez hozzájárul, hogy az idősebbek egymás között egy német dialek-

tust beszélnek, adva van tehát az identitás jónéhány összetevője. 
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Elmondható, hogy a telepesek az etnikai határoktól és az ezzel együtt járó esetleges 

konfliktusoktól távol éltek – legalábbis a II. világháború óta. A korábbi fejezetek 

alapján azonban világossá vált, hogy az igen határozott és szolid intern dominancia 

következtében, és az idejében érkezett extern hatás eredményeként létrejött az, amit 

etnikai kulturális áreának neveztünk, és aminek velejárója az identitáskeresés. Miként 

formálódott az identitástudat, és mi az összefüggése az etnicitással?  

Érdemes megvizsgálni, hogyan zajlott le ez a folyamat a többi dél-brazíliai etnikai 

csoport, a német, a lengyel és az olasz esetében.  

Az ő számukra az etnikai kérdés, mint kisebbségi kérdés jelent meg, hiszen a brazilok 

szemében az idegen telepesek kategóriáját jelentették, ők azonban egymás között is 

viszonyítottak, hiszen a kisebbségi csoportok között is nagyságrendi különbségek 

voltak (a németek alkották a legnépesebb etnikumot). 

Az idegen telepes a kolónia adminisztrációja alá tartozott. A jövevények honosítással 

szerezhetettek brazil állampolgárságot, míg a helyben született gyermekek automati-

kusan brazil állampolgárnak minősültek a „ius soli” elv alapján. A koloniális áreáknak 

kezdetben politikai és adminisztratív értelemben nem volt autonómiája, ezt csak 

több évtizeddel később érték el.  

Mi történhetett a kolonializálás kezdetén? A brazil kormány tervszerűen és módsze-

resen arra törekedett, hogy az ország déli területein kialakítson egy termelési öveze-

tet, hogy a piacokat legyen mivel ellátni. A folyók völgye (például az Itajaí) olyan sá-

vot alkotott, amely a tengerparttól a fennsíkig terjedt. A kijelölt koloniális áreákon 

belül a telepesek 20-50 hektár nagyságú telkeket kaptak, hogy azokat családi rend-

szerben és polikulturális módon műveljék. Ez lett az olasz és német minta.  

A családi rendszer kialakulásának egyik következménye az lett, hogy a koloniális área 

határain belül az etnikailag homogén települések elszigetelődtek. Az elszigetelődés-

hez az is hozzájárulhatott, hogy az első települések maguk építettek templomokat és 

iskolákat, saját tanáraik és papjaik voltak. Ez a megoldás a XX. század elejéig tartott. 

A templom és az iskola együttes megjelenése az etnikai tudat erős támaszaivá váltak, 

hiszen a nyelv és a kultúra fontos elemei az etnikai azonosságnak, ezeket konszolidál-

ja – az otthon mellett – az iskola és a templom is. A németek, lengyelek és olaszok 
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esetében ezek erősítik az etnikai identitást és kötődést alakítanak ki etnikumuk erede-

ti hazájához.  

A brazil kutatók – Seyferth, Pereira, Willems – szerint az etnicitás és a hit összefüg-

gése a legerőteljesebben a lengyel kolóniában jelentkezett. A német eredetű emigrán-

soknál ugyancsak kimutatható erőteljes kapcsolat az iskola, templom és nyelv között: 

az oktatás és a mise nyelve ugyanis szintén a német volt. A kötődés a hitbeli és etni-

kai értékek között különösen erőteljes volt az evangélikus egyház esetében, amelyben 

az evangélium és a németség eggyé vált, hangsúlyt adva a kongregáció németségének.  

A katolikus közösségek célja is hasonló volt, fenn kívánta tartani a hit és a németség 

szerves egységét. Papok kezdeményezték a nyelv és az etnikai endogámia megőrzé-

sét, ami konzerválhatja a telepesek hitét, vallásosságát. Azt is figyelembe kell venni, 

hogy az anyayelv és a vallásosság együttes hangsúlyozása választóvonalat képez az 

emigráns csoportok és a luzo-brazil népesség között. Ami az etnicitás felszínre kerü-

lését jelenti, mivel interetnikus kapcsolatok funkciójaként jelenik meg.  

Azonban nem csak az iskola és a templom játszott jelentős szerepet az etnicitás 

fenntartásában, hanem a közösségi intézmények is, például a kulturális, jótékonysági 

vagy rekreatív társulások, amelyek a kolóniákon belül működtek, s amelyek nyilván-

való szociális célok (kölcsönös segítségnyújtás, szabadidő stb.) mellett feladatuknak 

tekintették az etnikai identitás folyamatos fenntartását és erősítését is.  

Térjünk vissza a német emigrációhoz, mivel az egészen más fejlődési utat járt be. Az 

etnicitás kérdése igen erőteljesen jelent meg a jól prosperáló német kolóniákban, 

ugyanis a legrégebbi koloniális központok függetlenné váltak, nemcsak adminisztra-

tív, hanem politikai értelemben is – kerületekké, megyékké alakultak. Néhány német 

kolóniában gyors városi és ipari fejlődés következett be. A gazdasági fejlődés első 

következménye az volt, hogy etnikai értelemben a régi kolóniák elszigeteltsége meg-

szűnt. A gyárak nemcsak európai származásúakat vonzottak, hanem brazilokat is. Az 

elszigetelődés megszűnte ellenére a városi közegben is hangsúlyosak voltak az 

interetnikus viszonyok, és felszínre jutottak az etnicitás kérdései.  
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A német, olasz és lengyel emigránsok nemzeti hovatartozásuk hangsúlyozásával 

szembekerültek egyrészt a portugál-brazil népességgel, másrészt a brazil kormány 

asszimilációs szándékaival.  

Szólnunk kell a sajtó szerepéről is: bár az olasz és lengyel lapok nem érték el a német 

újságok hatékonyságát, mégis fontos szerepük volt az etnikai ideológia közvetítésé-

ben. Ez annyit jelentett, hogy újságírók, szerkesztők napi- vagy hetilapok hasábjain 

kulturális brókerként  működtek. A magyaroknak sohasem volt Jaraguán saját újságuk. 

Az elmúlt esztendők magyar mozgalma azonban támogatást kapott a Notícia című 

lapban, amelynek munkatársa Silvia Pinter (magyar őseire mi hívtuk fel a figyelmét), 

aki a Brazil-Magyar Társulás és a Dunántúl együttes megalakulása401 óta rendszeresen 

közöl interjúkat és cikkeket a jaraguái magyarokról.402 Az etnikai különbözőséget 

azonban nemcsak a közös nyelv és kultúra alapján határozzák meg. Az identitásnak 

hangsúlyt adott az egyén viselkedése az etnikai csoporton belül és kívül, a nemzeti 

örökségnek megfelelő formában. Az az idea, hogy minden etnikumnak saját ethosa 

van, megerősítette az identifikáció más kritériumait, paradigmaként használva a „bra-

zíliait” (legyen az portugál, afrikai származású vagy indián). Igen jelentős példája en-

nek a brazilokkal kötött házasságok elítélése. Az endogámia igazolására csaknem 

minden esetben arra hivatkoznak: „a brazilokról az a hír járja, hogy munkakerülők”. 

Ez a felfogás valószínűleg egy paraszti ethos része, amely a család munkáját, mint 

egészt értékeli, és ezt tekinti a munka etnikai koncepció modelljének. A munka iránti 

odaadást a „németség”, az „olaszság” és a „lengyelség” sajátjának tekinti, csakúgy, 

mint a magyarok.  

Az olaszok szerint például az italianitát (olaszságot) az jellemzi, hogy őrzik hagyomá-

nyaikat, ugyanakkor vállalkozószelleműek, takarékosak és nagyon keményen dolgoz-

nak. A német kolónia tagjainak véleménye saját magukról pedig az, hogy „a német-

ség oka és következménye a munkabírás és pontosság, amit Tüchtigkeit [precizitás, 

ügyesség] néven ismer a világ”.403 A lengyeleknél is fellelhető a munka értékelése, 

                                                 
401 Melléklet 39. kép (180.o.) 
402  Pinter, Silvia: A Magyarok visszaszerzik történelmüket. Notícia, 1997. augusztus 16. 
403 férfi, 71 éves, tisztviselő 
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különösen azért, mert élelemtermelők, akik a „sivár földeket termékeny mezőkké 

változtatták”.404 

* * * 

 

A kutatás egy szakasza jelen értekezés befejezésével lezárult. Nem ért véget azonban 

a jaraguá do suli magyarok identitáskeresése. Napjainkban is zajlanak azok a történé-

sek, amelyek a közösség szemléletét alakítják. A legutóbbi ilyen esemény a Dunántúl 

táncegyüttes legutóbbi, 2007. augusztusi magyarországi látogatása volt. Az azonban, 

hogy milyen narratívákban, illetve milyen ezt követő változásokban nyilvánul meg ez 

az identitás-kereső út, milyen hozadékai lesznek – amely magába foglalja a „szülőha-

za” ismételt látogatását, az út során készített számos fénykép segítségével a magyar-

ság vizualizálását – már egy újabb kutatás eredménye. 

 

  

 

 

                                                 
404 férfi, 56 éves, textilipari munkás 
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MELLÉKLET 137 

1. Az emigránsokra vonatkozó adatok 

1.1. A Garibaldiba érkezett magyar emigránsok listája. 1891-18971 

N é v Eredet Megjegyzés Foglalkozás 

1. Adurisi, Augustino Hungría eredetileg tiroli földműves 

2. Auerbach, Johann Hungría eredetileg német földműves 

3. Backhardt, Josef Hungría eredetileg német földműves 

4. Becker, Josef Hungría eredetileg magiar telepes 

5. Berto, Hermann Hungría eredetileg magiar földműves 

6. Berto, Johann Hungría eredetileg magiar földműves 

j 7. Burger, Carl Hungría eredetileg német földműves 

8. Eichner, Michael Hungría eredetileg német telepes . 

9. Erhardt, Julius Hungría eredetileg német telepes 

10. Ersching, Anton Hungría eredetileg német földműves 

11. Ersching, Franz Hungría eredetileg német földműves 

12. Pinta, Franz Hungría eredetileg német földműves 

13. Finta, Martin Hungría eredetileg német telepes 

14. Fischer, Franz Hungría eredetileg német kiskorú 

15. Fischer, Martin Hungría eredetileg német bányász j 

16. Gatscher, Michel Hungría eredetileg német telepes ; 

17. Gisch, Johann Hungría eredetileg magiar földműves 

18. Grammel, Andreas Hungría eredetileg német földműves ; 

19. Gressinger, Sebastian Hungría eredetileg német telepes 1 

1 2 ° ' 
Härtel, Johann Hungría eredetileg német földműves 

I 21. Henn, Felix Hungría eredetileg német földműves 

22. Hernhoffer, Josef Hungría eredetileg német földműves ll 

I 2 3 ' Hilbert, Josef Hungría eredetileg német földműves 

1 2 4 ' 
Hoffman, Franz Hungría eredetileg német földműves ; 

25. Holler, Stephan Hungría eredetileg német telepes 

26. Horongoso, Anton Hungría eredetileg magiar földműves 

27. Horongoso, Carl Hungría eredetileg magiar földműves 

28. Horty, Rosa Hungría eredetileg magiar háztartásbeli j 

29. Horwart, Johann Hungría eredetileg magiar földműves 

30. Hruschka, Franz Ucraina eredetileg ukrán téglakészítő ! 

31. Keller, Johann Hungría eredetileg német földműves 

1 A Garibaldiba (hungarézék áld lakott terület Jaraguá do Sultól 25 km -re) érkezett magyarországi emigránsok 
listája. 1891-1897 (Blumenau kikötőjében 1891 és 1897 között 706 személy szállt partra) 
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32. Kischner, Anna Hungría eredetileg német földműves 

33. Kitzberger, Jacob Hungría eredetileg német telepes j 

34. Koch, Johann Hungría eredetileg német telepes 

35. Koch, Josef Hungría eredetileg német telepes 

36. Koch, Michel Hungría eredetileg német telepes 

37. Leier, Josef Hungría eredetileg német telepes l| 

38. Leithold, Josef Hungría eredetileg német földműves jj 

39. Leitholdt, Peter Hungría eredetileg német telepes jj 

40. Lescowitcz, Gabriel Hungría eredetileg magiar földműves jj 

41. Maretei, Gábor Hungría eredetileg magiar földműves !j 

42. Nass, Anton Hungría eredetileg német földműves § 

43. Pangratz, Peter Hungría eredetileg német telepes j| 

44. Panstein, Mathias Hungría eredetileg német telepes jj 

45. Panstein, Mathias Hungría eredetileg német telepes s 

46. Pechell, Josef Hungría eredetileg német földműves jj 

47. Peng, Lorenz Hungría eredetileg német telepes jj 

48. Peng, Michel Hungría eredetileg német telepes íj 

49. Peng, Michel id. Hungría eredetileg német telepes 

50. Pintér, Ambros Hungría eredetileg német földműves 

51. Pintér, Franz id. Hungría eredetileg német földműves jj 

52. Planinschech, J acob Ucraina eredetileg ukrán telepes ji 

53. Raboch, Franz Hungría eredetileg német földműves | 

54. Rabock, Johann Hungría eredetileg magiar földműves íj 

55. Rabock, Wenzel Hungría eredetileg magiar telepes j| 

56. Reiner, Adam Hungría eredetileg német szabó ji 

57. Reiner, Wendelin Hungría eredetileg német telepes f 

58. Ruysam, Emmerich id. Hungría eredetileg német földműves ; 

59. Ruysam, Emmerich ifj. Hungría eredetileg német földműves 

I 60. Salomon, Johann Hungría eredetileg magiar földműves 

1 61' Salomon, Michael Hungría eredetileg magiar tanár 

62. Scheller, Franz Hungría eredetileg német földműves ' 

63. Schlaban, Johann Hungría eredetileg magiar földműves 

64. Schmidt,Gaspar Hungría eredetileg német földműves 

65. Schogor, Josef Hungría eredetileg magiar földműves 

66. Schogor, Josef Hungría eredetileg magiar földműves 

67. Schreiner, Georg Hungría eredetileg német földműves 

68. Schüssel, Anton Hungría eredetileg német földműves 

69. Schwartz, Anton Hungría eredetileg német földműves 
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II 7 0 ' 
Schwarz, Ignaz Hungría eredetileg német földműves jj 

I 7 1" Stahl, Balthazar Hungría eredetileg német földműves ji 

1 7 2 Stahl, Martin Hungría eredetileg német telepes 1 

73. Steierlein, Josef Hungría eredetileg német földműves 

1 7 4 Steierlein, Mathias Hungría eredetileg német telepes f 

1 7 5 ' 
Steindel, Andreas Hungría eredetileg német földműves || 

! 76' Steinmacher, Ignaz Hungría eredetileg német földműves ¡1 

1 7 7 ' 
Stenger, Josef Hungría eredetileg magiar telepes j; 

I 7 8 - Stenger, Thomas Hungría eredetileg német telepes j' 

1 7 9 ' 
Stengger, Emmerich Hungría eredetileg német földműves 

80. Straub, Josef Hungría eredetileg német telepes 

1 8 L Strenner, Johann Hungría eredetileg német földműves 

82. Tischner, Andreas Hungría eredetileg német földműves 

83. Tischner, Franz Hungría eredetileg német földműves jj 

84. Tischner, Johann Hungría eredetileg német földműves 

85. Tischner, Johann ifj. Hungría eredetileg német földműves ji 

86. Todt, Lajos Hungría eredetileg német telepes íj 

87. Trapp, Johann Hungría eredetileg német földműves ji 

88. Vodi, Jacob Hungría eredetileg német földműves | 

89. Wasch, Michel Hungría eredetileg magiar telepes j; 

90. Watzko, Michael Hungría eredetileg magiar telepes ij 

91. Weiler, Johann Hungría eredetileg német telepes jj 

92. Weiler, Ludwig Hungría eredetileg német telepes ji 

1 9 3 ' Weinfurter, Franz Hungría eredetileg német földműves j 

94. Wolf, Anton Hungría eredetileg német téglakészítő jj 

95. Wolf, Georg id. Hungría eredetileg német kereskedő jj 

b 
Wolf, Georg ifj. Hungría eredetileg német kereskedő |j 

1.2. Magyar települések lélekszáma 

Szent István Szentháromság 

1875-1895 50 család, 200 fő 60 család, 240 fő 

1900 61 család, 314 fő 56 család, 315 fő 

1910 60 család, 175 fő 33 család 98 fő 



MELLÉKLET 140 

1.3. A jaraguái úton lakó magyarok2 

Házsz. Név 

59 Georg Binder 

62 Jakob Stenger 

65 Michael Graf 

66 Ignaz Wasch 

67 Joseph Beck 

68 Georg Wasch 

69 Lorenz Peng 

70 Johann Hardi Í 

72 Joseph Lescowicz 

73 özv Ottilia Trapp 

75 Georg Steinmacher 

76 Joseph Madl ; 

77 özv Eva Fix 

78 Emerich W'atzko > 

79 Martin Kluenhans 

81 if) Mathias Reiser ! 

82 Johan Papp 

83 id Matias Reiser j 

84 Anton Fischer j 

85 Johan Fodi : 

86 Karl Illes 

86 Maraus Kazsten j 

87 Joseph Scheuer 

88 Emerich Ruysam 

89 Johan Butschardt 

Franz Fischer j 

90 oseph Bankhardt 

91 ohan Nepomuceno Leutprecht 

92 Anton Eichinger j 

93 oseph Krumecker j 

94 ohan Krumecker ! 

95 ohan Panstein 
— 

2 Schmöckel adatai alapján (1987) kiderült, hog a jaraguái úton mely családok és milyen sorrendben jutottak földhöz 
(a kijelölt területek és a számok úgy növekszenek, ahog Rio Correróhoz közeledtek ) 
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1.4. A „Magyarok" folyójánál lakó magyarok3 

01-b [ohan Keller 

01 Johan Salamon 

02 Valentin Leitold 

03 Johan Haztel 

04 Prof. Stephan Stöckle 

05 Andreas Kramel 

06 Joseph Steierlein 

Johan Ernhafer 

Johan Kiss 

özv. Anna Kirsthen 

Johan Barkhardt 

Franz Schwarz 

1 Lajos Todt 

1.5. A „Kövek" patakjánál lakó magyarok név szerint 

Gábriel Maretei, Michael Gatscher, Flórian Spies, Joseph Leitoldt, J. Lann, J. Beckel, Michael Leithold, Franz 

Stelerloinid, Joseph Bokor, Ferdinánd Koller,José Heiter.J. Koch,J. Schogor és Emerich Stenger. 

1.6. Magyar első telepesek a Santa Cruz (Jaraguázinho) temetőben 

Johann Salomon 

Veszprémben született 1830. szeptember 25-én, elhunyt 1922. február 26-án. Egon Eugénio és Emílio da 
Silva Junior dédapja. 

Gáspár Schmidt 

Veszprémben született 1845. január 6-án, elhunyt 1920. október 18-án. Professzor Wendelin Schmidt apja. 

Franz Peck 

Papó (Pápa) városában született, Magyarországon 1851. május 2-án, elhunyt 1929. március 4-én. 

Dániel Horongoso (Harangozó) 

Papó (Pápa) városában született 1844. február 6-án, elhunyt 1899. október 9-én. Az övé volt az első sír 
„abban a szent temetőben" [sic!].4 

3 E. Schmöckel adatai alapján (1987) kiderült, hog a jaraguái úton mely családok és milyen sorrendben jutottak földhöz 
(a kijelölt területek és a számok úgy növekszenek, ahog Rio Correróhoz közeledtek) 
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Georg Wolf, id. 

Schleswig-Holsteinben született (Németország) 1850-ben. 1924. október 30-án Jaraguázinhóban halt meg, az 
alto-jaraguázinhói Szt. István temetőben temették el. Felesége Theresia Wolf 1849-ben született 
Magyarországon és 100 éves múlt, amikor 1952. február 28-án elhunyt. Wolf 1891. június havában emigrált 
feleségével és a 1882. május 29-én, Magyarországon született fiukkal. A blumenaui emigránsok szállításával 
megbízott vezető, Luis Piazzera irányításával eljutottak a Garibaldi hegylánchoz, ahol az „Emigránsok 
Barakkja" állt (jelenleg ez Sáo Pedro de Garibaldi helység). „Az emigráns elemeket [sicf] elosztották" 
Jaraguázinho, Jaraguá-Alto és Jaraguá 84 földjén. Ekkor már megszülettek Anton és Mária nevű gyermekeik 
is. 

1.7. jaraguai magyarok neveinek leggyakoribb előfordulása Veszprém megyében 

vezeték név keresztnév 
esetleges 

eredeti változat 
gyakori 

előfordulás 
információ 

forrás hely 
; 1. Adurisi Augustino h.l. 

2. Auerbach Johan Városlőd, Kislőd FI. h.l. 
3. Backhardt Josef Barnag? FI. h.l. ) 

90. Bankhardt Joseph Backhardt Barnag FI. J . ú t 
6 Barkhardt Johann Bankhardt Barnag? FI. 

67. Beck Joseph J. út i 
Becke! ]• Becker Köv 

4. Becker Josef h.l. 

; 5. Berto Hermann Berta h.l. 
6. Berto Johann Berta h l 

59. Binder Georg J. út 
Bokor Joseph Köv 

7. Burger Carl h.l. 
89. Butschardt Johann Backhardt Barnag FI. J . ú t 
92. Eichinger Anton Mpolánv FI. J. út 

8. Eichner Michael Veszprémfajsz FI. h l 
9. Erhardt Julius Bjákó FI. h l 
6 Ernhafer Johann Bánd 

10. Ersching Anton Herend FI. h.l. 
11. Ersching Franz Herend FI. h.l. 
12. Finta Franz Szentgál F.I. h.l. 
13. Pinta Martin Szentgál F.I. h.l. i 
14. Fischer Franz Herend, A-Csinger F.I. ? h.l. 
15. Fischer Martin Herend, A-Csinger F.I. ? h l 
84. Fischer Anton Herend, A-Csinger F.I. ? J . ú t 
89. Fischer Franz Herend, A-Csinger F.I. ? J . ú t 
77. Fix özv Eva J.út 
85. Fodi Johann Szentgál FI. J.út 
16. Gatscher Michael Örvényes F.I. h l 

Gatscher Michael Örvényes F.I. Köv 1 

4 A Jaraguázinho folyó forrásvidékének meredek ösvényén haladt a temetési menet. A halottal át kellett 
kelniük a vízen. Ez azonban az árvíz miatt vadul és őrjöngve hömpölygő folyón lehetetlennek tűnt. Kivágtak 
egy hatalmas corticeira-fát, amelynek ágai átértek a túlsó oldalra. Az alkalmi eszközökkel itt-ott a talajba 
kapaszkodva óriási áldozatok árán juttatták át a kézzel fűrészelt deszkából készült koporsót. Két erős ember 
vállalta a veszélyes feladatot. A temetési menet később haladt át. 
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17. Gisch Johan Kis h.l. 

65. Graf Michael J. út 

18. Grammel Andreas Krammel Herend AK,tem h.l. 

19. Gressinger Sebastian h.l. 

70. Hardi Johann Bszöllős FI. J.út 

20. Härtel Johann h.l. 

3 Härtel Johann 
Heiter Joseph Hidegkút FI. Köv 

21. Henn Felix Hénn Herend FI. AK h.l. 

22. Hemhoffer Josef Ernhoffer Bánd FI. h.l. 

23. Hilbert Josef h.l. 

24. Hoffmann Franz h.l. 

25. Holler Stephan Keller h.l. 

26. Horongoso Anton Harangozó h.l. 

27. Horongoso Carl Harangozó h.l. 

28. Horty Rosa Horhi(puszta) Herend FI. h.l. 

29. Horwart Johann Horváth h.l. 

30. Hruschka Franz h.l. 
86. llles Karl J . ú t 
86. Kazsten Maraus J. út 
31. Keller Johann h.l. 
01-

b Keller Johann Tótvázsony FI. M.fo. 
6 Kirsthen özv. Anna Kischner 

32. Kischner Anna h.l. 
6 Kiss Johann 

33. Kitzberger Jacob h.l. 
79. Kluenhans Martin Kleinhans Úrkút FI. J.út 
34. Koch Johann Kók? Hárskút FI.Tk. h.l. 
35. Koch Michael Kók? Hárskút Fl.Tk. h.l. 
36. Koch Josef Kók? Hárskút FI.Tk. h.l. 

Koch Kók? Hárskút Fl.Tk. Köv 
Koller Ferdinand Keller Köv 

5 Kramel Andreas 
93. Krumecker Joseph J .ú t 
94. Krumecker Johann I- ^ Ij 

Lann Köv jj 
37. Leier Josef h.l. 
38. Leithold Josef Barnag,Vöröstó,Pula Fl.Tk. h.l. ! 
39. Leithold Peter Barnag,Vöröstó,Pula FI.Tk. h.l. 

ij 2 Leitold Valentin Barnag,Vöröstó,Pula FI.Tk. 
Leitold Joseph Barnag,Vöröstó,Pula FI.Tk. Köv ' 
Leitold Michael Barnag,Vöröstó,Pula FI.Tk. Köv 

72. Lescowicz Joseph Leskovics Mpolány Ganna Tem. Pesthy J. út 
97. Lescowicz Gabriel Leskovics Mpolány Ganna Tem. Pesthy I- út 
40. Lescowitz Gabriel Leskovics Mpolány,Ganna FI. h.l. ; 
91. Leutprecht Joh.Nepoceno J.út 
76. Madl Joseph Bánd FI.Tk. J . ú t 
41. Maretei Gábor Merétei Adásztevel Tel. Pápa h.l. j 

Maretei Gabriel Meretei Adásztevel M család Köv 
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42. Nass Anton Nász Hidegkút FI. h.l. 

43. Pangratz Peter Pongrácz h.l. 

44. Panstein Mathias Ponstein h.l. 

45. Panstein Mathias Ponstein h.l. 

95. Panstein )ohann Ponstein J . ú t 

82. Papp Johann J . ú t 

46. Pechell Josef h.l. 

47. Peng Lorenz Penk h.l. 

48. Peng Michael Penk h.l. 

49. Peng Michael id. Penk h.l. 

69. Peng Lorenz Penk j. út i! 

50. Pintér Ambros h.i. 

51. Pintér Franz id. h.l. 

52. Planinschech Jacob h.l. 

53. Raboch Franz Olaszfalu? FI. h l 
54. Raboch Johann Olaszfalu? FI. h.l. 

55. Raboch Wencel Olaszfalu? FI. h.l. 

56. Reiner Adam Farkasgyepü FI. h.l. 

57. Reiner Wendelin Farkasgyepü FI. h.l. 

83. Reiser id. Mathias J . ú t 
81. Reiser if). Mathias J . ú t 

58. Ruysam Emmerich if). Ruisam 
Németbánya, 
Nemesvita FI.Tk. h.l. j 

59. Ruysam Emmerich if). Ruisam 
Németbánya, 
Nemesvita FI.Tk. h.l. : 

88. Ruysam Emmerich if). Ruisam Németbánya FI. J . ú t 
1 Salamon Johann 

60. Salomon Johann Salamon h.l. ! 
61. Salomon Michael Salamon h.l. 
62. Scheller Franz Bakonyjákó FI. h.l. 
87. Scheuer Joseph Németbánya FI. J. út 
63. Schlaban Johann h.l. 
64. Schmidt Gaspar h.l. 1 
65. Schogor Josef Sógor A-Csinger? Tk.Tem. h.l. 
66. Schogor Josef Sógor A-Csinger? Tk.Tem. h.l. 1 I Schogor I- Sógor A-Csinger? Tk.Tem. KÖV 1; 
67. Schreiner Georg h.l. I 
68. Schüssel Anton h.l. !; 
69. Schwarz Anton h.l. 1 
70. Schwarz Ignaz h.l. ] 

6 Schwarz Franz n 
1 Spies Florian Köv | 

72. Stahl Baltazar Tótvázsony FI. h.l. P 
73. Stahl Martin Tótvázsony FI. h l I 
74. Steierlein Josef Hidegkút,Pula FI.,Tk. h.l. sj 

I 75' Steierlein Mathias Hidegkút, Pula FI.,Tk. h.l. 
6 Steierlein Joseph Hidegkút,Pula Fl.,Tk. 

76. Steindel Andreas Steierlein h.l. 
71. Steinmacher Ignaz Herend Tem.FI. h.l. 
75. Steinmacher Georg Herend Tem.FI. J . ú t 1 Stelerloinid Franz Steierlein Hidegkút F.I. Köv i 
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77. Stenger Josef Mpolány Tem.Fl. h.l. 

78. Stenger Thomas Mpolány Tem.FI. h.l. 

62. Stenger ) akob Mpolány Tem.Fl. J . ú t 

Stenger Emerich Mpolány Tem.Fl. Köv 

79. Stengger Emmerich Stenger Mpolány Tem.Fl. h.l. J 

4 Stöckle prof. Stephan 
80. Straub Josef Herend, Hárskút FI.Tk. h.l. 

81. Strenner Johan Veszprémfajsz FI. Tk. h.l. 

82. Tischner Andreas Tischtner A-Csinger? bk. h.l. 

83. Tischner Franz Tischtner A-Csinger? bk. h.l. 

84. Tischner Johann Tischtner A-Csinger? bk. h.l. 

85. Tischner Johann if). Tischtner A-Csinger? bk. h.l. 

86. Todt Lajos Tóth h.l. 

6 Todt Lajos Tóth 
87. Trapp Johann h.l. 
73. Trapp özv Ottilia J.út 
96. Vagi Johann J . ú t 
88. Vodi Jacob Fódi Szentgál bk. h.l. 
89. Wasch Michel Vas h.l. ! 
66. Wasch Ignaz Vas j . út 
68. Wasch Georg Vas j . ú t 
90. Watzko Michael Vaczkó h.l. 
78. Watzko Emerich Vaczkó Bakonybél körny. V. család j . ú t 
91. Weiler Johann h.l. 
92. Weiler Ludwig h.l. 
93. Weinfurter Franz h.l. 

94. Wolf Anton Herend 
AK, 
tem.Fl.Tk. h.l. 

95. Wolf Georg id. Herend 
AK, 
tem.Fl.Tk. h.l. 

II 96.1 Wolf Georg if). Herend 
AK, 
tem.Fl.Tk. h l 

I rövidítések: FI.: Freund István Köv: Kövek partja 
¡j Tem.: temető h.l: hajó lista i 
| bk.: Bánya Pénztár J.út.: jaraguai út j 
ji AK.: anyakönyv 
I Tk.: telefon könyv 
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1.8. Kérdőív az 1910-es évekből5 

I. A magyaroknak (Ungaros) hány kápolnája található Jaraguá területén? 

Négy, éspedig: 

1. Garibaldi folyó - 2 család. 

2. Szent István (No. 30.) -70 család. 

3. Szentháromság (No. 80.) - 45 család. 

4. Molha folyó - 20 család (a telekhivatal szerinti számok) 

II. A kápolnák állapota? 

Majd mindegyik magánkézben. 

III. Hány magyar telepes van? 

Hozzávetőleg 160 család. 

IV. Mélységesen katolikusok? 

Kevésbé. 

V. Magyarul, vagy más nyelven beszélnek? 

Beszélnek németül és magyarul. 

VI. Évente hányszor látogatják a papok a kápolnát? 

Évente hatszor. 

VII. Milyen nyelven prédikálnak a papok? 

Németül. 

VIII. Hány gyónás történik évente? 

800-1000. 

IX. Kifejezték-e óhajukat, hogy nemzeti, azaz brazil legyen a papjuk? 

Sosem fejezték ki ezt a vágyukat. 

X. El tudják tartani papjukat? 

Nem tudják. 

XI. Az olaszoknak hány kápolnája van a környéken? 

Csak kettő. 

XII. Hány család él ott 

70-80. 

XIII. Hány más nemzetiségű katolikus család él ott? 

Körülbelül 100 - köztük német, olasz, lengyel és brazil. 

5 Stulzer, Frei Aurélio: O primeiro livro de Jaraguá. Jaraguá do Sul, 1973, Nitéroi, 209.p. 
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2. A jaraguá do suli magyar közösség meghatározó személyei 

Franz Fischer 

Francisco Fischer (Fischer Ferenc) a veszprémi Ajkarendeken született 1878. szeptember 18-án. Braco do 

Tromoudóban halt meg 1963. június 21-én. Szülei: Martin Fischer és Catarina Schwarz Fischer. Házasságot 

kötött Hermine Raucbach Fischerrel 1900. augusztus 18-án. Gyermekei: Francisco Fernando, Gisella, Géza 

Rudolfo, Maria Tereza (elhunyt), Eugenio Martin, Béla Alfredo (elhunyt), Ilonka Margit, Árpád Desiderio, 

Herminia Frederica. 

Desteróban, a mai Florianópolisban szállt partra 1892. januárjának végén. Alighogy megérkezett a Itapocú 

partján lévő Tioson nevű apró településre, a még a 14. életévét sem betöltött gyermek azzonnal hozzáfogott a 

portugál nyelv elsajátításához. Ezért dr. Jósé Bonifacio Cunha, a blumenaui emigránsok lovait ellátó állatorvos 

mellé szegődött. Ekkor már széleskörű levelezést folytatott, aktívan részt vett a maragatok elleni 

forradalomban, amikor azokat 1893-ban kiűzték Blumenauból. A legalista dr. Cunha irányítása alatt, mint 

hírnök szállította az információkat, az Itajaí völgy települései között.6 

A forradalom győzelme után visszatért Itapocúba, ahol egy kiskereskedőnél kapott pénztárosi állást. A 

következő állomás Jósé Porto háza volt Itapocúban, itt három hónapig dolgozott ingyen, csak azért, hogy 

megtanulhassa a portugál nyelvet.7 De Fischer Ferenc nem olyan ember volt, aki sokáig egy helyben tudott 

volna maradni. Tovább ment Joinville-be itt, három éven keresztül egy Polux nevű vitorláshajón dolgozott, 

mint rakodómunkás. A hajó Sao Francisco és Santos között járt: fát, bútort, meszet és különböző egyéb 

termékeket szállított. Itt egy Hamburgból származó némettel, Wilhelm Streckerrel dolgozott együtt.8 1897-

ben sárgaláz támadta meg Santos városát, emiatt Fischer abbahagyta a hajósmesterséget és visszatért a szülői 

házhoz. Először Joao Butschardt kereskedésében talált munkát, majd Gottlieb Stein cégéhez ment el 

dolgozni. Ebben az üzletben ismerte meg későbbi feleségét, Hermine Frederike Rauchbachot (1899). 

Eljegyezték egymást, majd 1900. augusztus 18-án összeházasodtak. Fischer ebben az időben jutott vezető 

pozícióba Stein vállalatánál. 1901-ben megszerezte magának a céget és függetlenné vált 

Jól beszélte a magyar, a német és a portugál nyelvet. 1920. május 21-én kinevezték a jaraguái területi 

rendőrség alfőnökéhez beosztott helyettesnek. 1934. december 10-én „hiteles tolmács" lett Jaraguá hivatalos 

bíróságán. Ezt a munkát 1936. október 17-ig csinálta. A sáo pauloi magyar konzulátustól megbízást kapott, 

hogy képviselje honfitársait. Egészen 1942-ig közvetlen kapcsolatot tartott fenn a magyar 

külügyminisztériummal. Éveken keresztül munkatársa volt a helyi „Correio do Povo" című lapnak, említésre 

érdemes cikkeket írt németül, illetve fordításokat készített egyik vagy másik nyelven. 

6 Hersílio Pedro da Luz, Francisco Margarida, dr. Abri, Santos Lustosa, dr. Lauro Severiano Muellen és más 
személyek között, beleértve Paulo Ramost is, aki menedéket keresett Timbóban, mivel éppen vadásztak rá a 
forradalmárok. 
7 Jósé Porto apja volt Venáncio da Silvanak, aki Itajaíban tanulta a cipész mesterséget, később pedig Jaraguá 
hivatalos iratait gondozta 
8 1892 és 1900 között számos emberrel ismerkedett meg (Feddersen, Probst, Knoblauch, Schrader és 
Koehler; Blumenauból: dr. Francisco Tavares da Cunha Mello, Cezar Pereira de Souza és sok más 
személyiség; Joinville-ből: Abdon Batista, dr. Marinho Lobo és azok, akik korábban is Jaraguán laktak: 
Marcos, Henrique, Urbano, Joáo Tobias, Domingos Emilio Rosa, Joáo Lourenco, Kari Eggert, a Borba 
család, Calmon, Jósé Bento és Chico Bento. 
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Fischer Ferenc az egyike volt azoknak az egyéneknek, akik a földek elfoglalásában, kijelölésében 

közreműködtek, azon a helyen, amit ma Garibaldinak hívnak. 

Balthasar Stahl 

A veszprémi Nagyvázsonyban született. 1891. május 14-én emigrált feleségével, Elisabeth Scheuer Stahllal és 

fiával, Martinnal. Vonattal indultak el. Átszelték Ausztriát, Németországot, a belgiumi Antwerpen kikötőjéből 

a „Flannover" nevű hajóval a brazíliai Ilha das Cobrasba utaztak 1891. június elején. Innen szintén tengeri 

úton mentek dél felé tovább egészen Itajaíig. Egy kisebb hajóra rakodtak át, hogy az Itajaí folyón felfelé 

haladva kikössenek Blumenau kikötőjében. Itt megálltak az Emigránsok Barakkjánál, hogy erőt gyűjtsenek a 

szekérúthoz, ami az „őserdőn [sic!] át" vezetett. A férfiak később humorral mesélték a viszontagságokat, 

szomorúsággal az állapotokat. Csomagokkal, asszonyokkal, gyerekekkel indultak útnak. Dagasztották a sarat a 

mély árkokkal barázdált hosszú úton, hiszen az előttük járt nehéz szekerek mély vájatokat hagytak maguk 

után. 

Az Ada folyónál állt a barakk. A bevándorlókat a barátságos telepesek fogadták, bátorították őket, szívükben 

jobb reményeket ébresztve. De az út még nem ért véget, a Garibaldi-hegylánc meredek lejtőjével is meg 

kellett birkózniuk. Ez a vidék az Itajaí és az Itapocú folyók vízválasztója volt. Az utolsó barakk a hegylánc 

egyik gyűrődése mellett állt. Négy falát repedt deszkák alkották, teteje fonott erdei szalma volt. 1891. július 

közepét jegyezték föl a parasztok, akik a legelső csoporttal érkeztek. A férfiak elmentek a Garibaldi folyó 

gátjáig, hogy megkeressék a kijelölt telkeket, eközben rettenetes szélvihar kerekedett, ami letépte a barakk 

tetejét, a negyven családból álló csapat hajlék híján bőrig ázott. A vihar elállt ugyan, de az eső még több napig 

tartott. A Jaraguázinho folyó völgyében és a Garibaldi ösvényein, tisztásain voltak az újonnan kijelölt 

„hungarese" földek, amelyet a megbízott, Luiz Piazzera állított össze. 

Az első misét 1892-ben az istállóban tartották. „Minden telepes részt vett a dicső eseményen, távol eredeti 

hazájuktól, Magyarországtól." 

Michael Peng 

Lorenz és Maria Peng gyermeke hétéves volt, amikor szüleivel Blumenau kezdedeges kikötőjébe érkezett. 

Amikor 86 éves korában interjút készítettek vele, Michael Peng elmondta, hogy Magyarországról származott 

és Devecserpápán született 1885. október 24-én. Utazásáról ekképp emlékezik: 

Az Osztrák-Magyar Monarchiából Antwerpen kikötőjéig utaztak, ahol hajóra szálltak 1891. karácsonyának 

napján. 
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2.1. A Scheuer-család genealógiája 

Scheuer Gabriel, született 1921-ben 

Szülei: Mathias Scheuer és Maria Lescowicz, születtek Magyarországon 

! N é v 

gyerekek 

N é v ! N é v fiú lány N é v 

Mathias 3 2 köztük Gabriel 

Joáo 4 3 Luiz, Alvaro, Pedro, Joáo 

Jozéf - 4 

Pauló 3 4 

Albertó 5 5 Francesco, Pedro 

Cecília 3 3 

Thereza 4 2 

Hilárió 1 4 

Gabriel Scheuer gyermekei 

! N é v fiú lány 

Paulo 3 3 

Alfredo összesen 7 i 

Konrado 1 1 

Jorge 1 1 

I Eugenio 3 1 

Joáo 2 3 

Caterina 3 3 

Cecilia 3 4 ; 

Isabella - 5 i 

Regina -
-

Anna -
-

Maria - -

Miguel 2 2 

-
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j Hilárió testvérei gyerekek 

| Születési év Testvérek nevei házastársak nevei fiú lány 

1924 Paulino Ivario Mathaeus 3 

1948 Hilario Caterina Zipt 

19?? Sahla Melchioretto 1 4 

1950 Dolores Willi Finta 2 4 

1951 Bernadette mh. 

1952 Marii Adolfo Kluga 2 2 

1954 Mario Loudes Lescovits 4 

1955 Luiza Brúnó Kitzberger 1 2 

1957 Veronika Luiz Ersching 1 2 

1958 Marcos Inez Steindl 2 1 

1960 Sebasriäo Edit Kietkowski 1 1 

1962 Geronimo Loasde Lemmert 4 

1963 Maria de Lourdes Edson Silva 3 

1966 Francisco Suili Maira Steindl 2 

1968 Rosemary Saudo Junkes 1 

1970 Jeane Christina Claudema Schuster 1 

Összesen: 45 unoka és egy ükunoka 



2.2. A Brazil-Magyar Társulás taglistája (a szerző a társulástól kapta meg a dokumentumot) 

associado naci est profissao endereco baitro cidade 

ADEMARHENN bras cas agricultor Estrada Jaraguazinho, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

ADRIANO JOSÉ DEMARCH1 bras sol estudante Estrada Garibaldi Jaraguá 89 Jaraguá do Sul 

AGENOR FACHINI bras cas func. público RAntonio Carlos Ferreira, Centro Jaraguá do Sul 

ÁGI BISTER bras cas tradutora RJosé Colagrossi, 171 Morumbi Sao Paulo 

AGOSTINHO BOKOR bras cas lavrador Wolfgang Weege, s /n Jaraguá Esquerdo Jaraguá do Sul 

ALESSANDRA WELK bras sol estudante Ribeirâo Cacilda, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

ALFREDO DA SILVA bras sol Estrada Garibaldi, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

ALFREDO GUENTHER bras cas dentista R.Mal. Deodoro da Fonseca, Centro Jaraguá do Sul 

ANDRÉ LUIZ VEIGA 

D E MEDEIROS bras cas func.publico R.Mal. Deodoro da Fonseca, Centro Jaraguá do Sul 

BALDUINO RAULINO bras cas secret.cult.e RJosé Emmendoerfer, 1755 Jaraguá Esquerdo Jaraguá do Sul 

BEATRIX J AVOR hiing div comerciante Praca Real, 96 Real Parque Morum Sao Paulo 

CHARLENE PATRICÍA 

ERSCHING bras sol R.Bertha Weege, 75 Barra do Rio Cerr Jaraguá do Sul 

CLAUDEMIR LESCOWIG bras sol estudante R.Bertha Weege, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

CLAUDETE LEITHOLD bras sol viradeira Estrada Garibaldi, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

CLAUDIA MARIA ERSCHING bras sol auxil. tecnic R.Bertha Weege, 75 Barra do Rio Cerr jaraguá do Sul 

CLAUDIO ANACLETO bras sol estudante Estrada Garibaldi, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 



CRISLÉ1A MARIA LENNERT bras sol estudante Estrada Garibaldi, s /n 

CRISTIANE KITZBERGER bras sol Estrada Garibaldi, s /n 

CRISTIANE MARIA LENNERT bras sol estudante R.Franscisco Gretter, s /n 

DANIELA ANGELA LENZI bras sol func. pública R.Joâo Januârio Ayroso, 17 

DAN IL ANTONIOLLI bras cas serven, pedre R.Estrada Garibaldi, km 20 

DÉLCIO LUÍZ DEMARCHI bras sol R.501 

DELÍRIO ANTONIO 

SCHWARTZ bras cas mecán manuten Estrada Jaraguazinho, s /n 

DOLORES MARIA FINTA bras div costureira R.Bertha Weege, 150 

EDELINDA LEITE L 

ESCOURCZ bras cas merendeira R.Bertha Weege, 3719 

EDINEI ANTONIOLLI bras sol Estrada Garibaldi, 

ESTHER ROVER TONIT 

PILLER bras cas repres.comerc R.Panamâ, 130 

EVA TURCZKA PILLER bras cas aposent.secre R.Das Carpas, 58 

FABIANE STUY bras sol estudante Estrada Garibaldi, s /n 

FABIANO FINTA bras sol R.Bertha Weege, 150 

GEDEON LORANT GEZA 

PILLER bras cas professor R.Panama, 130 

GEDEON PILLER bras cas apos. eng. ci R.Das Carpas 

GELSON LUIZ D E SOUZA bras sol func. publico R. Alexandre Koller, 35 

Garibaldi 

Jaraguá 84 

Nereu Ramos 

Jaraguá Esquerdo 

Garibaldi 

Jaraguá 84 

Jaraguá do Sul 

Jaraguá do Sul 

Jaraguá do Sul 

Jaraguá do Sul 

Jaraguá do Sul 

Jaraguá do Sul 

Garibaldi 

Barra do Rio Cerr 

Jaraguá do Sul 

Jaraguá do Sul 

Barra do Rio Cerr 

Garibaldi 

Jaraguá do Sul 

Jaraguá do Sul 

Jardim América 

Vila Nova Calendó 

Garibaldi 

Barra do Rio Cerr 

Taboao de Serra 

Sao Paulo 

jaraguá do Sul 

Jaraguá do Sul 

Jardim América 

Vila Nova Caledón 

Ilha da Figueira 

Taboao de Serra 

Sao Paulo 

Jaraguá do Sul 



HENR1QUE WOLF bras cas apos. empresá 

HILÂRIO SCHEUER bras cas repres.comerc 

INÈS ANA SCHEUER bras cas costureira 

INGO FISCHER bras sol func. público 

IOLANDA MARIA REISER 

FACHINI bras cas ofic.administ 

JEAN CARLOS PRIEBE bras sol estudante 

JOÀO REIZER JÜNIOR bras cas aposentado 

JOAO ERSCHING FILHO bras cad lavrador 

JONATHAN SCHEUER bras sol estudante 

JOSÉ DECKER bras cas bancário 

JULIANA ANACLETO bras sol estudante 

JÜLIO DEMARCHI bras cas mecánico 

LEONARDO PANGRATZ bras cas motorista 

LEONOR STENGER bras sol agricultor 

LORENO ERSCHENZ bras cas aposentado 

LORENO STENGER bras sol lavrador 

LUCIA LENNERT bras cas do lar 

LUCLANE STUY bras sol estudante 

LUIZ CARLOS ERSCHING bras cas operario 

LUZIA KITZBERGER bras cas do lar 

R. Walter Breithaupt, 80 Centro Jaraguá do Sul 

Estrada Garibaldi, s /n Jaraguá 84 Jaraguá do Sul 

Estrada Garibaldi, s /n Jaraguá 84 Jaraguá do Sul 

R.Bertha Weege s /n Barra do Rio Cerr Jaraguá do Sul 

R.Antonio Carlos Ferreira, Vila Lenzi Jaraguá do Sul 

R.Tifa Germano, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

R.Antonio Carlos Ferreira, Centro Jaraguá do Sul 

R.Ribeirao Jararaca, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

Estrada Garibaldi, s /n Jaraguá 84 Jaraguá do Sul 

R.Fritz Hassz, 75 Centro Jaraguá do Sul 

Estrada Garibaldi, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

R.Estrada Garibaldi, 5365 Jaraguá 89 Jaraguá do Sul 

Estrada Garibaldi, s /n Jaraguá 89 Jaraguá do Sul 

R.Estrada Garibaldi, 5022 Jaraguá 84 Jaraguá do Sul 

R.Leopoldo Mocheira, 155 Centro Jaraguá do Sul 

R.Estrada Garibaldi, s /n Jaraguá 89 Jaraguá do Sul 

Estrada Garibaldi, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

Estrada Garibaldi, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

R.Bertha Weege, 75 Barra do Rio Cerr Jaraguá do Sul 

Estrada Garibaldi, s /n Jaraguá 89 Jaraguá do Sul 



MAIGRID SIMONE ERSCHING bras sol 

MARCOS BOCKOR bras cas super.finance 

MARIA ALICE SCHEUER bras sol estudante 

MARIA RENILDA ERDMANN bras div costureira 

MARIA TEREZINHA PAPP 

PACKER bras cas bancária 

MARIO JOSE LUNELLI bras cas func. publico 

MARIO MARCOS REZSER bras cas repres.comerc 

MARISTEI BATTISTIRAULINO bras cas func. publica 

MARLENE DEMARCHI bras cas costureira 

MARTINHO JOSÉ HENN bras cas agricultor 

NANIR PINTER bras sol 

NEY BATISTA BUENO bras sol jornalista(di 

NOEMI BERTOLDI HENN bras cas do lar/agricu 

NORMA STWY bras cas servente 

ODAIRJ. B. bras sol estudante 

ODETE MARIA GRETTER 

LENNERT bras cas operária 

ODIR LESCOWICZ bras cas fiscal de obr 

OSMAR PTER bras cas eletricista 

OTÁVIO DEMARCHI bras cas vendedor 

Estrada Garibaldi, s/n Garibaldi Jaraguá do Sul 

R.Bertha Weege, 3957 Jaraguá 84 Jaraguá do Sul 

Jaraguä 84, 6971 Garibaldi Jaraguá do Sul 

Estrada Garibaldi Garibaldi Jaraguá do Sul 

R.Fritz Hasse, 75 Centro Jaraguá do Sul 

R. Irmao Leao, 1051 Vila Lezi Jaraguá do Sul 

R.Jorge Lacerda, 999 Centro Jaraguá do Sul 

R.Jose Emmendoerfer, 1755 Jaraguá Esquerdo Jaraguá do Sul 

Estrada Garibaldi, s /n Jaraguá 84 Jaraguá do Sul 

Jaraguazinho, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

Estrada Garibaldi, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

R.Joäo Picolli, 94 apto209 Centro Jaraguá do Sul 

Estrada Jaraguazinho, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

Estrada Garibaldi, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

R.Ribeirao das Pedras, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

Estrada Garibaldi, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

R.Bertha Weege, 3714 Jaraguá 84 Jaraguá do Sul 

Estrada Garibaldi, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

R.Estrada Garibaldi, s /n Jaraguá 84 Jaraguá do Sul 



OTiLIA DEMARCHI bras cas do lar Estrada Garibaldi, 5365 Jaraguá 84 Jaraguá do Sul 

PAULO HORÄCIO ERSCHING bras sol eletricista R.Leopoldo Malheiro, 155 Centro Jaraguá do Sul 

PEDRO WASCH bras cas operário R.Säo Paulo, 131 Czerniewicz Jaraguá do Sul 

RICARDO MARCELO BESTER bras cas engenheiro R.Jose Colagrossi, 171 Morumbi Sáo Paulo 

ROBERTO ADEMIR HENN bras sol enfestador Jaraguazinho, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

ROBERTO KITZBERGER bras sol est.engenh.ci Estrada Garibaldi, s /n Jaraguá 89 Jaraguá do Sul 

ROSÄNGELA LENNERT bras sol estudante Estrada Garibaldi, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

SAD1 BENITO LENZI bras sol RJoinville 

SERGIO OTÄVIO FUZZI bras sol estudante R.Ribeiräo das Pedras, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 

SIVALDO STEINGER bras cas lavrador Estrada Garibaldi, s /n Jaraguá 84 Jaraguá do Sul 

SUELI MARIA SCHEUER bras cas costureira Estrada Garibaldi, 6971 Jaraguá 84 Jaraguá do Sul 

VALCI MARIA WASCH bras cas costureira R.Säo Paulo, 131 Czerniewicz Jaraguá do Sul 

VALMIR PINTER bras sol Estrada Garibaldi, s /n Garibaldi Jaraguá do Sul 
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3. Interjúk 

3.1. A kutatás során készült, dolgozatban idézett interjúk 

név foglalkozás 

interjú 

név foglalkozás helyszín dátum 

Tóth László a Magar Ház igazgatója Sao Paulo 1997. április 

Tóth Sári háziasszony Sao Paulo 1997. május 

Tirczka Lizi háziasszony Sao Paulo 1997. április 

Kapós László tanár Sao Paulo 1997. április 

Krause, G. tanár Jaraguá do Sul 1998. október 

WollT, I. bankár Jaraguá do Sul 1998. november 

Baldúino, R. tanár Santo Estevo 1998. november 

Henn, A. kereskedő Jaraguá 84. 1999. február j 

Lennert, J. gazdálkodó Ribeiro dos Húngaros 1999. január 

Schmöckel, E. V. szerkesztő Jaraguá do Sul 1998. október 

Scheuer, M. háziasszony Jaraguá 84. 1998. november i 

Jagnow, M. történész, tanár Jaraguá do Sul 1998. november 

nem kor (év) foglalkozás 

interjú 

nem kor (év) foglalkozás helyszín dátum 

férfi 66 kereskedő Jaraguá do Sul 1999. szeptember 

nő 73 háztartásbeli Jaraguá do Sul 1999. szeptember 

férfi 47 kereskedő Blumenau 2004. szeptember 

férfi 56 kereskedő Joinville 2001. március 

férfi 56 textilipari munkás Santo Estevo 2004. augusztus 

férfi 45 banktisztviselő Santo Estevo 2004. augusztus 

férfi 88 földműves Jaraguá 84. 2000. április 

nő 79 háztartásbeli Jaraguá do Sul 2002. május 

férfi 69 földműves Ribeiro dos Húngaros 2000. április ! 

férfi 91 földműves Ada folyó 2001. február 

férfi 78 földműves Jaraguá 84. 2000. április 

nő 63 gazdálkodó Blumenau 2004. szeptember 

férfi 39 földműves Ada folyó 2001. február j 

nő 28 háztartásbeli Ribeiro dos Húngaros 2000. április i 

férfi 39 földműves Pomerode 2004. szeptember 

férfi 76 gazdálkodó Jaraguá do Sul 1998. november i 
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férfi 64 kereskedő Rio do Sedros 2001. március 

férfi 88 földműves Jaraguä do Sul 1998. november 

nő 55 háztartásbeli Pomerode 2004. szeptember 

nő 78 háztartásbeli Jaraguä do Sul 2002. május 

férfi 41 hivatalnok Blumenau 2004. szeptember 

nő 78 háztartásbeli Jaraguä do Sul 1999. szeptember 

férfi 56 kereskedő Jaraguä 84. 2000. április 

férfi 41 ipari munkás Jaraguä do Sul 2002. május 

férfi 34 kereskedelmi dolgozó Joinville 2001. március 

nő 17 tanuló Jaraguä 84. 2000. április ' 

férfi 33 gazdálkodó Rio do Sedros 2001. március j 

férfi 71 tisztviselő Jaraguä do Sul 2002. május 

nő 33 hivatalnok Jaraguä 84. 1998. november 

nő 19 tanuló Blumenau 2004. szeptember 

nő 28 háztartásbeli Ribeiro dos Hungaros 2000. április 

férfi 71 tisztviselő Jaraguä do Sul 1999. szeptember 

férfi 56 textilipari munkás Joinville 2001. március 
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3.2. Interjúrészletek 

Tóth László 

Na kérlek szépen első mondat úg folytatódik, hogy tulajdonképpen ez egy meglepetés volt akkor, amikor a 

telefonhívás érkezett ]arguá do Sulból, és mikor a% illető, aki a vonalnak a túlsó oldalán beszélt, megmondta, hogy ő miért 

keresi a magyar összeköttetést. .. .Mert szeretné, hogy ha valaki olyannal tudnának kapcsolatot teremtem, aki a Jaraguá do 

Sulban ma élő magyar leszármazottaknak valami magyar néprajzi ismeretet, elsősorban néptáncot tudna tanítani. A 

konzulátus a Pillérékhez irányította őket és tekintettel arra, hog a „Pántlika" táncsoportnak a jelenlegi vezetője az ifjú 

Pillér Gedeon, ő elkezdett tárgalni ezekkel a személyekkel, akiknek én most a nevét fejből nem tudom neked 

rekonstruálni, de elég az hozzá, hog agt mondták: „...hog tudja mit szjnyor Gedeon, üljön fel az omnibusra és jöjjön le 

hozzánk, el foguk magának mondani, hog tulajdonképpen nekünk mire van szükségünk." 

A Pillér Gida beült a buszba és lement. Ott várták - a polgármesteri hivatalnak a kulturális szekretáriója. A kulturális 

titkár elmagarázta neki, hog: „..miután Jaraguá do Sulban - amelyik elsősorban olasz es német, másodsorban lengel 

emigránsok leszármazpttaiból áll, és ezek már megszerveződtek és a saját folklórjukat már bemutatták a muniápió 

közösségének, mi lenne ha, a magarok is ezt bemutatnák, hozz? tudna e ehhez segíteni." - Mondta a Gida, hog nagon 

szívesen, lássunk hozgá. És íg kialakult a projekt, ami abból állt, hog minden két hétben a „Pántliká"-nak két 

begakorolt régi taga leutazott pénteken, az esti busszal mentek, szombaton reggel ott voltak Egész szombaton gakorlás, 

vasárnap délelőtt gakorlás, vasárnap délután ültek föl a buszra és hazajöttek 

Ekkor azt mondta a kulturális titkár, hog „...csináljunk eg magar napot, ahol bemutatjuk a város lakóinak, hog 

tulajdonképpen mire is költjük mi az önkormányzat pénzét." Es íg született meg a jaraguai Magar Napnak a 

gondolata, amelyik azfán le is bonyolódott. 

Az én személyes kapcsolatom akkor kezdődött, amikor erre a magar napra én is lementem. Kérlek szépen a Pántlika 

tánccsoport éppen Argentínában volt. Ők onnan jöttek busszal vissza, és akkor érkeztek oda, mikor a magar 

főzöasszpnyok már ott voltak, akik előkészítették a magar vacsorát. Ez eg meglepő dolog volt, hog azok a jaraguai 

tisztségviselő prefektúrás emberek milyen fantasztikus lelkesedéssel nyúltak hozzá az üghöz- A polgármester ott volt a 

próbákon, az előkészületeken. Mikor láttam ezt a nagarányú szimpátia megnyilvánulást, még nem hittem, hog ez milyen 

nagméretü lesz ' Én már nem emlékszem számokra, de ezernél jóval több ember vett részt azpn a magar ünnepélyen. 

Amelyik úg kezdődött, hog felszolgálták a magar asszonyok által készített vacsorát, és utána megindult a tánc. Ami 

abból állt, hog a frissen begakorolt jaraguai fiatalok,- eg 60 tagú csoport, berobbant a színpadra. Dunántúli 

népviseletben dunántúli néptáncokat adtak elő. 

Ehhez még azt kell elmondani, hog amikor az első hírek jöttek, hog jaraguai magarok, akkor itt mindannyian 

nézegettünk, hog ez vajon milyen madár lehet? En elővettem édesapádnak a kéziratát, amit nekem egszer 

odaajándékoztál, és nekem úg rémlett, hog abban Jaragua do Sul szerepel. Amikor id. Boglár Lajosnak a naplóját 

szétnyitottam és elkezdtem lapozjii, emlékszem, eg oldal alján ott van a szöveg hog Jaragua do Sulba 1910 körül több 

száz. magar család, elsősorban Veszprém megéből főképp Ajka környékéről érkezett. Ez volt az első pont, amibe bele 

tudtunk kapaszkodni. Édesapád ejt a naplójában megírta, ugan erre nem találtunk fényképes dokumentációt, mert a 

látogatásait dokumentálta fényképekkel, de minden valószínűség szerint ezeket is meglátogatta. Elmondja, hog ezek 

tulajdonképpen Veszprém megei svábok voltak, akik. beszéltek magarul is. De az anyanyelvük az német volt. 

Hog a jaraguaiak hogan őrzik ejt ma, az eg nagon érdekes és komikus kis epizód volt. Amikor a táncestélynek a 

végén az emberek hazafelé szállingóztak, már jól felöntöttek a garatra és jó hangulatban mentek kifelé, akkor odajött 
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hoggám eg idősebb férji és agt mondta - portugálul persze -, hogy „Magarágga el nekem, hogy ha maguk is magyarok, 

meg mi is magyarok vagyunk, akkor miért nem értjük egmást?" Es akkor agt mondta a mellette lévő, ugyancsak idősebb 

ember, ugyancsak portugálul: „Hogy tudod eg ágért van, mert a német nyelvnek különböző dialektusai vannak. Van a 

bayerisch, van a saxonisch, és van a schwabisch. Mi a schwabisch-t beszéljük, ők meg a magar nyelvnek eg másik 

dialektusát. Ezért nem értjük meg egmást." [sic!] 

A temetőben kérlek szépen egmás után vannak a magar nevek. Ilyeneket, bog, ahol német nevek... kivan írva, hog Jósé 

Sneider született -na ungrie...- ki van írva. A temetőbe mentem sírról sírra és néztem. És a jaraguái templomról is van eg 

nagonjó fényképem. 

Kérlek szépen, ez volt az első nag kapcsolat. Ez volt '95-ben. '96-ban, Szent István napján, feljött Jaragua do Sülből eg 

nagon népes küldöttség. A Szent Imre kollégiumban elhelyezkedtek. Ott a kollégium auditóriumában bemutatták a 

legújabb táncaikat. Azok a falusi gerekek, azoknak akkor nyílt ki a szemük, hog mit jelent ag hog ők magamak 

vallják magukat, hog az milyen eg többlet. Hog ők olyan..., hog ők ezzel különbek, mint akik ott vannak, akiknek 

semmi ilyen élményben nem volt részük. Ezért eg hatalmas lépés az hog a VI. Néptánc Fesztiválra ugancsak eg népes 

jaraguai csoport jön fel, és ugancsak el fogják táncolni a maguk táncát. Es ennek adtam én agt a címet, hog a 

„Búvópatak a felszínre tör". Mert ez valóban eg ilyen jelenség amit nem tudok más szóval elmondani. 

Vag 80 élig lappangott az ő tudatuk, aztán eg olyan valami, hog az olaszok, meg a németek, meg a lengelek., azpk 

őrfk a tradíríójukat, akkor följött egekben ag emberekben ag: Hog hát akkor nekünk nincs tradíciónk? Akkor ag 

öregek elmagarágták, hog hát bigtosan van, mert mi Magarorsgágróljöttünk, és hát nyilván ott is van folklór. 

80 év távlatából eg a búvópatak hirtelen feltört és agóta is csörgedeg. 

Ahol ag assgonyok nyújtottak, mondtam hog engem Tóthnak hívnak, mondta ag égik öregassgony, hog „Ó hát akkor 

magának nagon sok rokona van." Érdekes lenne lehúgni a héját a dolognak, Hog miért gondolták ők, hog a 

folklórban, meg a gasztronómiában tudják magukat kifejezni? Valósgínű - tekintettel arra, hog ott egeknek ag 

embereknek nincsen magasabb iskolai végzettségük, ha a rimarióval késg vannak, legfeljebb eg-két gimnáziumi osgtályt 

csinálnak és egyel vége -, nyilván látták a németeknél, a lengeleknél meg ag olasgoknál, hog egyel jöttek. Már a 

telefonban is ag volt, hog ki tud Sáo Pauló-ban magar folklórt adni? Mert a folklór fejezj ki ag európai népek kögötti 

különbözőséget. Egt a különbözőséget próbálták ők megnyergelni, s mivel látták, hog a többi nációk íg csinálják. 

Megszondágguk, hog ha magar vonatkozásba ültetjük át, nem lesg-e valami eredménye ennek. 

Ilyen irígség volt bennük, hog van német nap, lengel nap, meg olasg nap, miért nincs magar nap? ÉJ mivel egek a másik 

nációk egt hogták, kíváncsiak voltak, hog van-e ennek magar megfelelője. Eg eg nagon fogas kérdés, a szívükben mégis 

magamak éregték magukat. Annak ellenére, hog németül besgéltek, nyilván eg bigonyos német kultúrbefolyás alatt 

álltak természetszerűleg és mégis, amikor eljöttek ők arról a földről, akkor ők úg éregték, hog nem Németorsgághog 

tartognak, hanem Magarorsgághog. Egikőjük tudott eg magar sgót, agt, hog „káposgta". Annak is valami lengel 

rokonai voltak, 

A Magarorsgághog való tartogás(t) elsősorban a Sgent Istvánt hogta be. Mikor megépítették a templomukat, akkor agt 

minden kétséget kigárólag Sgent István király templomnak nevegték el. Amint látod a Gida könyvében a képet, Sgent 

István piros-fehér-göld palástban áll a templomnak a főoltárán. Eg mondjuk még ag 20-as éveknek a dolga, amikor eg a 

templom épült. De van eg egészen modem iskola, a templommal egemben, amit úg hívnak, hog Grupu Escolare Estevao 

o Reg. 
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Hogy ennek a megmozdulásnak tulajdonképpen lesz-e jövője, és mi lesz eZ "jövő, ez megítélésem szerint egy nagyon nagy 

kérdőjel. Tudni lik, ahogyan énbennem kialakult egy bizonyos gondolat, bog ennek az egészjaraguái megmozdulásnak volt 

egy konjukturális része. Divatba jött a dolog és ezek a fiatalok örömmel kaptak rajta, hog ők valami olyat tudtak 

mutatni, amilyet a többiek nem tudtak. Óbennük ez az önérzetet emelte és egyel ők különbnek ítélték magukat a 

többieknél, akiknek ilyen az emléktárába nincsen, mint amit ők a magár emléktárból kihámoztak. Na most, hog ennek 

aztán lesz. e hosszú folytatása, ezt nagon nehéz eldönteni. Ez elsősorban attól függ hog ezek a csoportok kapnak-e 

bizonyos támogatást a hivatalos körtől. A polgármestertől és az önkormányzat többi szereplőjétől. Szerintem ha ezt a 

minimális támogatást megkapják, akkor ez egy elég bosszú időn keresztül virágzó kis etnikai színfolt leszJaraguá do 

Sulnak a mappáján. De ehhez az kell, hog bizonyos fokig tudják őket támogatni, mert ha például az a városi 

önkormányzat, aki ezj az egészet elindította, nem vállalta volna magára azt az anyagi áldozatot, hog sáo paulói 

szakembereket oda levitet, akkor nem jött volna létre a dolog mert ők saját erejükből... 

...ezek egsgerű emberek. Te, hog ha majd lemész 0íla meglátod, hog ezek a gerekek, fiatalok kinn dolgoznak a 

szántóföldön. Amikor kimosakodnak, akkor az nekik az élmény , hog na akkor most elmegünk magar néptáncot 

csinálni. Tehát énszerintem, hog a dolog meddig él és meddig virul, az elsősorban annak függvénye lesz bog 

tulajdonképpen meddig tudják a város közvéleményének az érdeklődésében tartani egt a témát... ¡sic!] 

Tóth Sári 

Amiket nem mi tanítottunk meg hanem az öreg anyjuktól tanulták ők ezj. 

Nem úg csinálták, mint ahog mi csíkba, tepsibe, hanem ilyen csigaformában rakták, aztán úg szeletelték, ha összefolyt, 

összefolyt, de azért rétes volt, mert agasgtalon nyújtották. A következő alkalommal, amikor a nag ünnepély volt, akkor 

csináltunk pörköltöt, marha pörköltöt nokedtival, és sgékely káposztát. A pörkölthöz v°ít uborkasaláta és csinálták ag 

édességet boggá. Nagon jól sikerült minden. Eger személyre volt számítva, de egemig százan jöttek. Úghog a végén már 

aprózni kellett a porriókat, mert nem jutott volna mindenkinek. A tánccsoport tagjai is meg voltak híva vacsorára, de 

agoknak már csak pigga maradt. A vacsorából már nem jutott senkinek semmi." [sic!] 

Tirczka Lizi 

Én agt hisgem, a tánchoz nem ^ nyelvtudás és a génére mindenki nagon fogékony. Annyira, hog a gerekek 

megtanulnak magarul énekelni akkor is, hog ha nem tudnak magarul besgélni. Es ag ennivaló, - egek parasgt 

sgármazású emberek, földműves emberek, akiknek ag ennivaló ag eg nagon fontos dolog volt ag életükben én agt hisgem, 

és ahhog se kell nyelvtudás. Ha eg jó ebédet, vag jó vacsorát elkészítenek, akkor le lehet eg asgtal mellé ülni, 

elbeszélgetnek, és a barátságok íg sgövődnek. lg ismerik meg egrnást ag emberek. 

Ahog megérkegtünk ehheg a főgő társasághoz ...Megkérdeztem, tud-e valaki magarul. Hárman felrakták a kegiiket, 

akkor mondom: jó reggelt kívánok, - erre mondták - Gutten morgn. E/mesélték, hog három magar dialektus van: van a 

bájris a svábis és ag ungáris. Mert ők úngárégének vallják magukat. De ők eg elfajult német-magar keveréket besgélnek, 

de magarul sfinte semmit nem értenek. 

Amikor megjelentek, késsel, fejkendővel és eg vágó desgkával. ... Igafi parasgt assgonyok egek, amíg férjheg nem mennek, 

elmennek eg ilyen trikógárba és ott dolgognak... /sic!} 
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Kapós László 

Ag emigráció, mint minden emigráció - kifog halni, nyilvánvalóan. Ehheg agt kell hoggátennem, hogy nekünk örülnünk 

kellene, hogy ha ag emigráció ki hal, mert eg annyit jelent, hogy Magyarországon nincs háború, nincs dögvésg, nincs 

forradalom, nincs nyomor, nem kell kivándorolni. Tehát tulajdonképpen örülni kell annak, ha egy emigráció kivésg és 

akkor eg a Magyar Hág, eg legyen a Magyar Művelődés Hága. Mint ahogy van Aliance Français és Goethe Haus és 

satöbbi. Sgóval mondjuk eg ag alapgondolat. 

Hát tartjuk, ameddig tudjuk tartani a tradíciókat, a magyar művelődést, a magyar gyökereket; de agtán ha nincs újabb 

emigráció, akkor eg megfog sgűnni, mint minden emigráció és eg maradjon meg a magyar művelődés hága... Brazíliában. 

A tartalom lényege a magyar identitás megőrgése, amíg vannak magyarok, agtán a magyar műveltség a magyar gyökerek 

továbbadása. Van egy magyar emlékmű Sáo Paulában most már, október 23. ag Magyarorsgág napja és akkor egeket 

kellene kihangsúlyozni. Sgerettem volna, ha például egy Bartók Bélának tudnánk mondjuk egy sgobrot emeltetni valahol. 

Tehát a magyar sgellemi értéket kell továbbra is megőrigni a második, a harmadik, vagy ag ötödik generációnak. 

Itt volt a Bolla Árpád evangélikus lelkésg. Ó nagy erőfeszítéssel létrehogott egy magyar iskolát, valamennyien 

adományoztunk, megsegítettük megindult, de nincsen hallgatója. 

Többen tanítanak magyarul, adnak egyeseknek magyar órákat. Vannak többen is, két-három assgony, aki sgivesen ad 

magyar órát. Eg a magyar iskola, amit csináltunk, eg tulajdonképpen nem is iskola eg még ag elemi előtti, hogy mondják 

agt magyarul... Óvoda, de egyenlőre két három hallgatója van, csak a távolságok miatt és a köglekedés nehégsége miatt. A 

magyar nyelvet nehég lesg tovább adni. Lisgt Ferenc, Bartók. Béla és Sgentgyörgyi Albert, - egekre kell őket megtanítani, 

ha már nem besgélnek magyarul, akkor is. " ¡sic!] 

Krause (tanár): 

A magyarok Blumenau felől jöttek. Ökrössgekerekkel sgállították őket Garibaldiba. Ag őserdőben építettek nekik egy 

barakkot, ag emigránsok barakkját, hogy legyen a fejük felett tető. Addig laktak együtt, amíg mindegyik család nem 

épített magának saját hágat. Eg érintetlen őserdő volt. Ag én sgüleimet befogadták agok, akik korábban érkegtek. Ag 

őserdő tele volt állatokkal, vaddisgnóval, jaguárral, őggel. 8 éves koromtól kegdve jártam apámmal vadásgni, de a 

földművelésben is segítettem, mentem ag eke mögött. A gután volt kávéültetvényünk is 

Voltak ám itt nagy fagyok, tönkrement a termés. Ag állatok is megfagytak. A sgüleim is nagyon fágtak. Kevés volt a 

péngük, sok mindent el kellett adnunk, hogy élelmiszert vehessünk. Bigony sokat sgenvedtek agok, akik Európából, 

Magyarorsgágról érkegtek. 

Wolff (bankár): 

,Ami a magyar telepesek útvonalát illeti, egyetértünk Berrivel és Jagnow-val, hogy Blumenau felől érkegtek, és, hogy át 

kellett kelniük a hegyláncon. Keserves volt ag útjuk. Egymást követő hullámokban érkegtek ag emigránsok, a helyük ki 

volt jelölve. A kolónia kögponti tengelye nyugati irányú volt, követve ag Itajai Açû folyót, hogy könnyebben elérjék a 

Tenger-hegyláncon túli földeket. Ag első telkeket a németek vették meg és kögel a kögponthog agag a nagy folyó 

partjainál. Később egyre távolabb jelöltek ki földeket. Eg 1874-ig tartott. Rá egy évre kegdtek érkegni ag első olasg 

emigránsok. Agutân jöttek más népek is. " 
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Balduino (tanár): 

„Égik este egütt ültünk. Jaraguá hete volt, minden nap más nép ünnepelt, németek, olasgok, lengelek. Éppen a lengel 

esten voltunk egütt. Ademar Henn, Günther és mások akkor mondták, - nahát, talán lehetne eg magar estet is rendegni. 

Pár nappal később felhívtam Hennt, és kérdettem tőle: van-e neked valami emléked a magar ősökről? Istenem, hát mi már 

a harmadik generáció vágunk! Utánanéztünk a dolognak, és beszéltünk Wolff Henrikkel, aki mindenkivel kapcsolatban 

volt, és dokumentumokat is gűjtött. Azután mindenkit megkérdeztünk, van-e valami emléke? Elősgör a tiszteletbeli 

magar kongulassgonyt hívtamfelElorianópolisban. Azután jött Sáo Paulo, és a többit már tudod..." 

A. Henn: 

Jó dolog a táncegüttes, mert ma sok a drog és ha a gerekek ott vannak, gakorolnak, akkor egészséges helyen vannak. 

Sajnálom, hog nem 20 éve kegdtük megkeresni a kultúránkat. Akkor még több idős ember élt, a falakon családi fotók 

voltak. De ag idők váltogtak, főleg amióta megjelent a TV. Sok mindent félretettek, sőt, a sgemétbe dobtak. Egt már 

nehég lissgasgerezni. Nem is tudom, miért történt mindég, miért nem figeltünk oda? Mielőtt eg a mozgalom megindult 

volna, keveset tudtunk ag eredetünkről, de most felfedeggük a dolgokat. Most már reálisabb lett, hog megsmerjük ag 

óhagát. Nekünk nem volt semmi ag emlékegetünkben, de amikor létrejött a Társulás, akkor felfedegtük, milyen sok 

magar lesgármagott van Jaraguában! Ők maguk is sokáig agt hitték, németek, pedig valójában magarok. Kerestünk, 

kutattunk adatok után és rájöttünk, hog nag a magarok létsgáma." 

Lennert J. (gazdálkodó): 

„Én 89 éves vágok. Sokra emlékezem. Régen sok indián volt errefelé, én is menekültem előlük. Emlékszem, hog 

tűzhelyeket csináltak kövekből, és ott halat sütöttek. Azelőtt ag erdőben sok volt a vadállat, jaguárok is. Előfordult, hog 

megtámadták hágaiakat is, patájukat bedugták a desgkafal résein. Még anyám is lőtt rájuk. Ag indiánok a hág mögötti 

erdőben sgoktak megjelenni. A heg felől jöttek, onnan törtek elő. Ismertem még Erang Pintért és a komáját, Kari Burgert. 

Éppen eg gereket kereszteltek, ünnepeltek. Ebéd után, délután leültek, hog kávét iganak. Mire kinégtek, a hágat 

körülvették ag indiánok. Be is mentek a hágba. Kari Burger védekegett, megragadott eg indiánt, ag indián majdnem 

megölte, de Erang Pintér, a koma odanyúlt a kávéskannáhog, és a forró kannát rávágta ag indián tarkójára. És íg 

Burger ki tudta magát szabadítani. Ag indiánok sok mindent össgesgedtek, és a hegek felé futottak. Ag ágneműt 

felvágták, otthagták a tollakat, és csak a vásgnat vitték magukkal. De sgersgámokat is vittek, baltákat, kapákat, 

mindent. A varrógépről bigtosan agt hitték géppuska, de otthagták. Anyám Keller Mária volt, és még besgélt magarul én 

is tudok néhány magar sgót: kutya, macska, kenyér, hús - sokat felejtettem." 

Eugenio Victor Schmöckel 

Amikor jöttek ag emigránsok, égik résgiik Sáo Eranáscóba érkegett. A másik résgük Blumenauba. Nyilvánvaló, hog 

túl sokan voltak eg helyen, és égért kellett sgétsgóródniuk. Jaraguába igen sok etnikum jött. Ami a magarokat illeti, 

elsősorban Garibaldiba, de Szentháromságba és más falvakba is betelepültek. 1968-69-ben engem válasgtottak meg a 

magar terület képviselőjének. Voltak tisgta német és olasg települések, és voltak veges falvak. Garibaldiban is volt néhány 

olasg család, de döntően magarok lakták. Mindig csodáltuk őket. Katolikusok és evangélikusok is voltak kögtük, a 

családok igen sgigorúan nevelték a gerekeket. Bár földművesek és állattartók voltak, tehát gagdálkodók, mégis adtak a 

külsejükre. Keményen dolgogtak, de minden ünnepen megjelentek. Ilyenkor sgépen gerléitek, és nagon vidámak voltak A 

göme itt lakott, Jaraguá 84-ben, ott a távoli telepeket Jaraguá 17-nek hívták. Idővel rájöttünk, hog a kolonigááó kívülről 
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befelé történt: kijelölték a telkeket, megszámozták, egészen a Garibaldi folyóig. Volt egy közvetlen betelepítés, ezek az 

emberek Sáo Francisco do Sulból érkeztek vonattal, mert pontosan tudták, hova kell menniük. Hajóval jöttek Sáo 

Franciscóig és utána vonattal idáig." 

Maria Scheuer 

A tetőtérben aludtam a nővéreimmel. Mielőtt fáradtan a szalmazsákra feküdtem volna, felráztam, kiegyenesítettem a 

lepedőt, hogy azután a szalma és a toll kupacba fészkelődve imádkozzak. Elfújtam az olajlámpást és a szokásos füsttel 

jelölt helyére tettem. Távolról egy bagoly hangja hallatszott, féltem, már nem emlékszem miért. Tudtam, hog itt az alvás 

ideje, betakartam a fejem és elaludtam. 

Apám kakasszóra ébredt, ütögette a falat és lg szólt - Itt az ideje felkelni. Még a reggeli előtt ki kellett mennünk az 

istállóba, megfejni a teheneket, és ellátni az állatokat. Ilyenkor a kert másik végéből hallani lehetett a köszönik hangját. 

Apám és bátyáim élesítették a szerszámokat, mielőtt ag, ültetvényre indultunk volna. 

A fatüzelésü kályhán főtt a kávé, illata messzire szállt, és serkentett minket, hog hamarabb végeznünk feladatainkkal. 

Ekkorra már világosodott. Reggeliztünk, majd indultunk a földekre. 

A reggeli tejeskávéból és kukoricakenyérből állt, amit anyám a kőből épült kemencében sütött. Közben, mintha enyhíteni 

akarná hétköznapunkat, arról mesélt, hog nagszjileink élete mennyire nehéz mlt> hiszen jól emlékezett arra, hogan 

kellett a szf<z erdőben ösvényt vágni, az első hónapokat vályogkunyhóban tölteni, ahol esténként jaguárok leselkedtek, és 

hog az apja vályogot vetett és farönköket vágott, hog házat tudjon építeni: tégláról téglára. Hallgatva elbeszéléseit, úg 

éreztem, hog boldogok vágunk. 

Ilyenkor már teljesen világos volt és a napkelte beragogott az ablakon. Ideje volt, hog az ültetvényre menjünk. Mindenki 

fogta a maga kapáját, a vállára vette és útnak eredtünk. Apám követett minket, legfiatalabb húgom feladata volt, hog tíz 

óra tájban uzsonnát hozgon és friss vizet. 

Dél felé járt, amikor apám az égre tekintett, és egetértve a Nappal közölte: itt az ebéd ideje. Ha vendég ült az asztalnál, a 

gerekek nem vehettek rész! a lakomán. Neveletlenség lett volna, hog a gerek a felnőttek beszédét hallgatja. T ha 

bármelyikünk is elfelejtette a szabályt, elég volt apám szemvillanása, hog tudjuk, mit kell tennünk. 

Ott kint a ház sarkánál ácsorogva hallgatóztunk, anyánk arról beszélt, hog jövő héten elmeg a boltba, és vesz néhány 

méter vásznat, pamutot és szövetet, hog elkészítse számunkra a ruhákat, az év végi ünnepre. S egúttal a kézi hajtású 

varrógépen megvarrja a nemsokára érkező kistestvérünk kelengéjét. 

Szokás szerint, a szülés előestéjén, apám szekérrel ment a bábáért, minket pedig elküldtek a rokonokhoz Apám büszke 

volt asszonyára, aki erős és bátor volt, segített szaporítani a családot, ami fontos volt a ház gazdagságának növeléséhez 

hiszen a fiúk voltak az egedüli használható munkaerők. Mi, azután tértünk haza, amikor a gólya már megérkezett. 

A szülő nő tanácsokat kapott, égik asszony a másiktól. Az idősebbek és tapasztaltabbak azf ajánlották a 

fiatalabbaknak, hog 40 napig ne mossanak hajat, óvakodjanak a tűzhely melegétől, az utcán ne járjanak mezítláb, 

kerüljék a huzatot, stb. 

Ebéd után, rövid pihenő következett, majd vállunkon a kapával ismét az ültetvényre indultunk. Ha nagon messzire esett a 

hely, ahol dolgoztunk, nem mentünk haza, anyám hozta el az ebédet. 
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Mindannyiunknak megvoltak a maga dolgai, sgersgámai. Nagyon vigyágtunk a sajátjainkra, mert tudtuk, hog milyen 

drága, és milyen nehég dolog a világ végén újabbhogjutni. Emiéksgem, bog nővéreim egésgen túlgásba vitték, ahog 

vigágtak edényeikre, én meg ag egetlen iskolai sgerre, a cerugára. 

Igen nehég volt iskolába mennünk, több mint két órát kellett galogolni, télen, hidegben, esőben, sárban, megítláb. A 

bakancs nagon ritka dolog volt, félcipőről nem is besgélve. Nyáron, a villámlások idején hánysgor érkegtünk haga átágya, 

ha egáltalán hagaértünk. Néha a patak kiáradt, és akkor a sgomsgédok hágába kellett aludnunk. 

A hitnek nag volt a sgerepe. Sosem mulasgtottuk el a templomot, ami persge nem mindig kegdődött időben. Nekünk 

fiataloknak a templombajárás különösen fontos volt, mivel ag, ag igen ritka vasárnapi sétáhog tartogott. 

Eg másik eset, amelyre vissgaemléksgem, apám anyjának a meglátogatása. Apám a két lovat a sgekér elé fogta - előre is 

ülést hetyegett, ahova édesanyánk ült, mi pedig a sgekér aljára kukoricacsuhét hetyegtünk, agt fedtük le ranggal és arra 

ültünk. Ag út igen hossgú volt, de apám büsgkén hajtott végig a sgekerén, végül is nem mindenkinek volt sgekere, ag 

bigony rangot jelentett. Délután, mire rissgatértünk, többnyire már sötétedett, és a kocsi alján fekve sgámoltuk a 

csillagokat, amíg el nem aludtunk. 

Valahánysgor betegséget kaptunk egedül ag imák és a teák segítettek. A követkegő növényekből főgött teát ittuk: marnia, 

picáso, narancslénél, kamilla, funcho és más növények adták ag orvosságot. Gyakori volt a kígómarás, különösen, amikor 

ag irtást végegtük, vag ha vadásgni indultunk. 

Bőven akadt vad. Apám vasárnaponként ment ag erdőbe, és csaknem mindig gsákmánnyal tért haga: pacával, tapírral, 

övesállattal vag valami mással. 

Már lesgállt a nap, amikor apám így sgólt - itt ag ideje a hagatérésnek, sgedjük egbe a sgersgámokat. Eg rőgseköteget 

állítottunk össge, amit haga vittünk a hátunkon. A munkanap befejegése előtt, segítenünk kellett agáilatok ellátásában és 

a fejesben, mialatt anyám elkésgítette a vacsorát. 

Ma talán megértem, miért sgerettem annyira ag esős napokat. Emiéksgem, hog kislány koromban drukkoltunk, hog 

másnap essen ag eső, mert akkor csak valami könnyű munkát kellett végegni, és pihentettük fáradt testünket. Ag ember 

otthon maradt, kávét pörköltünk, rigst hántottunk, fát vágtunk és tisgtítottuk ag ólakat, míg apám javítgatta ag istállót és 

a disgnó ólat, a sgekér kerekét. Végül is ag esős nap a könnyű munkák napja volt. 

A konyhában égett ag olajlámpa. Apám ült a verandán s sgívta a csuhés ágarettáját, én pedig ag ablakon négtem ki és 

láttam a hold által megvilágított tisgtára sepert udvart. Égik nővérem anyámnak segített a vacsorakésgítésben, míg a 

másik terített. A vacsora után hálaimákat és könyörgéseket intégtiik Istenheg S minthogy a mosogatás után nem volt más 

tennivalónk, lefeküdtünk. 
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3.3. Lapinterjúk 

Magyar jelenlét Jaraguán9 

Nem régen Francisco F. Fischer, sgámtalan vállalat könyvelője, telefonált a „Correio do Povo" sgerkesgtőségébe, hogy 

információt adjon egy lelettől, mely új fényt vethet a „magiar" vagy „hungares"jelenlétre Jaraguán. Kérte, hogy ag igaggató 

sürgősenjelenjen meg a lakásán. Nehegen tudtuk elképgelni, mit őrig oly nagy gonddal a veterán könyvelő. 

Miután üdvögölt bennünket, a sgalonba veget és rámutatott ag asgtalra: „Tudja, mit tudok Önöknek mutatni?"Nemleges 

válasgunk után folytatta: „Akkor üljenek le és néggék meg mit adott át nekem Nelson Alexandrinó úr eg év 

februárjában." 

Egek után Fischer úr a követkegőket mutatta. Egy sgámlakönyvet egyenlegekkel és sgámlajóváhagyásokkal. Egy másik 

könyvben a jaraguái Katolikus lskolaegylet bevételei vannak 1900 januárjától 1904 decemberéig. Újabb sgámlakönyv, 

mely 1899-ben kegdődött és 1908-ig tartott. Egy másik sgámlakönyv 1908-tól 1923-ig. Egy protokollkönyv, melyből ag 

első öt oldal hiány fik, a többi fehér maradt. És egy statútum, amelyet ag idő és a termesgek meglehetősen tönkretettek. 

Ag ifjú Fischer, aki Magyarvrsgágon sgületett, Fischer Ferencnek a fia, és akj a családfa sgerint a nagy magyar nemget 

¡sic!] ötödik generációjáhog tartogik, elmondja, hogy Nelson Alexandrinó megkereste őt aggal, hogy át akar neki adni 

könyveket és papírokat, fotókat és egyéb „sgemetet". Egeket Nélson úr egy raktárban lévő régi bőröndben találta, amikor 

takarították ag ósdi épületet. A raktár a Joinville utcán található, sgemben a régi Sasshe Bonbon 382. sgám alatti gyárral, 

amely ag elhunyt Jósé Scheuer tulajdona volt, és ahol Augusto Mielke megnyitotta ag elsőjaraguái hentesügletet. A könyvek 

és iratok, új fényben mutatják a magyar telepes sgerepétJaraguá do Sulfejlődésében. 

A Magyar leszármazottak, újra felfedezik hagyományaikat10 

Egy csoportjaraguá do suli fiatal táncol és énekel, hogy megőrigge gyökereit, ag ősök kultúráját. 

Két évvel egelőtt eg magyarfolklor csoport a „Dunántúl", (nevüket eg' ésgak magarorsgági vidékről kapták), össgefog eg 

sor fiatalt, akik Magarorsgágról érkegett emigránsok lesgármagottai. Egek a telepesek 1890-be érkegtek Jaraguá do 

Sulba. Jelenleg 24 fiatal tagja van ag egüttesnek, 12 és 24 év kögött. Énekelnek és táncolnak a magar genékre, hog 

megőriggék és „kultiválják"gökereiket. A táplálkogás és egéb sgokások elnémetesedése ellenére és annak tudatában, hog 

nem besgélnek, nem értenek magarul, még ag énekek sgavait sem, ag ifjak arról álmodnak, hog egsger sgemélyesen is 

megismerik nagsgüleik földjét. 

„A magar nyelv nagon bonyolult, jóformán nem értek semmit, de ag össges éneket éneklem, ami a repertoárunkban 

sgerepel. Nagon érdekes, sgép mugsikája van a magaroknak" -garantálja a csoport égik tagja Cristiana Kitgberger, aki 

17 éves és akit a családja támogat a „hagományőrgésben", különösen a nagsgülők: Gábriel Scheuer (76 éves) és Maria 

Stein Scheuer (69 éves)." 

Remélem, hog unokám ágon túl, hog megtanul magarul, megismeri majd agt ag orsgágot, ahonnan ag apja és ag én 

nagsgiileim eljöttek " - mondja Gábriel, akj ugancsak elfelejtette ag anyanyelvét. Uganakkorpontosan emléksgik néhány 

sgóra, amit ag apja mondott: „vasgta kutya fene ege meg" - ami Gábriel sgerint annyitjelent: ag ördög tigen el. - Ágért 

9 Eugenio Victor Schmöckel dokumentumai alapján 
, 0 A Noticia c. Jaraguá do Sul-i újság 1997 augusztus 16.-án tehát röviddel a mi ott létünk után, 
megjelentetett egy cikket Silvia Pinttér tollából A Melléklet 60. képe Cristiana Kitzberger Scheuer 
nagymamával és nagypapával a publikáció kiegészítőjeként szerepel. (185.p.) 
11 Amikor rákérdeztünk Maria Scheuerre, hogy hogyan érti ezt, nem tudott válaszolni. Nyilvánvaló, hogy 
itt egy újságírói fogásról van szó. Ezt érthető jószándékú manipulációnak. 

\ 
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emléksgem erre, mert a nagyanyám mindig sgidott engem - mondta derűsen. A csoport égik koordinátora Claudia Maria 

Ersching 21 éves. Elmeséli, bog a „Dunántúl" csoportot kegdetben a Sáo Paulái „Pántlika" egüttes tanárai tanították,. -

Ag égik legnagobb és legjobb tánccsoport Bragíliában - mondja Claludia - Eleinte havonta háromsgorjöttek Sáo Paulá-

ból, bog gakoroljanak és próbáljanak a jaraguái fiatalokkal. De minthog a prefektura már nemfigette ag utagásukat és 

ag itt tartógkodást, a tanárok többé nem jöttek. Úghog mi már eg éve nem láttuk őket - mondja kritikusan. 

Attól kegdve a próbák felelősei maguk ag ifjak voltak, - jelenleg minden sgombaton találkogunk a Santi Sima - Sgent 

Háromság templomnál, és agokat a koreográfiákat gakoroljuk, amit még a sáo paulói tanároktól tanultunk. Még íg is, 

amikor résgt vettünk a sáo paulói sgimpógiumon, nag sikert arattunk. Új koreográfiákat és új genéket tanultunk. Egt 

ag össgejövetel két évenként gajlik le, ahol ag össges magar lesgármagott találkogása történik " - magrágga Claludia, aki 

egetért Cristianéval abban, hog a magar nyelv nagon komplikált, de a genék rendkívül vidámak. 

Clauda íg folytatja - ag elmúlt hónapba Jaraguá do Sulba jött a Magarorsgági Eötvös Egetemről dr. latig Boglár 

professgor és antropológus tanítványa Catarina Kovaks, akik kutatatták a lesgármagottakat és megígérték, hog küldenek 

nekünk anyagot, hog megismerhessük a nyelvet. - Claudia sgerint a tánc ágon túl, hog jót tesg a testnek végül arra is jó, 

hog agifjak kögelebb kerüljenek a gökemkheg. 

jelenleg ag ifjak minden sgombaton öt genére gakoroltiak: dunántúli énekes, gempléni válltáncos, dunántúli botoló és 

sganyi. - Nem értjük pontosan, mit táncolunk, de tudjuk, hog mit jelentenek a genék. A sáo paulói tanároktól tanultuk 

egt"- mondja Claudia. A dunántúli énekes és a sganyi somgáskor elhanggott énekek, ahol ifjak és leányok énekelnek és 

táncolnak vidáman. A gempléni különös koreográfiával rendelkegik. Kör alakban táncolják és vidáman játsganak a gene 

hangjaira. A Dunántúli pedig a pásgtorok genéje, ahol a fiatalok bemutatják ügességüket - Claudia el magarágga, hog 

sajátos koreográfiája és nagon ravasg lépésretidsgere van egeknek a táncoknak. Ünnepi énekek egek, mi pedig mindegt 

nagon vidáman adjuk elő. 
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A hungarcz lakodalom1 2 

jaraguá koloniális vidékén voltak korsgakok, amikor a telepesek egyáltalán nem használtak motorigált járműveket. A 

köglekedési esgkög a sgekér volt és ritkán a trole, de agt is csak a jómódúak basgnálták. Egek a járművek, amikor 

esküvői menetet szállítottak, fel voltak dísgítve pálmalevelekkel, fonott levelekkel. A sgekereket sgínes sgalagokkal és 

mindenféle virággal vonták be. Amikor a lakodalmi menet elhaladt, dudák hangjával és latin eredetű tűzijátékokkal 

búcsúgtatták ag ifjú párt. A tűzijáték és a dudálás ag európai népek sgokása volt, különösen Pomeránia és ag Alsó-

Rajna lakói kögöft. 

Itt a koloniális stílusú házasság megvalósítása előtt a családok küldöncöket küldtek sgét gyalog vagy lóháton, hogy 

meghívják a többi családokat a laggiha. A hírnökök fiúk és lányok is lehettek, akik sgépen felöltögtek, feldíszítették 

magukat, mellükre virágokat, sgalagokat hetyegtek. A meghívott családok ilyenkor megvendégelték a hírhogókat, akik 

serkentő verseket mondtak a meghívottaknak. Amíg a lakodalmi menet elindult a polgári és eghági esketés helyszínére, ag 

¡fiú pár sgülei előkésgítették a lakodalmat. Eg attól függött, hogy ag evés-ivásra hány embert hívtak meg. A meghívottak a 

fogások után sohasem panasgkodtak. 

Még manapság is előfordul eg érdekes játék: a férfirokonok kögül valaki körbead eg új éjjeliedényt, amelybe fehérbort 

töltöttek, melynek felsgínén kis virslik úsgkálnak. Kötelegően minden férfi kortyol belőle és kivesg eg virslit. 

A megmaradt finomságokat általában sgétosgtották a meghívottak, a főgőassgonyok és a kögeli rokonok kögött. 

Amikor ag ifjú hágasok megérkeztek a tanúk kíséretében, már minden késgen állt. Elősgör a családtagok, barátok és 

rokonok üdvögölték ag érkegőket nag gesgtusokkal és könnyes mosollyal. Sgokás volt, bog a meghívottakat genésgek 

fogadták és a sgerint, hog hogan ismerték a mugsikát, teljesítették a vendégek kívánságait. Kögben mondókákkal és 

éljengésekkel fokogták a hangulatot. 

A magarok sgokása volt ag is, hog mialatt ag ifjú pár a meghívottakkal ag első vacsorát fogasgtotta, ellopták a 

menyassgony cipőjét. A tanúk sgámára, akik általában a pár mellett ültek eg kritikus pillanat volt, hisgen a lopást csak 

ag követhette el, aki ag asgtal alatt kúsgva megkögelítette és meglazította a cipőt, megkönnyítve egyel a lopást. Eg 

többnyire akkor történt, amikor a sgakácsok vag sgónokok hangoskodásukkal megzavarták ag étkegést, megkönnyítve 

egyel ag újdonsült mátka cipőjének ag eltolvajlását. Ag égik meghívottnak meg kellett becsülnie ag ellopott cipő értékét és 

a vigágatlan tanúknak meg kellettfizetniük a kárt. 

12 Silva ír a táplálkozásról és a lakodalmi szokásokról - Silva, Emílio da: Jaraguá do Sul. II. livro. Um 
capítulo na povocao do Vale do Itapocu. Stulzer, 1975, Frei Aurélio. 
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1. kép 
Jaraguán partra száll a belga Emílio Carlos 
Jourdan mérnök, aki 1876-ban az Itapocú 
folyó torkolatától csónakkal jött erre a 
vidékre, amint ez látható Moacir Silva rajzán. 

2. kép 
Izabella hercegnő és férje D ' Eu grófja 
azoknak a földeknek a birtokosai voltak, ahol 
Jaraguá do Sult megalapították. 

3. kép 4. kép 
Emlékmű Ibiráma város főterén. A telepesek „Az őslakos: botokudo (sokleng) indián íjjal 
és indiánok jelenléte bronz domborműben és nyíllal - a fehéremberrel való első 
talán a sors iróniája. Hiszen a valóságban a találkozás idején készült fotó." Coelho dos 
hírhedt botokudok alig megtűrt személyek a Santos archívuma, 
városban, amelytől 20 kilométernyire terül el 
az indián rezervátum. Az emlékmű középső 
részén a város címere, benne az íj és nyü 
mellett a kolonizálás eszközei - a kapa, a 
bozótvágó és a faeke. Az egymással 
szembenéző telepes és indián család az 
eredeti szándéktól eltérően a soha ki nem 
egyezés jelképe. 
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6. kép 

^ ^ Sírkövek a jaraguái temetőben 

Családi fotók Veszprémből 

7. kép 
.Magyarok patakja" Jaraguában 
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voll a p lébánia épü le tben . Az ebéden réazl-
v c t l f k dr. Scha:nll Károly országgyűlési k é p -
v lv l f l . Antal L'aloa kanonok , konnány íö lnná-
r«ov c j p c r f i - p l é b á n o s . litlak E n d r e föbi ró , 
Boldizsár ZoMán odapöki tanácsos, c a p c r o -
p l é b i n o s . Foky Míklóa felaől&zkázi p lébános , 
az cgyhAzközJég vezetősége teljes s z á m b i n , 
Bognár Vince l i jegyző, v, e lnök f n - W i r r y r Imre ig tanitó," roig nx evaogfllku»-eg\Máa-
részérói Ihász Mihály lelkéaz és Su lc S á n -
dor U n j ló. K o r i U Lajos azázado« stb. , ' j . 

A z első felköszöntőt MciczJngfcr Ighác 
U j k é u . mondat ta . Köixönlö l la - n jagyéa-JRV-
p á o l o r á t , k lnsk alig kél évt izedei föpászlor i 
mf iködéi f alatt több önál ló lelkészség létesült 
m l n t c l ő l l c kel l iaváz esztendőn keresztül . Kö-
azöntótle dr. Lukcsics József egyolcml Innár 
•prelátoa kanonokot , k inek áldozatkészsége 
folytán a p lébánia m e g é p ü l h e t e t t Köszön-
tötte a megjelent magas vendégekéi , az eván-
g r l lku i s a saját egynizközaégének vezető té-
ré t Közvet lenül u tána v á l a u o l l Ihász -Mi-
hály ev. lelkész s ö röméi fejezte kl afölött, 
hogy a ké l fe lekezet közöl i olyan szép egyet-
értés van. Dr Schand l Károly K c r U község 
vezetőségét köszöntöt te . Hogy e b b e n a kicsi 
községben minden olyan szépen halad előre 
a nép boldoggá tev<ic é r d e k é b e n ennek okát 
abban látja, hoyy a község vezetői míode-
gyík száz százalékos, lelkiismeretes m u n k á l 
végez a maga helyén. An la l Lajos k a n o n o k , 
kormány íő tanác ios . mint a kerüle t e spe rese 
kü lönösen elismeréssel adózott Bognár Vince 
v. e lnöknek, aki sok hivatalos elfoglaltsága 

melleit Is lalált Időt s módot arra, hogy a 
kcrüxJak régi óhaja : önálló plébánia létesí-
tése e r edményre vezessen. Fáradságát a a hl 
vek óhaját honorálva a megyéspüspök Ui 
papot küldöt t Kei tára a plébánia végleges 
megszervezésére . Isten áldását kér i a tovább i 
m u n k á r a . 

Bélák Endre főszolgabíró fclköszónló-. 
jében rficgcmlili, hogy mindig őrül , hn járá-
s i b a n valami azépet és nemeset a lkotnak, 
mert abban a kul tu ia e lő reha ladásá t látja, 
amely védgát ja minden felforgató szellem 
uiiek. 

Boldizsár Zoltán püspöki tanácsos — 
úgymond — örömmel jöt tem haza. mint 
Főpásztor megbízottja, inert életem legszebb 
napját é rhet tem rueg: azúlöfnlum plébdiünxz.cn-
Iclését. Legvégül Bodnár Vince főjegyző kö-
szöntöt te Anta l Lajoi kanonok , kormányfő-
lanáoioat és Bélák f r.dro főszolgabírót, inlnt 
a járás vezetőit , akiknek bölcs vezetése mel-
lett halad a járás a ku l tu ra lélcknemeailő 
u t j án . 

A z ünnepségről üdvöz lő távirat ment 
dr. Roll N á n d o r m e g y é s p ü i p ő k n c k , dr. Lucslcs Jór.scí egyetemi tanár pre lá tus ka-
n o n o k n a k és VVe/irrshrimó Ol lóné g rófnénak 
Tabra . A vendégek kel lemes hangula tban t 
késő esti órákig maradlak együtt . 

A plébániát Tímár István sárvár i épí-
tész épí te t te 19.500 ' ' -ér t . A z ünnepé lyes a l -
ka lomra a templom is kifestetett , ame lynek 
ízléses, csinos munkála ta i t Vincze Lajos dc-
vecscri Icalő végezte. 

\ 
Egy érdekes levél. 

F U c h e r F e r e n c Ö t v e n é v v e l e z e l ő t t k i v á n d o r o l t a j k a i b á n y á s z 
B r a z í l i á b ó l m e g k ö s z ö n i « m a g y a r t é r k ó p o t . 

Talán már Ajkén s«m sokan emlékeznek 
orra, hogy 1 5 - 5 0 évvel exelótt egy nagyobb 
bányász r i opo i t kivándorolt Délomerikába. 
Többen voltak közlök német nyelvűek, akik 
együtt Indultak magyar testvéreikkel, talán az 
ízletesebb, vagy nagyobb darab kenyér remé-
nye csalla ókcl. talán n bizonytalanság, a me-
sék kincseinek a szerelmesei lettek. 

A kivándorlók egy nagy része a brazi-
llal Jaraguá-bsn lelepedell le s ott él még ma 
li Azon a vidéken nagyobb német nyelvű le-
teperek vnnnaw, templomokkal. Iskolákkal, 
könyvárakka l s mindarról a tuillu'Sf Okséglellcl 
amikkel a németea irts sznkadl vérelkel meg-' 
lehetősen bókriOcn láinoyal|ák. Ezekulán azt 
hinné az cinbrr, hogy kivándorolt leslvéictuk 
ellelejiv«* magyariAguknl, tcl |escn beolvadtok a 
broztllai németségbe. 

A mull héten egy levél érkezel Jcraguá-
ból i ez a levél ép oz ellenkezőről tanúsko-
dik. fischer Ferenc, o kivándorlók vezére adla 
postám augusztus 7 <n P*réa| | l Zsigmond bá-
rónak, a magyoroh vílágkongreszusa nevű 
szervezel elnökének. Többek közi a r alábbi-
okol írja Fischer l eve l ében : 

„-— A klo térképen mtnaenkinck meg 
kellett mutált • n, hogy hol lakoltt, sőt a 
falvakat bt is kelleti írnom• Hogyan te-
hettem exl meg ponloian : oi egyik Nagy-
vánoityban. Dernakon, Tótvázsonyhan. 
a másik Áagyganndn, Kiigannán, Ajka-
rendeken stb. tehát valamennyien Vesip-
rím megyében. Mégis körülbelül meg-
jelöltem a pontokat is nündeggyihnek 
megmutattam hol lakoll. Ai öröm leír-
hatatlan voll. Ex érthető. Csak a szuny-
nyadó érzéseket kell érinteni is nyomban, 
amint ajok felébrednek, jön a vágyako-
zás a haza után. .. 

— nagyon szegények vagyunk német 
kiadású magyor Irodalomban illen, a 
porosz-németet pedig nem szereljük. M-
hem mte mn-mr kf>t:'.nh„.k 

Madáchnak: „Az ember tragédiája' ma-
gyar nyelven, amit még más könyvekkel 
együll az osztrák-magyar monarchiából 
hüidleie nekünk Aivsl olvasiam, hogy 
Signarinó Au/ánió Widmár lefordította 
„Az ember tragédiá/ál' olaszra. Nincs né-
met fordítás 7 Mm tudok róla. de talán 
kapható ilyen ... Excellenciád gondos-
kodhatna, esetleg magasabb helyen Is, 
hogy valami szellemi terméket kapjunk 
hazánkból, természetesen német nyelven, 
meri iiégyenünhn nem tudunk már ma-
gyarul. Ünnepnapokon ugyan luláradó 

•' örömmel kiáltjuk : „Etjenmagyarhazánk" 
de ennél többet nem igen tudunk.' 

L ó l o i n : árulni a térkép lóié néhány ma-
gyar odaha|ol s nilr.deyylk egy ponlol Iái. 
Néz. Ebben az egy jcrajzolt pontban Iái mlu-
d r n l : szülöfelujot, tolón azt a szalmafedeles 
kis házal, amelyikben szüléiéit, a Jálszólú.sa-
kot. végig anda>og|n a gyermekéveket, hallja 
az njkal. tótvázsonyl harang szavát, érzi szá-
lában a kenyér Izét, amit Iskolalársálól ceru-
záért kapott, kimegy n Icmclöbc s megcsókol 
'Se , f 9 ' - pudvás fejfdl, könnyein ál keresi 
rajta édesanyja ncvé.. nmil az Idő már régen 
lekoplalod s n gr.roj sírdomb mellé, meri kl 
Ollelne ró virágot, odoklvónkozlk, lalán ez az 
utolsó kívánság,i s néha, mikor ugy valami 
nirylog|n n szívéi, ningyntu', czl még nem fe-
lej lel lr , kéri o 'Mindenhatói . . . legyen meg a 
Te akaratod . . . 

Mlnll ia a kölh-próféciái lesiet ől lenének: 
.111 élned és lialuod kei l l* Mlnllm o ntogynr 
Géniusz océlos Izmokkal ellenségeink arcába 
csapva egy retteneteset k iá l lva : ez a nép cso-
dákat produkál, ncrn lehel rregfojlanl, nem le-
hel a földszínéről eyyszcrOcn csak eltörölni, az 
e/ószak. o barbárság, n nyomorúság lelépheti 
i i a z a j j kebléről fl.ih, ni s«ze elsodorhatja őkel 
az élet szele, de a sz vJh, a lelkűk, az örökre 

magyar marad i 
^ - - ' • 

kérnek hazájukból. Ml, akik III velŰK egy fa-
luban srűiellűnk, ml meg küldünk. Ezúttal b s r -
1clettel kérem, nklnek. Irodalmi s zempon lbó 
ériékes német nyelvű magyné uiű lenne birto-
kában, szíveskedjék azt erre a célra felaján-
lani, vagy, ha Ilyen nem lenne, néhány fi'l-. rl 
erre a n e n c s célra adakozni, hogy Ilyenekéi 
vásárolhassunk. Az edományoknl kérem el-
memre (Csehi Ferenc Üevecser) küldeni. Min-
den egyes télell hlrlaplleg nyugiárok. 

Cs. r. 

Hannibál ante portasi 
l i l a : KASZA VILMOS. 

Ezckiel prófé ta lá tomása szerint tűzfo-
lyam borí tot ta cl n bűnös íöld színét, letarolt 
minden t , n y o m á b a l eke te üszkösödés , pe rnye 
bor j to l la a íöld színéi . A z ol tár lépcsőjétől 
fakadt egy forrás, a m e r r e annak vize pa tak -
zott, n y o m á b a n u j élet sa r j adzo t t n löldön 
A k o m m u n i z m u s pusztí tó lángja letarol ta 
k e d v e s hazánka t , Mc.xikó, Spanyo lo r szág érzi 
a lángok pusz t í tó erejé t . E u r ó p á r a n vesze-
de lem ismét kele t rő l özönl ik , amint ke le t fe-
lől tőrt rá a ta lár és tö rök puszt í tás . 

A k k o r is r u ol tár lépcsőjé től Indult cl 
kcrcsz lénységc l inegmenlő ha ta lmas »zúzat, n 
p á p a szava, a k i n e k fölhívására megtör tént • 
av.cnt liga nz. e u r ó p a i f e j ede lmek k ö z ö t t : a 
pápa i azórn megszűntek az. e l l enségeskedések 
a nemzetek közöl t . Kgyeaüi t e rővel foglak 
össze a szent cél é r d e k é b e n , hngy megtörjél ' , 
a pogány hata lmát , mely m á r Bécs falait 
ostromolta . 

A kelet i v e s z e d e l e m e lhár í tására iin< 
most is az ol tár mellől hangzot t cl a ke resz -
ténység le jének ha ta lmas szózat», m e l y n e k 
hangja t ú l t e r j eded az At lan t i óceánon , lul nz 
égig nyú ló havasokon , megér le l ték ezt a kis-
ded k u n y h ó k b a n , ezt meg kel le t i ér teni n 
l énycs pa lo t ákban is. 

Ez a szó beha to l t a z ősi vcazprétnv ár-
megyeház ü l é s t e rmébe is, ott egy evangé l ikus 
esperes lelkész szá jából hangzói t el íelhi 
vá i a gyűlö lködés , a szé thúzás fegyverének 
leverésére , amely legyverl é p p e n » közös el-
lenség ndjn o kezekbe , hogy ar. Ö ország i t 
ép í thesse m a j d lel n r o m o k le led . A z evan-
gé l ikus e spe res lelkész, szava i ra e l sőbben n 
veszprémi p ü s p ö k tapsolt , hogy kifejezési ad-
jon annak , hogy n knlo l ikusság mindenkor 
kész odaá l lon l inosl is, a r ra a ponlra , hol 
együt tes e rőve l kell (e lvenni a ha rco l nz 
Anl ik r i sz tusok ellen. 

A nemrég mú l tban Kap i Béla evangé-
l ikus p ü s p ö k visita ú t j ában egy zalamcgyci 
ki» községbe tér t be. ahol üdvözö l te ö j n 

to l ikus p lébános . K - •< v<k 
c s e r r e m e n ő ü n n e p i küzci . . . i„ 
c i n összefogta a z o l t l evő h á r o m v«| |á» lelké-
szének kczél , azt m o n d o l l a : Magyarország 
romja ibó l c sak a k k o r fog fe lépülni , ha c há-
rom k é z egymásra talál . £ n e r re a nemzeti 
cgvségrc e s k ü d t e m a mú l tban Is, egy olyan 
nemzet i egységre, amely egy közös szent cél 
é r d e k é b e n egy zászló alá hozza az egész ma-
gyar nemzete t , ame lyen azent egyaégben lá-
tom a nemze te t 250 év előt t B u d a lalai alatt , 
o lyan szent egység van az én szemeim e lőd . 
ami lyen egységre hozta a magyar nemzete t 
K o s s u t h a p á n k h a t a l m a s szava 1848-ban. 
A d j a a m a g y a r o k Is tene, hogy az n h á r o m 
kéz végre egymásra ta lá l jon. V npcaolódiék 
c i ő s l ánckén t egymásba, abba n szent szövet-
ségbe, ame lye t megkíván a Hflza j o b b jö-
vője. Rotnan i cave lc , H a n n i b á l nnlc por t r - . . 

M a g y a r t e s tvé rek v igyázzatok , a közö l 

8 . k é p 

Somlóvidék (1936. szeptember 27.) - Fischer Ferenc levele 



KÉPEK 

Pipit, 1890:! PAPAI H Í R L A P J ! L Fobniír 9. 

A társulat i viszonyból eredő jogi kér-
dések, végletesen • mioden feiebbvitei k izá rásá -
val «gyedül vá lasz to l t bíróság által iutáztaetők 
•1, molybez miodegyik peres tói egy birói t a -
got választ. H a egyik fél a vett felszóllitás 
folytán 8 nap a la t t a választot t bírói t ago t 
nem nevezi meg,' vagy ezen bírósági tagok az 
elnök választásában nem egyezhetnek m e g , 
akkor Pápa városa polgármesterének joga le-
eod, a hiányzó bírósági tagot , illetőleg e lnö-
köt választani. 

16. 9* Az egylet pecsétjének körirata le-
e n d : . P á p a v á r o s i s t é p i t ő • g y I e t . ' 

17. 9. A t á r s u l a t féloszlásáral az e lvál -
lalt kötelezettségek fedezése alán fennmaradó 
vagyon, a város községének oly kikötéssel 
adatik á t , bogy az,1 az ogylet által k i tűzö t t 
czélokra fordí t tassák. 

Nem bevésbó a tá rsu la t feloszlása ese-
tére, az ogylot a lkotása i a városi közöoaég 
tulajdonává válnak.-

Ttfmeges kivándorlás a Bakonyal-
járól Amerikába és annak oka i 

i. 
Szomorú-képe t látunk és keserű t apasz -

talatokra ju tunk , ha végig tekiotünk a cnég 
tizenöt év előtt is jó lé tnek és virágzásnak ö r -
vendő Uakony-aljai községeken. Számos köz-
ségben több telkes gazdá t ismertem, kinek 
udvarából m é g nem r é g négy jó j á rmas ökör , 
két hámos ló, tehén és növeudók marha raeut 
ki gazdájának örömére — munkára, vagy l e -
gelőre és most két rósz ló , vagy gyenge tehéu 
kénytelen megmunkálni azon néhány hold k i -
zsarolt és terméket len földet , ' -— vannak köz-
ségek bot alig ta lá lkozik- egy-két telkes gazda , 
kinek birtoka képes volua kiteremni a r e á ' 
túlságosan kimért adó t és a betáblázott adós -
ságnak-kamat ja i t , m i marad a megélhetésre P 
saját- é e ' d k l á d j á o a k rubázására , ecetleg b e t e g - ' 
ség-elofórdultával orvos és gyógyszer köl tsé-
g e i r y gyermekeinek tani ta tására ? a felelet er re 
könuyű —' :semmi, v s e m m i 11'-"1 

' ' í gy volt kénytelen sok 'iparkodó, - j ózan , j 
tiszta msgyar a jku -'polgár, telkes gazda, e l ső 
sorban adósságot cs inálni , másodsorban : m e g -
válni s 'potom' áron e lb iUngolni á l la t ja i t -és m i -
aor miodeaből kifosztva: lát ta magát , bécsi 
Ogjnököknek c sáb í tó ' szavai t meghallgatva, — 
a vándor b o t o t kezébe veszi — i t t - h a g y v a 
drá^a családját, hazá j á t , áthajózik a régi Ca-

Már é lmul t h a t hónap még sem j e l e n t -
kezett senki sem. 

Végre egy nap beál l i foi t egy pa rasz t 
ember, nem éppen- valami szép kinézésű. í g y 
szólt;: 

Fo lség! Ó h a j t o d azt a íuadnrat s a j á t o -
dul ? ígérd meg, bogy uekero adod a kirá ly-
kisasszonyt; — akkor bá rom nap múlva m e g -
kapod. • • , . , • 

A király ily vakmerő kívánatért m e g h a -
ragudot t s megparancso l t a neki, bogy rögtön 
távozzék. 

De a parasz t feledve a vele tör téut do i -
imt. másnap i smé t e lment a királyhoz : 

naan földjéről az u j Amerikába, egy bizony-
talan tudat tal , bogy mi törtéuik ő vele? mi 
történik családjával ba oda bal, oda vész. 

Nébáuy ocL tans példa többek közt 
Csótb és Vaoyola község, egyekiot alig 1000 
lélekkel bír és m á r eddig is mindegyikéből 
40 — 45 családfő vándorol t ki, hátrahagyva 
özvegyeiket, árváikat , a végzetre bizva maguk 
és családjuk sorsát , Nyögér , b. Ságli, Sz t . -
Iván, Szűcs, 1». T a m á s i és p. Teszér közsé-
gükből 100 mog 100 a kivándoroltak száma, 
és a mint ballatszik azok száma oly rohamosan 
szaporodik, bogy ba az intézők ideje korán 
ezpedieust nem ta lá lnak, mi által a kivándor-
lásnak tloje vétessék — szomorú következ-
ményeknek leszünk é lőtanui . 

Egy évtized óta még középszerű t e r -
mésűnk sem volt, a l ig m u l t ér, bogy a vég-
zetox vörös kakas egy, vagy több községet 
m e g ne lá togatot t volna, felemésztre számos 
családuak téli eleségét bu torza t já t , rubázat já t , 
ebhez járul , bogy a Dakouy-al ja fekvésénél 
fogva az időjárás szeszélyei tek áldozata, a 
késő tavaszi fagyok, a tar tós nyári szára isá-
gok évről-évre agyon sanys r j ák , tönkre teszik 
a aOvényzeiet. az apróbb állaloknál legkivált 
a sertéseknél iufinituin ura lkodó já rvány be-
tegségek, & gaboua árak folytooos csökkenése 
ós legkivált azon idő tá j t , mikor a szegény 
gazda nyomatva az adó ós hitelezői által, akkor 
kényszeritotik kis t e rmésé t közvetleu az a ra -
tás után elprédálni. 

Én, ki a nép közöt t lakom, relök érzők 
ebbea és nem másban találom a tömeges ki-
vándorlásnak fookát, vannak olyanok és leg-
kivált azok, kik soha egy egyszerű g u u j b ó t 
meg nem tekintet tek, csak a palotákat, fény-
űzést és az anyagi j ó l é t e t ismerik, más színbe 
lá t ják a helyzetet, elitélik a szegény kiván-
dorlókat, könayelmfl pazar ló dologtalanságukat 
hozva fel és ennek akar ják elszegényedésüket, 
tónkrejntásukat tu la jdoní tan i , pedig ba azon 
téves hitben levők maguknak fáradságot ven-
nének, végig tekintenék a p o s t a á l l o m á s o k a t — 
meggyőződuóaek, bogy & magyar nép mily 
erős, szorgalmas, k i t a r tó és minden muukára 
alkalmas és kész, meglá tnák , bogy a szegény 
kivándorlók nemcsak a d rága útiköltséget, de 
iparkodnak távol hazá juktó l há t ra levő család-
j u k a t élelmezni és b i r t o k u k a t a terhek alól 
felszabadítani. 

(Folyt. - kír.) 
If). Perczel Sándor. 

A „Pápa vidéki gazdakör 
Tisztelt Szerkesztő ur ! 
Kórjak becses lapjába következő vá-

laszunkat felvenni. 
I f jú Perczel Sándor uroak, mint gw-

daköri tagnak a .Pápa i Hir lap u -ban hoz-
zánk intézett interpellátiojára van szeren- ' 
csénk tisztelettel a következőket válaszolni: 

Miután még a magas minisztérium-
hoz benyújtott alapszabályok nem érkez-
tek vissza, a közgyűlést Összehívni, tárgy-
talan. Az alapszabályok megérkezte után 
mielőbb összehivatik a közgyűlés. Azon-
ban, ha a tagok kívánják előbb is; köz-
gyűlést hirdet az olnOk, vagy megbízása 
folytán az alelnök. 

Pápa, 1890 . febr. 4-én. 
Békássy Gyula, Ihász Lajos, 

elnök. alelnök. 

Az i f júság falun. 
- Ki, * (Uum Al.lbftl — 

A l ifjúság erany-alma, jó megőrizni, 
moudja a közmondás. Akik pedig az irju-
bág megőrzésére hivatva vannak s ezen 
hivatásukat hiven toljesitik, nagy nemzeti 
s társadalmi érdekeket mozdítanak elő, 
mert ahol az. if júság -szive; ott a-jövő 
reménye. 

És vojjou hogj'HQ állunk faluhelye-
ken az ifjúság erkölcseiveit Yajjon a di-
vatozó viszonyok jobb idők reményeivel 
kecsegtetnek e bennünke t ! 

Sajnos, hogy a válasz nem lehet 
kedvező. Akik ismerik a falusi .életet — 
igazat fognak adni nekem, midőn azt állí-
tom, hogy faluhelyeken romlik: az ifjúság 
erkölcse, »atnyul az ép tee t - s valami bal- -
csillagzat jár, mely megrontja a szQz-
if júságot. ' 

Pedig ez nagy baj , mert az ifjúság 
vétke a csontba avul s koporsóba megy 
az emberrel, mondja a magyar bíboros . 
Cicero. 

királykisasszony et től az órától fogva . — az 
e n y é m ! ' 

A király e lkomorodot t . . . . most neki 
koll adni a láoyát oouek a műveletlen em-
boruekl 

— .Mi t kivénsz ? Akarsz aranyat, vagy 
bzüetűt ? C.ak a királykisasszonyt ne ké rd . ' 

— . F e l s é g ! az alku ez vol t . ' 
— .Mondom, kívánj akár mit, csak 

azt ne I* 
. T a r t s meg magadnak mindent, I tsz a 

mi l e s z ! ' És e lment . 
A király szólt a m a d á r h o z : Most ke -

zemközt vagy ós megölhet lek. ' 

szavakat és felnyil lot t a b a r l a n g . . . a föld-
mives kinu marad t . 

A mint a ba r l angba bemen t a király, 
felszedte az a r any -na rancsoka t és a gyémán-
toka t az utolsó darabig . .Csakhogy tudom a 
módiá t , majd el-el j ö v ö k ' — gondol ta m a g á -
beu a király. 

A barlangból k i lép tekor m i n d j á r t a föld-
mives állott elébe és figyelmeztette, bogy a 
királykisasszony' az övé. 

— .Mond tam m á r hogy , mindent , csak 
azt ne kérd.* 

— „ F e l s é g ! H á t az On szava ? ' 
— .A szót elviszi a szél.* 
VH'*' Vn-<1e » Vmtél rhn* ? le te t te 

9. kép 
Pápai Hírlap (1890. február 9.) 

ír'-*. Oldal 3. »7 V E S Z P R É M I H Í R L A P 

. . A keddi ülésen a horvát minisz tér ium költség-
vetését tárgyalták, mely alkalommal ismét sióba 
hozták a i l g r s b i eseményeket , de mérséklet te l és 
simán. Különösen f c l t o n t ' é s mwvJenki altal helyesel 
tetett TemuUs Miklós korvát képviselő beszéde, k 
kÍM«J(M k.. . „: . I i . i . 

elvonu l , a i ossces európai fö- és nagyvárosok pol-
gá rmes te re i t meghívja a fóvaros 

C M a g y a r k i v á n d o r l ó k B r a z t l i a b a i o F o i v v . i ' t 
gyarapodik azok tűim. kik — 
élni a liberális aeva alatt : IWttl rojvsn mejj-

• Braxdiaba vándoro lná l 

január 15 
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" P ' 7 A ! ' i ^ i ' i " ' " UStar« nuütlt etnber ..nJoroh ki BnaiU, «« • Mtgf, UKa Ic.Jctl.c «K. k kívjnJorlifti iiftnoUl ,;«o fn cuiul l, .¿la 
r^ l l f í™" 1 Ü*S , , lkKÍ: ! > • > " ' ki.iiUoílokiuk A m, kamumiul r j " 

W.c« tiMnii/tcr .nlckccll, Jc cymto. ,ol,u M,„, ,lcn, ikjAiltuua , ki.i«lat,« 
A ficnlti .liv.vn ío;. k t k.I ti.n ii.nl. iáS; ; Ut.ti.tli.iEm c 

kulricf.ci.ici A v.t ihn icvtiettek XU,l*, J.V.,% , .... ti..Aj| ét ea.1 • ul t «. .ui.jk.it lM..j s„-„. 
II S S "̂"'e CvIJ. # t d Albert gnl er rteut OrktiJieiick. 1 áronnal lej.ek arül.iutianollj 
II Deriö. Ap|>on.i éi Bantf. neexéJetiöJ a bek.t 1 I M l .(.»okúiét. 

JletOlq fentebb .,»l.kot*,l niej | A Valiit HAb.djyikorlítirtít „öltí Itr-luA,, 1.—:•- f" r~ 
A c«4r.aki Hit é É l U U toreu.jl »íny «tptUjUu. A h,.„rW l.n ,„u|, t S C g , ^ ' * »• 

nsU&.»o.. leU..'Jilt.,k S7e~,C.v,.la./',ÉE.U, kan.l. -.ama knrul, ,enJele.«. «el,bon I X , 

N'emflonr,,,. FolvA h,i M«et mey 
nép iiern 

pV C., 

ntnuita a nentet t-iutram f4,i hí 
nJekot tiidi iovétt. Seijott te .nttranei „üí 
. nttnikaivnlelemrül tnal , n^nek j j S j T i 
»lat rru»,.,. ,k>n, A bv.ra,H, ^ 

10. kép 
Veszprémi Hírlap (1896. január 19.) 
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M A G Y A R HÍRLAP ( 3 ) 

P > 1 i W S R I W V ^ ^ 
C e l k e k a S o r o c a b a n a ü o n a l o n J ! 

S a o P a u l ö á l l a m b a n . % 
A C o l o n i a C o s t a M a c h a d o - b a n 20 m a g y a r csaiád b i r tokot vásárolt és 

" 8 o l d o g a s s z o n 5 f a l » a " 
n é v r e keresztel te a telepet . 

F e l t é t l e n biztos és g a r a n t á l t b i r t o k o k , hol már több mint 
másfél éve lakott és müvei t telep van , r endk ívü l t e r m é k e n y , sik és 
k ö m e n t e s fö ldek, jó fo lyóvizek és a l egegészségesebb , l eg jobb ö s e r d ö 
és a u t ó u t a k v a n n a k . H e g y e k n incsenek . K e d v e z ő munkafe l té te lekrő l 
biztosí tva v a n n a k azok , kik itt b i r tokot v á s á r o l n a k . Templomró l és 
iskoláról az e ladó t u l a j d o n o s g o n d o s k o d i k . Mindenki sa já t é r d e k é -
ben h iva tkozzék l a p u n k r a . Bővebb felvi lágosí tást n y ú j t : 
G m p r e s a d e T e r r a s e C o l o n i s a ^ ö o D r . b a b i e n o d a C o s t a 

/ W a c h a d o S Á O P A U b O 
Rna Bariio de I tapet ininga 13 a, í . eni. -- Caixa postai 296 

Off ic inas Graphicas do c JORNAL H U N G A R O » 
E x e c u t a - s e q u a l q u e r t r a b a l h o t y p o g r a p h i c o . 

AVENIDA HEM D E S i 1 5 5 — B i o de J a n e i r o . 

11. kép 
a Délamerikai Magyar Hírlap 1924. évfolyamának fizetett hirdetése Boldogasszonyfalva magyar telepről 

A r p á á f a l e a 
A legrégibb é l legszebb magyar 

falit Braziliában, közvetlenül á va-
sul vonal melled, jő termőföld, egész-
séges vidék, kilünO ivőviz. 

Több mint 200 magyar csalid éppen ngy él Árpádfalván mini odahaza a 

" u j i b a « . o M h o | ( | t% j ó m e e é | | , é l é s t akar akkor azonnal vásároljon földet 
Arpádíalvén, az egyetlen szlntlazla mágyar községben, ahol magyarok lesznek még 
az ucca nevek la. Forduljon bizalommal felvllígosltáaért: 

Ne vásároljon földet addig amíg C A B L 0 S U N O E F F . I I R 
nem látta Arpádfalvát és az ott Ú R H O Z 

élő magyarok b o l d o g u l á s á t R u a S a n t a E p l t i g e n i a 5 6 . s z á m alá 

Magyar képviselő: BAOÓ ISTVÁN. SÁO 

Rend 
Rua 

Be 

CA 

R u a 
Tai 

12. kép 
a Délamerikai Magyar Hírlap 1924. évfolyamának fizetett hirdetése Árpádfalva telepről 
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I. óvfolj-ain, 1801. Dtl'ieier, lifirilis 1:0 l-fi: 7 s: 

mezőgazd.-, gép-, ipar-, kereskedelmi-, közgazdásza in és íegyes lar la lma szakközi 

megjelen minden hó 1-én és 15-én. 

Büiiiiii í j : 
Efio Irn I Irt Mim I frt 

Fo*< uU ira b.lybm 10 ir. »¡JfWn II ír. 
IlinMJuk M-JU.I. lí.uUlr «.iri«!. 

Lj>)<tulnj<tono.H iVItlu 

werlvatlS. 

HUS8 QTTJLA 
• ttlhl»tl«*l| la UaiJUtHal: 

'..vásárllr. s Isp sssllsml rl-rvl illstá i 

k i k e i i d e i g m í g 1 1 e l ö f l i e l í s i ö s s i e g g e l h á t r a l é k b a n 

v a n n a k , l e g y e n e k a i l v e i e k a z t m i e l ő b b b e k ü l d e n i . 

KÉRELEMI Thrtelettel kérjük lapunk olvasóit, I nép rei:Htr.-:'ili rpssml Ifzss fizetve terhes ;:.-: 
•• • • * 1 á-"— , iL fc-- •,i,:,t tífin tini 1 .dói.- nu-gi'-lni csak iivrin 

l . n g keresmén véből, nyáron IUÍ I I I tud ; 
\ keresni melyből télen :U l'cntudná mag: 

Családját, tartani, gyáriparunk vidéken I 
van, a munkán kéz télen nem kell ki 
mezőkön, bent meg nem kercabet^H igy 
a tavasz jón nyárt kcrcsményo elfogyott 
telő nincs, élni nem tud s ilyenkor gc 
Amerikára nem basznál az Amcril 
lefestett 8 mcVmagynrázoll rémképek ó I 
rozott, eladja kis ingéiságát az utikóltséf 
egyelőre a cs/ládfő, később a család t ag 
utána indulnak. 

Hogy a munkás kéz nálunk rosszul 
fizetve az oívzág nagy részén az bizoi 
vannak egyea helyek liol megélhetnek mé 
az igen kövén, a kis z.söllér kénytelen el 
cselédnek, én el is megy szívesen 
bérc igazán cstifoa, némelyik uradalom 
ságos zsarnok a cselédeivel szemben u (izi 
egy családos cselédnok is alig nig tő 
160 forintnál ebből kell ólnio nibázko. 
o mellett laká-sn sok bolyon az iat 
hoz basonlit, sok nagy urnák klitúinh az 
lója mint a cseléd lakása 2—II család is 1 
egy szobába, a levegő bűzhödt romlott, I 
nósen téli időben vnlőságOH lstcnkisi 
tiszta gyoinni embernok ilyen liclyro beim 
tollát csodn o ' ba Amerikába készül 
ilyen te remtés? hol napi 2 — 3—1 l'ori 
keres s idővel valamit incg is lak 
linL Nálunk n megtakarí tásról szó sint 
mellett tűri az éveken á l neki Os/tog: 
különféle c/.imckel, sem nnppala hcm é_ 
ba megöregszik leasz belőle koldus. 

Nem mondjuk mi azt hogy a cseléd 
tők ndjanak csolédciknck busás íizc 
avagy a napszámosunk dán nnpi bér t ; 
jól tudjuk hogy a mi viszonyaink nz 
rikni viszonyokhoz nem liasonlitliatéi. De 

ják meg amink a munkáskéznek azL r 
megszolgál, no voi\ják el tőlo azt amit i. 

Alig midik cl nnp, hogy a napilapok tu-
dósítást nem hoznak az oi-szág egyik vagy 
in;Lsik vidékéről a kivándorlók számait pon-
tosan feljegyezve. Az Ainerikifha való kirán-
dulás tar t már évek óta, de nl_v nagy merték-
ben mint az idén indult meg a vándorlók 
özöno még nem volt. Szomorú viszonyokra 
mutat ezen kivándorlás annál inkább inert a 
magyar nép munkás része vándorol ki nagyold) 
részi, hololt nálunk a legnagyobb szükség van 
a földművelő munkás kézre; ép ezért meg-
foghatatlan hogy miéit vándorol ki a munkás 
nép oly nagy tömegben ha itlliol is égető 
azükség van reá. 

Hallottunk e tárgyban már elég pio és 
contrn fejtegetéséket soknn a pénz- és meg-
gazdagodás vágyat hozzák fel okul mások 
ismét a tunyaságot emlegetik, tehát a néze-
tek igen eltérők n kivándorlási ügyben, meg-
próbálunk mi is o tárgyhoz hozzá szólni, talán 
némi t i tkot megtudunk fejteni, s n szakkörük 
kik n kirándulási Oggycl anyit foglalkoznak 
egy csekélységet javításra tőlünk is felhasz-
nálhatnak. 

Mindazok kik azt állítják hogy a magyar 
földművelő iiinnkásnéji a pénz- és meggazda-
godási vágy, avagy az iirlialiiáiiiság vágya 
csal ki nvngv indít ulra Amerikába alaposan 
cwlödnnk. 'Ép itgy csalódnak azok is kik azt 
állítják hogy Magyarországon nincs munka. 
Tollát ini akkor az ok lm nálunk munka is 
vnn s még is oly sok a kivándorló állítólag 
munka hiány mia t t? 

Miszcrűnlűnk a kivándorlásnak egyik fő-
okn abban rejlik hogy nálunk a fóldinivclö 

13. kép 
Gépcsarnok (1891. április 1.) 
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14. kép 
Az Itapocú völgyében megtelepedettek egyik 
első háza taipa tetővel (palmito és guaricanga 
szalmából) 

16. kép 
Jaraguá do Sul 1910. körül, a vasúti híd építése 
előtt, a megye urbánus központjának első 
lakóházaival. Fejlődéséhez alapvetően szükség 
volt arra, hogy a településközpontok és a 
nagyobb centrumok között kapcsolat jöjjön 
létre, hogy a gazdák eladhassák termékeiket, és 
beszerezhessék az iparcikkeket és földműves 
szerszámokat. 

15. kép 
Alessander Finta 1901-ben érkezett Jaraguára, 
fűrésztelepet és kereskedést alapított. A fotó 
bemutatja az építkezési stílust - a deszkaházat 
- amely gyorsan elterjedt a század elején 
Jaraguá kerületben. Jobb oldalton a háttérben 
annak a nyomait látni, hogyan kezdték a 
telepesek a föld elfoglalását: földbe szúrt 
oszlopok, rajtuk guaricanga pálma levelével 
borított tető. Erre taipa levelek kerültek, 
végül égetett agyag tetőcserép. 

17. kép 
Amint Jourdan Jaraguára érkezett, tudta, 
hogy utakat kell nyitnia a keskeny ösvények 
helyett. 1890. körül az első urbánus 
központjának kialakulás után, megjelentek az 
első üzeletek, elsőnek a Veszprém megyei 
Ajkáról érkezett Jósé Stein boltja. 



KEPEK 175 

18. kép 
„Indiánölők" Hansa-Humboldt, ma Corupá 
kerületben, 1915. „Általában hajnalban 
támadtak. Először leadtak néhány lövést. 
Utána a többit a bozótvágókéssel intézték el. 
A test olyan, mint a banáncserje, puhán lehet 
vágni. Levágtak füleket, minden párnak ára 
volt. Mindet meg kellett ölni, mert ha nem, a 
túlélők bosszút álltak volna. Amikor lassan 
elfogytak, a kormány már nem fizetett 
értük. . ." 

20. kép 
A Jaraguá folyó volt az egyeden összeköttetés 
a többi területtel. A háttérben a német Duwe 
telepes háza, ma a Garibaldi út mellett 
található Itapocu kerületben. 1900. 

19. kép 
Botokudo indián, egy túlélő a nagy völgy 
eredeti urai közül. 
Egykor a Sokleng néven jobban ismert 
indiánok ezeken a vidékeken éltek és az 
Itapocű völgy földjeit vadász- és gyűjtögető 
területként használták. 

21. kép 
A Garibaldi út mellett Jaraguá 84-ben, 
Leonardo Pangratz birtoka. 1998. 
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22. kép 
Jaraguá du Sul néhány pionírja. Köztük Calixto 
Borges (a 2. jobbról, előtte egy kisfiú) aki 
Jourdannal érkezett az első expedíció során. 

23. kép 
Kártyaparti a szalonban. Az aztalnál a 
Tóth, Scheuer, Bokor, Finta és a 
Harangozó család feje. 1997 augusztusa, 
Jaraguá do Sul Szent Háromság kerülete. 

24. kép 
1891. és 1899. között működött a katolikus 
Iskolaegylet, amely 1900-ra felépített egy 
iskolát. Az első órákat Stephan Stöckle tartotta. 

25. kép 
A „Dunántúl" együttes néhány táncosa 
próba után a „szalon" előtt. Jaraguá do Sul 
Szent Háromság kerülete 1999. 
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26. kép 
Barakk szerű lakóház a 19. sz. végéről. A 
német telepesek jelentik a század elején a 
legnagyobb kolonizációs erőt az Itapocu 
völgyében. Jellegzetességeik a házak építési 
stílusában is megfigyelhető. Ezeket a formákat 
a magyar emigránsok is átvették. 

27. kép 
Barakk szerű lakóház Alto Garibaldin 1998-
ban. Crisléia Maria Lennerték háza. 

y i 

ü 

28. kép 
Az emigránsok harmadik és negyedik 
generációja már várost látott a fák helyén 
és lázadó természetével elérte az emigráns 
európaiak végső célját: a „polgári" életformát. 

29. kép 
Középen a frissen kinevezett nagykövet 
ifjabb Horthy Miklóssal. Tőire balra id. 
Boglár Lajos, magyar királyi konzul 1940. 
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30. kép 
Ifjabb Horthy Miklós a jaraguái magyarok 
között. Jaraguá do Sul, 1940. A két 
világháború között a magyarországi vezetés 
a legfelsőbb szinten - mind a hivatalos, 
mind a szimbolikus jelentőségű 
személyiségek által - igyekezett szoros 
kapcsolatot tartani a brazíliai magyarokkal. 

31. kép 
Ifjabb Horthy Miklós jaraguái magyarok között. 
Jaraguá do Sul, 1940. 

32. kép 
A jaraguái magyar kolóniát többször 
meglátogatták a magyar kormány 
megbízottjai is, így 1908-ban a királyi konzul, 
majd 1940-ben és 1941-ben Boglár konzul, 
utóbbi a frissen kinevezett nagykövettel, 
ifjabb Horthy Miklóssal. 

33. kép 

Két generáció az emigránsok közül. Jósé 
Scheuer és Szófia Harangozó. 



KEPEK 179 

34. kép 
jaraguái magyarok csoportja, az 1940-es 
évekből. A csopor t közepén (jellegzetes 
„ferencjóska" szakállal) Francisco 
Fischer látható. 

35. kép 
jaraguái magyarok csoport ja , az 1940-es 
évekből. 

36. kép 
A 90 éves Francisco Fischer a Veszprém 
megyei Ajkáról. Jaraguá do Sul Szent István 
kerületében 1941-ben. 

37. kép 
1997. augusztus: Magyar Nap Jaraguá 84 
kerületében. 
A beszélő ifj. Pillér Gedeon a „Pántlika" és a 
„Dunántúl" koreográfusa. Tőle jobbról a 
második Raulinu Baldúino, a város kulturális 
titkára. 
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40-41. kép 
1922-ben épült a Santo Esteváo (Szent 
István) nevű település és temploma, amely 
ma is megfellebbezhetetlen bizonyítéka a 
magyar jelenlétnek. 
Két-két szobor van az oltáron... Egészen 
magasan középen az oltár felett ott áll Szent 
István a magyar koronával a fején, egy nagy 
széles pallosra támaszkodva... Zöld ruhában 
van, rajta egy palást, ami belül fehér és 
kívül piros. Bajusza is van és szakálla, 
akárcsak az iskolai történelem 
könyvekben." A Santo Esteváo (Szent 
István) nevű település templomának oltára, 
Jaraguá 84-től 15 km-nyire. 

42. kép 
„A hitnek nagy volt a szerepe. Sosem 
mulasztottuk el a templomot. Nekünk 
fiataloknak a templomba járás különösen 
fontos volt, mivel az az igen ritka vasárnapi 
sétához tartozott ." A jaraguái „Dunántú l" 
együttes lánycsoportja a Szent István 
templomban, 1998 karácsonya. 

CUNWCULO & o S A W MWTIDAOÍ 

38. kép 

Az 1997-es terepszemle során először Sáo 
Paulóban találkozhattunk a magyar kolónia 
vezetőivel, így rögzítettünk beszélgetéseket -
ot thonuk sajátos „magyaros" 
környezetében Pillér Évával és férjével, 
Pillér Gedeonnal. 

39. kép 
A „Dunántúl" együttes alapító okirata (1997.) 
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43. kép 44. kép 
Temető Alto Garibaldiban a Bockor család Temető Jaraguá 84 területén Szófia 
temetkezési helye. Harangozó és Dániel Harangozó 

temetkezési helye. 

45. kép 
1998. Jaraguá do Sul - az Emigránsok Terén 
felavatott kopjafa, amely a magyar telepeseknek állít 
emléket. A képen a „Dunántúl" együttes két táncosa 
Adriano Jósé Demarchi és Crisléia Maria Lennert. 

46. kép 
A jaraguá do suli Brazil-Magyar Társulás 
megalapuló ülése, 1996 
Az előadó a Sao Paulóból érkezett Pillér 
T. Éva. 
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47. kép 
„Egyetlen álmom, hogy eljussak 
Magyarors2ágra . . . " A „Dunántúl" 
együttes táncosa Namir Pintér. 

48. kép 
„Egyetlen álmom, hogy eljussak 
Magyarországra . . ."A „Dunántúl" együttes 
táncosa Cristiane Kitzberger 

49. kép 50. kép 
Magyar színek a ruházaton (nyakkanedő A magyar konzul látogatást tesz a Wasch 
helyett a fehér ingen piros és zöld szalagok családnál 
láthatók) 
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51-52. kép 
1995. júliusában „Magyar napot" rendeztek Jaraguán, 
amelyre meghívták a sáo paulói kolónia vezetőit is, 
de előtte meg akartak ismerkedni a magyar konyha ízeivel, 
ezért ugyancsak Sáo Paulóból sütő-főző asszonyokat hívattak, 
akik két tucatnyi helybéli asszonyt avattak be a gulyásfőzés, 
és rétessütés rejtelmeibe. 

53. kép 
1995. Jaraguá do Sul - a sao paulói magyar 
kolónia néhány asszonya leutazott Santa 
Catarinába, hogy ismerkedjen az ottani 
„magyar" leszármazottak asszonyaival. 
Kétfélét csináltunk. Volt pörkölt és volt 
székelykáposzta. Az ottani asszonyok 
ajánlották, hogy csinálnak rétest. 

54. kép 
Fontos kérdésként merült fel, hogy miként 
alkalmazták a helyi viszonyokhoz a frissen 
szerzett ismereteket? A a továbbadásra való 
törekvés nyilvánvaló volt, de a tanultakat 
kiegészítették a helyi ízlésnek megfelelően. így 
például köretként maniókát és édesburgonyát 
tálaltak fel. Egyik ételhez sem használtak 
paprikát, mondván az nekik „túl csípős". 1997. 
augusztus 20. „Magyar Nap" előkészítése Jaraguá 
do Sulban. 



55. kép 
„Szanyi viseletben" A „Dunántúl" együttes 
öltözője. Sao Paulo 1997. július 12. 

56. kép 
Luciane Stuy - Sao Paulo 1997. július 12. 

T' Yl * • N 
4 A l » 

57-55. kép 
A iaraguá do suli „Dunántúl" tánccsoport az 1997-es 
VI. Dél-amerikai Magyar Néptánc Fesztiválon Sao Pauloban. 
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IARAGUÁ DO SUL. 96 DL SLTLMBRO Dfc 2001 SANTA CATARINA-BRASIL 

OT AMO DEMARCH] PRESIDENTE 

OSMAR PINTER TESOUREIRO 
ARACI MARIA LtSCOWIC/ WASCH SECRETARIA 
Hll ARJO SCHEUER - DIRETOR DI EVENTOS 

59. kép 
A „Dunántúl" Együttes 

1. Cristiane Kitzenberger, 2. Maria T. Papp Packer, 3. Maria Alice Scheuer, 4. Crissléia M. 
Lennert, 5. Cristiane M. Lennert, 7. Juliana Anacleto, 8. Alessandra Welk, 9. Alfredo da Silva, 
10. Rogerio Finta, 11. Namir Pinter, 12. Gisele G. Finta, 13. Charlene P. Ersching, 14. 
Luciane Stuy, 15. Margrid Bockor, 16. Fabiane Stuy, 17. Monica Kreutzfeld, 18. Noemi 
Bartholdi, 19. Sérgio Otávio Fuzzi, 20. Adriano J. Demarchi, 21. Jonathan Scheuer, 22. 
Claudia M. Ersching, 23. Claudemir Leocowicz, 24. Delcio Luis Demarchi, 25. Roberto 
Kitzenberger, 26. Valmir Pinter 

60. kép 
A sajtó manipulációjáról: a Noticia című 
jaraguá do suli újság 1997. augusztus 16-i, 
tehát röviddel a mi ott létünk után 
megjelentetett egy cikkett Silvia Pinttér 
tollából: tyA Magyar leszármazottak, újra 

felfedezik hagyományaikat." 

61. kép 
A jaraguái magyar közösség által a szerző 
részére kiállított igazolás, melyben a kulturális, 
kultúraközvetítő tevékenységét méltatják. 
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62. kép 
A szerző nevére kiállított emlékplakett 

'Uma simple* iemBtança pcvta uma pasoa muito apcciai an nouai 
vidai, que cheqou de mam'uiha e conquiitou noua avuufiui, Uma peaaa 
que meonw distante começue eotax tào petto de néi e aaim fazex patte 

da famdia iÙunànUilya quoi é iua tamténu CBxigado pot exiitix cm 
nouai vidai! 

Méi cuuuicsvceâ 
Com cwùnha, Çtupo Shmdnùii 

63. kép 
Emléklap a Dunántúl egyik fellépéséről 
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In Memóriám Luiz Boglár 
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Forrás- és irodalomjegyzék 

I. Források: 

A. Levéltári források 

• Levéltár: 

Magyar O r s z á g o s Levéltár 
M O L - K - 1 4 9 

Belügyminisztérium reservált iratok 

V e s z p r é m M e g y e i Levéltár 
1 9 0 2 - 11 - 8 7 0 

A kivándorlással kapcsolatos laphirdetmények hír lapokban való 
megjelenésének megakadályozása 

Tímár József csopaki körjegyző-író 1954-ben „Veszprém Megyei Tanács 
V.B. Népművelési Osztálya által hirdetett pályázatra készült 
pályamunkája. Jeligéje: Békesség. A témája: Csopak Község 
monográfiája. 

Állami Levéltár, B l u m e n a u 
S C / m l - 1 8 8 1 / 3 4 7 - 2 / a . 

Levél az indián támadásról. 1880 
J g G 2 - 1 8 8 3 / 5 n7. 

Levél Santa Catarina kormányához. 1883 
W D 1 1 - 1 9 1 1 / 6 7 5 . 

Az Osztrák-Magyar Konzulátus beadványa. 1911 

• E. V. Schmöckel magánarchívuma (Jaraguá do Sul) 

• id. Boglár Lajos magánarchívuma 

Dr. Nagy Károly (Magyar Nemzeti Szövetség Amerikai Osztálya) levele Fischer Ferencnek. 1932. 
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báró Perényi Zsigmond levele Fischer Ferencnek (Magyarok Világkongresszusa). 1936. január 
27. 
báró Perényi Zsigmond levele Fischer Ferencnek (Magyarok Világkongresszusa). 1936. április 7. 
báró Perényi Zsigmond levele Fischer Ferencnek (Magyarok Világkongresszusa). 1936. május 
28. 
báró Perényi Zsigmond levele Fischer Ferencnek (Magyarok Világkongresszusa). 1937. április 
14. 
báró Perényi Zsigmond levele Fischer Ferencnek (Magyarok Világkongresszusa). 1939. március 
20. 
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